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Miłorząb japoński wysokość
100-120cm Ginkgo biloba
Cena

130,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Miłorząb japoński wysokość 100-120cm
Ginkgo biloba

Ginkgo biloba, to niezwykłe drzewo, relikt przeszłości, nazywane żywą skamieniałością. Oferowany gatunek jest niezwykle efektowny. To odmiana o wachlarzowatych liściach w pięknym żywo zielonym kolorze, który na jesieni przebarwia się na złotożółto. Miłorzęby charakteryzują się dość powolnym wzrostem. Są za to bardzo długowieczne. Korona miłorzębu przypomina kształt jego liści. Za młodu jest luźna i nieregularna, później szeroka i rozłożysta. Liście zebrane są po kilka sztuk w pączku na krótkopędzie. Mają charakterystyczny kształt – przypominają wachlarz.
Miłorząb japoński wysokość 100-120cm to niewielkie drzewo o małych wymaganiach oraz dużej odporności. Jest to doskonała roślina do sadzenia w mieście. W ogrodach przydomowych miłorząb wygląda szalenie dekoracyjnie i nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Miłorzęby są odporne na zanieczyszczenie środowiska i bez problemów radzą sobie nawet z największym
mrozem. Nie wymagają przycinania oraz są bardzo tolerancyjne w stosunku do gleby. Mogą rosnąć praktycznie w każdej ziemi ogrodowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: drzewo ozdobne z rodziny miłorzębowatych.

Zastosowanie: niskie drzewo świetnie nadające się do obsadzania ogrodów przydomowych i placów ulicznych.

Wielkość: Miłorząb japoński wysokość 100-120cm. Korona może osiągnąć około 1,5 m średnicy.

Kwiaty: zaczynają kwitnąć dopiero po około 40 latach od posadzenia. Kwiaty męskie to długie, żółte kotki, a żeńskie to dwa nagie zalążki wyglądające jak kuleczki na patyczkach.

Kwitnienie: maj.

Owoce: jako roślina nagonasienna nie tworzy owoców.

Liście: w pięknym żywo zielonym kolorze zebrane są po kilka sztuk w pączku na krótkopędzie. Mają charakterystyczny kształt – przypominają wachlarz.

Pokrój: Korona miłorzębu przypomina kształt jego liści. Za młodu jest luźna i nieregularna, później szeroka i rozłożysta.

Stanowisko: Ginkgo biloba lubi stanowiska słoneczne.

Warunki glebowe: Miłorząb dwuklapowy Beijing Gold dobrze rośnie w każdej ziemi ogrodowej.

Odporność na warunki zimowe: drzewo jest mrozoodporne i jest odporne na choroby.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Miłorząb japoński znany jest także pod innymi nazwami: miłorząb chiński, dwuklapowy oraz dwudzielny. W Chinach nazywany jest yinxing-guo czyli srebrny owoc.

Miłorząb jest także nazywany drzewem Dziadka, dlatego że dopiero wnuki jedzą nasiona z drzewa posadzonego przez dziadka. Nasiona tworzą się dopiero po około 40 latach.

Pierwsze miłorzęby pojawiły się na Ziemi ponad 270 mln lat temu i w niezmienionej formie przetrwały do dziś, dlatego też miłorząb jest uznawany za najstarsze drzewo na świecie. Jest on rośliną reliktową, gdyż nie ma żadnych żyjących kuzynów.
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Miłorząb japoński wysokość 100-120cm
Ginkgo biloba
DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS

Wszystkie rośliny są dobrze ukorzenione, zdrowe oraz zadbane. Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd roślin spełniał Państwa oczekiwania.

W okresie zimowym, wczesnowiosennym lub późnojesiennym większość roślin sprzedajemy w stanie bezlistnym (bez liści). W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i w większości są w plastikowych lub foliowych doniczkach.

Przedmiotem sprzedaży jest roślina wysokości ok. 100-120cm w doniczce plastikowej.

Zapraszamy do zakupienia tej niezwykle ciekawej rośliny oraz odwiedzenia naszej strony na FB.
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