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Nasiona Dziurawiec kielich
Hypericu szt.3 PWxx121
Cena

14,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PWxx121

Kolor

żółty

Opis produktu
Nasiona Dziurawiec kielichowaty
Hypericum calycinum

Dziurawiec kielichowaty to ozdobny, półzimozielony krzew, który cechuje się szybkim wzrostem. Maksymalnie osiąga około 30-40 cm
wysokości. Fantastycznie sprawdzi się jako roślina okrywowa. Kwitnie obficie i niezwykle efektownie od lipca do września, a w sprzyjających
warunkach nawet do października. Ponad bujnym ulistnieniem pojawiają się wówczas śliczne, 5-płatkowe, złotożółte kwiaty średnicy około 7
cm. Środek każdego z nich zdobią charakterystyczne, długie pręciki zakończone czerwonymi pylnikami. Kwiatostany pojawiają się pojedynczo
lub w grupach po 2–3 sztuki. Wzdłuż półzdrewniałych, wzniesionych pędów układają się lancetowate, naprzeciwległe, ciemnozielone liście, które
stanowią piękne tło dla złocistych kwiatów.
Roślina ta, ma tendencję do szybkiego i intensywnego rozrastania się przez podziemne rozłogi, jednak nie jest inwazyjna. Lubi stanowiska
słoneczne, ale bez problemu kwitnie także w miejscach lekko zacienionych. Toleruje każdy rodzaj gleby ogrodowej, lecz najbardziej sprzyja jej
podłoże zasobne w próchnicę, przepuszczalne, średnio wilgotne bądź suche. Wczesną wiosną warto przycinać krzew, gdyż wytworzy nowe,
bujniejsze i bardziej rozkrzewione pędy. Młode sadzonki wymagają okrycia, zwłaszcza w przypadku mroźnych, bezśnieżnych zim.
Dziurawiec kielichowaty znakomicie prezentuje się wśród krzewów i drzew, tworząc przyciągające wzrok, złocistożółte dywany. Świetnie
hamuje rozwój chwastów. Jest wykorzystywany jako roślina okrywowa oraz do stabilizacji skarp. Atrakcyjnie prezentuje się także jako element
kompozycji w ogrodach skalnych.
Opakowanie zawiera 3 szt. nasion

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS
Jesteśmy w czołówce wśród internetowych sprzedawców produktów dla domu i ogrodu.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży ogrodniczej. Cieszymy się zaufaniem naszych klientów dzięki rzetelności świadczonych
usług i naszemu profesjonalizmowi.
Produkty, które Państwu proponujemy cechują się wysoką jakością, korzystamy z usług tylko sprawdzonych producentów.
Zawsze służymy pomocą, doradzamy oraz zapewniamy miłą i fachową obsługę.
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