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Nasiona Pittosporum garnetti
szt.3 PWxx166
Cena

12,96 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PWxx166

Opis produktu
Nasiona Pittosporum garnetti

Pittosporum to krzewy, których wiecznie zielone liście są bardzo dekoracyjne przez cały rok. Nie zaniedbane i bardziej rustykalne, niż
mogłoby się wydawać, są znakomite w izolacji, a także umożliwiają budowanie żywopłotów lub nadawanie objętości stałej masie. Oryginalne
krzewy do odkrycia.
Wysiew nasion całoroczny nasiona przed wysianiem moczymy przez 1 do 2 dni następnie wysiewamy do pojemnika z włóknem kokosowym na
głębokość około 2 cm, zasiew podlewamy i odstawiamy w jasne ciepłem miejsce o temperaturze około 21 – 25 C po skiełkowaniu i pojawieniu
się dwóch liści siewki rozsadzamy do osobnych pojemników.
Ten krzew z portem piramidalnym osiąga 1,50 m i 2,50 m wysokości. Jego gałęzie z czarnej kory mają wiele małych owalnych liści o
błyszczącym wyglądzie i falistych krawędziach. Jego wzrost jest stosunkowo powolny i naturalnie trwa harmonijny stożkowy kształt, Jego gęste i
zwarte liście są zawsze nienaganne. W marcu i kwietniu małe rurkowate kwiaty z miodowymi perfumami o prawie czarnym fioletie pojawiają się
w kątach liści.
Pittosporum drobnolistny kwitnie na wszystkich żyznych, osuszonych, chłodnych lub lekko suchych glebach. Roślina wytrzymuje mrozy do około
-15 stopni, ale zimą należy osłonić roślinę, aby upewnić się, że wysoka ujemna temperatura jej nie szkodzi.

Opakowanie zawiera 3 szt. nasion

DODATKOWE WIADOMOŚCI
Roślina ta nada się idealnie na żywopłoty oraz do nasadzeń miejskich, nadając urokliwego klimatu każdemu miejscu, w którym się znajdzie.

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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