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Borówka amerykańska
Earliblue owox24
Cena

19,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

owox24

Kolor

niebieski

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Borówki zaliczają się do botanicznego rodzaju Vaccinium, który znany jest na całym świecie i obejmuje ok. 450 rodzajów i należy do rodziny wrzosowatych Ericaceae.

Borówka amerykańska Earliblue jest wczesną odmianą borówki amerykańskiej wysokiej porównywalną z odmianą Bluecrop, uznawaną obecnie w krajach Europy Zachodniej za najlepszą wcześnie owocującą odmianę.
Earliblue to odmiana niezawodna w plonowaniu, owocująca jasnoniebieskimi, dużymi i średniej wielkości owocami o winno-słodkim smaku, szczególnie smacznymi i aromatycznymi po schłodzeniu. Owoce lekko spłaszczone przy szypułce, jędrne, aromatyczne i smaczne, zebrane w średniej wielkości, dość luźne grona.
Borówka ta rośnie silnie i plonuje obficie. Owoce zaczynają dojrzewać w połowie lipca. Są duże - z pierwszego zbioru, średnie ze zbiorów późniejszych. Owoce zbieramy prawie do połowy sierpnia. Polecana do bezpośredniego spożycia, do zamrażania i na przetwory. Krzew wytrzymały na mróz i wiosenne przymrozki.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: borówka wysoka Earliblue jest krzewem owocowym należącym do gatunku borówki amerykańskiej o bardzo silnym wzroście i wczesnym, obfitym owocowaniu.

Zastosowanie: odmiana ceniona ze względu na jędrne owoce, doskonale znoszące transport i jakością znacznie przewyższające owoce odmian wcześniej dojrzewających, zalecana do bezpośredniego spożycia, zamrażania i na przetwory.

Wielkość: wzrost bardzo silny, pędy sztywne. Krzewy dorastają do 130-180cm wysokości.

Kwiaty: kwitnie późno po wiosennych przymrozkach, kwiaty białe lub różowe.

Dojrzewanie: odmiana wczesna, bardzo plenna, owoce dojrzewają w pierwszej połowie lipca.

Owoce: pierwsze owoce duże, okrągłe o jasnoniebieskim zabarwieniu z ładnym trwałym nalotem i twardą skórką, aromatyczne, winno-słodkie, zebrane w luźne grona, blizna poszypułkowa mała.

Liście: dość duże, eliptyczne, skórzaste, ciemnozielone, silnie unerwione, błyszczące.

Pokrój: dość gęsty, kulisty, wzniesiony.

Stanowisko: nasłonecznione, osłonięte od wiatru.

Warunki glebowe: wysokie wymagania stanowiskowe: gleba przepuszczalna, lekka, żyzna o odczynie kwaśnym 3,5-4 ph, lekko wilgotna.

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -28°C, pędy i pąki stosunkowo odporne na wahania temperatury zimą, nie stwierdzono wrażliwości na choroby borówki.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Odmiana Earliblue powstała z krzyżówki odmian Stanley i Weymouth.

Rośliny poszycia leśnego takie jak borówki czy żurawina nie tolerują dużych ilości nawozów, szczególnie takich, które zawierają azot. Z tego powodu nie wolno w żadnym wypadku nawozić ich gnojówką i innymi odpadami oborowymi.

Borówki będąc roślinami poszycia leśnego potrzebują luźnego, próchnicznego i silnie kwaśnego podłoża (pH 4-5). Borówki unikają miejsc gdzie stale utrzymuje się wilgoć i w naturze porastają torf i grunt piaszczysty.

Do torfu w celu dodatkowego zakwaszenia spotyka się pomysły dodawania zrębków świeżego drewna lub kory. Nie zaleca się dodawania tychże materiałów, ponieważ w procesach próchnicznych i gnilnych uwalniana zostaje przez bakterie znaczna ilość azotu szkodzącego borówce. Najlepiej jest stosować już przetworzone mieszanki z dodatkiem wiórów i innych elementów naturalnych.

Ponieważ krzew trudno się rozmnaża, zaleca się kupowanie gotowych sadzonek.

Z uwagi na płytki system korzeniowy wymaga podlewania w okresach mniejszej wilgotności. Należy uważać, aby podczas podlewania nie spryskiwać wodą liści i pędów, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi grzybów chorobotwórczych.

NA FOTOGRAFII

Borówka amerykańska wysoka Earliblue - Vaccinium corymbosum Earliblue
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DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS
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Wszystkie rośliny są dobrze ukorzenione, zdrowe oraz zadbane. Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd roślin spełniał Państwa oczekiwania. Poza tym na większości stron naszych ofert na ostatnim zdjęciu poniżej przedstawiamy wygląd przykładowych rzeczywistych sadzonek, aby każdy mógł zobaczyć co kupuje.

W okresie zimowym, wczesnowiosennym lub późnojesiennym borówki oraz inne krzewy owocowe sprzedajemy w stanie bez liści (borówki zrzucają liście na zimę) w doniczkach. W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i są w plastikowych doniczkach.

Przedmiotem sprzedaży są sadzonki wysokości około 25-45 cm. Borówki owocują często już w tym samym roku po posadzeniu na miejsce stałe.

Zbliżony wygląd sadzonek
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