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Borówka amerykańska Sierra
owox30
Cena

19,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

owox30

Kolor

niebieski

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

czterech odmian.

Borówka amerykańska vaccinium corymbosum Sierra jest nową odmianą średnio wcześnie dojrzewającą, rodzącą duże i smaczne jagody, wyróżniającą się obfitym owocowaniem, które terminem wyprzedza Bluecrop o kilka dni. Plonem i jakością owoców dorównuje standardowej odmianie Bluecrop.
Owoce posiadają właściwości lecznicze, a więc najlepiej spożywać je w stanie surowym. Doskonałe również w postaci kompotów, soków, dżemów i konfitur.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: borówka wysoka vaccinium corymbosum Sierra to krzew owocowy z gatunku borówki amerykańskiej wysokiej, odmiany średnio wcześnie dojrzewającej, charakteryzującej się obfitym plonowaniem.

Zastosowanie: owoce mają wszechstronne zastosowanie: nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia jak i do przetwarzania.

Wielkość: wzrost silny, dorasta do wysokości 200 cm.

Kwiaty: charakterystyczne dla tej odmiany jest zawiązywanie pąków kwiatowych na długich pędach wierzchołkowej części pędów, kwiaty białe, dzwonkowate.

Dojrzewanie: odmiana średnio wczesna, jagody dojrzewają w ostatnich dniach lipca.

Owoce: duże i bardzo duże, płaskie, smaczne, aromatyczne, pokryte jasnoniebieskim nalotem.

Liście: duże, zielone, przebarwiające się na jesieni na czerwono, o lancetowatym kształcie.

Pokrój: rozłożysty.

Stanowisko: słoneczne, zaciszne.

Warunki glebowe: gleba kwaśna, lekka, przepuszczalna, lekko wilgotna.

Odporność na choroby i zimę: odporna na mróz do -28°C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Wprowadzona do uprawy w 1988r. jako krzyżówka

W pierwszym roku po posadzeniu należy szczególnie dbać o prawidłowe nawadnianie, każdy krzew powinien dostać w tygodniu minimum 10-20 litrów wody.

Glebę o wyższym pH można zakwaszać przez stosowanie kwaśnego torfu, kompostu z liści, popiołu z węgla kamiennego oraz igliwia sosnowego.

Na działce można sadzić krzewy w rozstawie 1x2,5 m.

Ze względu na konkurencję o wodę i składniki pokarmowe należy bezwzględnie zwalczać chwasty wysiewające się po posadzeniu krzewów.

Od momentu posadzenia krzewów do 4 roku zaleca się cięcia sanitarne: usuwanie pędów chorych, słabych, uszkodzonych mechanicznie lub przez mróz.

Borówka wysoka nie wymaga intensywnej ochrony przed szkodnikami i chorobami.

NA FOTOGRAFII

Borówka amerykańska wysoka Sierra - Vaccinium corymbosum Sierra
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DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS

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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