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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-aksamitka-pelna-bolero-pnos608-p-5258.html

Nasiona Aksamitka pełna
Bolero pnos608
Cena

3,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

pnos608

Kod producenta

NSKP0021

Kod EAN

5904232215858

Kolor

pomarańczowy

Opis produktu
Aksamitka pełna Bolero miodowo-mahoniowa - nasiona kwiatów

Tagetes patula nana

Aksamitka pełna Bolero miodowo-mahoniowa jest rośliną jednoroczną należącą do rodziny astrowatych. Znanych jest ponad 50 gatunków, a w środowisku naturalnym rośnie w strefie klimatu tropikalnego i umiarkowanie ciepłym w Ameryce i Afryce. Roślina ta poza zastosowaniem ozdobnym jest wykorzystywana w lecznictwie
przy problemach układu pokarmowego, w gastronomii oraz w ogrodnictwie w postaci olejku eterycznego, który ogranicza rozwój chwastów i odstrasza szkodniki glebowe. Olejki eteryczne wytworzone z aksamitki wykorzystywane są również w branży kosmetycznej.
Roślina jest łatwa w uprawie. Preferuje stanowiska nasłonecznione i często podlewane. Wysiewu nasion należy dokonać od połowy stycznia do marca do rozsadników, a na miejsce stałe sadzić w maju. Maju można również wysiać nasiona do gruntu. Kwitnie długo, od lipca do listopada.
Aksamitka pełna niska Bolero jest rośliną jednoroczną o silnie rozgałęzionych łodygach i pierzastodzielnych, piłkowanych liściach. Koszyczki kwiatowe pełne, o średnicy 4-5 cm, osadzone pojedynczo na szypułkach. Rośliny wydzielają ostry, charakterystyczny zapach. Korzenie wydzielają substancje blokujące rozwój nicieni. Ta cecha
sprawia, że aksamitkę uprawia się jako przedplon w uprawie niektórych gatunków roślin np. truskawek, oraz równorzędnie np. z pomidorami.
Opakowanie zawiera 1g nasion
Termin wysiewu: IV
Rozstawa: 15×30 cm
Wegetacja: VI-X dni
Stanowisko: słoneczne lub półcieniste

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Aksamitka polecana jest na obwódki rabat, jak również na same rabaty. Doskonale znosi uprawę w pojemnikach (polecana na balkony i tarasy). Jest to roślina trwała, dlatego chętnie jest sadzona w parkach, skwerach i przy chodnikowych pasach zieleni. Bardzo często, też uprawiana jest w wiejskich i
przydomowych ogródkach.
To roślina allelopatyczna. Jej olejki eteryczne wykorzystuje się w ogrodnictwie. Aksamitka posadzona co kilka lat w warzywniaku, skutecznie zwalcza nicienie glebowe, pasożytujące na roślinach. Dodatkowo specyficzny zapach aksamitek odstrasza szkodliwe owady, a nawet gryzonie. Również ogranicza rozwój
chwastów. Polecamy sadzenie jej wśród innych upraw.
- Jest bardzo dobrym przedplonem dla truskawek. Już po czterech miesiącach uprawy aksamitki, populacja chorobotwórczych nicieni spada o 90%.
- Aksamitka odstrasza mrówki i mszyce oraz negatywnie wpływa na krety! Zobacz, jak przygotować wyciąg z aksamitki.
- Aksamitka wabi owady pożyteczne, stanowiąc dla nich pokarm i schronienie.
Co dobrego może nam dać jedzenie aksamitek? Przede wszystkim: znakomite, naturalne źródło cennego antyoksydantu: luteiny. Ten barwnik z grupy karetonoidów kumuluje się w organizmie szczególnie w plamce żółtej oka: a zatem jego niedobory mogą prowadzić do (niekiedy bardzo poważnych) chorób oczu.
Luteinę poleca się szczególnie osobom pracującym w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, spędzającym długie godziny przed ekranami komputerów, chętnie sięgającym po tytoń i kofeinę oraz genetycznie zagrożonym jaskrą lub zaćmą. Inną bardzo istotną funkcją luteiny jest regulacja cyklu miesiączkowego
(a jej niedobory mogą prowadzić do powstania lub zaostrzenia się zespołu napięcia zwanego popularnie PMS – Czytelniczki na pewno zgodzą się ze mną, gdy powiem, że to nic przyjemnego…). Obecnie substancję tę dodaje się do suplementów diety – warto jednak zdawać sobie sprawę, że zawartość luteiny w
kwiatach aksamitki może być wielokrotnie wyższa niż jej stężenie w dostępnych w aptece tabletkach.

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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