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Nasiona Araukaria chilijska
araucaria szt.2 PWxx28
Cena

27,32 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PWxx28

Kolor

zielony

Opis produktu
Nasiona Araukaria chilijska

Araucaria araucana

Araukaria chilijska to gatunek drzewa nagonasiennego z rodziny araukariowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej z andyjskich terenów Chile, Argentyny, gdzie rośnie w lasach mieszanych na wysokości 800–1600 m n.p.m.
Araukaria chilijska, zwana jest też igławą. To roślina która wygląda tak, jakby przed trafiła do nas wprost z prehistorycznego lasu epoki dinozaurów. I nie ma w tym zbyt wielkiej przesady, gdyż jej rodowód sięga powyżej 200 milionów lat. Araukaria chilijska nie przypomina też większości typowych drzew, spotykanych w lasach,
parkach czy ogrodach, jej egzotyczny wygląd sprawia, że jest drzewem chętnie wybieranym do ogrodów. Pokrój rośliny początkowo jest nieregularny, z czasem jednak drzewo przybiera efektowny, szeroko stożkowaty, symetryczny pokrój i rozwija bardzo luźną, efektownie wyglądającą koronę. Tworzy też długie, lekko zwisające w dół i
unoszące się na końcach do góry pędy, ułożone wokół pnia po kilka, w poziomych, luźnych okółkach. Zwykle po 10 latach na końcach gałęzi Araukarii zawiązują się szyszki - na okazach żeńskich z zalążkami na łuskach, na męskich - z pylnikami. Dojrzewające w szyszkach nasiona są smaczne i pożywne. Stare drzewa stopniowo tracą
stożkowaty pokrój, a ich korony rozrastają się wszerz do 6 m. Dolne gałęzie opadają, coraz bardziej odsłaniając masywny pień. Araukaria chilijska to drzewo, które zdecydowanie zyskuje na urodzie z czasem. Rośnie powoli - okazy uzyskane z nasion osiągają po 3-4 latach ok. 40 cm, tworząc co roku jeden okółek gałęzi. To idealna
propozycja dla pasjonatów pięknych, nietuzinkowych roślin.
Araukaria chilijska może wytrzymywać krótkie spadki temperatury do -15°C. W naszym klimacie jej uprawa jest możliwa w rejonach nadmorskich, na Dolnym Śląsku i na zachodzie kraju. Chętnym do posiadania tej pięknej rośliny radzimy, przez pierwszych kilka lat uprawiać ją w pojemniku (zamienianym na coraz większy) z
drenażem na dnie i przepuszczalnym podłożem z dodatkiem gliny. Od wiosny do jesieni donica z araukarią powinna stać na zewnątrz, a przed nadejściem zimy trafić do chłodnego (temp. 0-5°C), widnego pomieszczenia. Po kilku latach możemy drzewko posadzić w gruncie i osłaniać przed mrozem. Araukarie oprócz odpowiedniej
temperatury i podwyższonej wilgotności powietrza, oczekują też widnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem stanowiska, ponieważ jako rośliny pochodzące z lasów nie lubią one pełnego słońca. Należy też zapewnić im żyzne, próchnicze, przepuszczalne podłoże o lekko kwaśnym odczynie pH, najlepiej przeznaczone do
uprawy gatunków iglastych. Latem rośliny trzeba też systematycznie i dość obficie podlewać (nie tolerują przesuszenia) oraz zasilać wieloskładnikowymi nawozami pozbawionymi związków wapnia (najlepiej przeznaczonymi dla roślin kwasolubnych), zimą natomiast trzeba pozwolić im przejść w stan spoczynku, zapewniając chłodne,
widne stanowisko (np. chłodną werandę lub klatkę schodową) oraz zaprzestając nawożenia i ograniczając podlewanie.
Opakowanie zawiera 2 szt. dużych nasion. Nasiono araukarii należy sadzić ostrym, jaśniejszym końcem w dół do połowy wysokości, zwilżyć i włożyć na ok. 4 tygodnie do lodówki. Po tym czasie doniczkę umieszczamy w ciepłym miejscu; najlepsza temperatura do kiełkowania wynosi 15-20 st. C. Powinna stać w jasnym miejscu oraz
mieć zapewnioną wilgotność. Nie może mieć jednak zbyt mokro, bo wtedy nasiono może zgnić. Araukaria chilijska kiełkuje od 30 do 90 dni.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
W Niemczech, Holandii i Danii drzewo to jest niemal tak popularne jak u nas srebrne świerki - podobnie jak one ma
elegancki stożkowaty pokrój oraz równo rozmieszczone okółki gałęzi.
W krajach, gdzie panuje łagodny morski klimat, araukarie często zdobią parki, a ich wysokość dochodzi do 10-12 m.
U starszych egzemplarzy drzewa, pędy bardzo się wydłużają i swobodnie zwisają, przypominając swoim wyglądem
małpie ogony - stąd też angielska nazwa monkey tail. Drugi przydomek araukarii chilijskiej, monkey puzzle, ponoć
wziął się od stwierdzenia, że wspinanie się po tym drzewie byłoby trudne nawet dla małpy.

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.
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Zawsze służymy pomocą, doradzamy oraz zapewniamy miłą i fachową obsługę
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