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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-bazylia-czerwona-basil-szt5-fore128-p-6812.html

nasiona Bazylia czerwona
Basil szt5 Fore128
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Fore128

Kod producenta

NZZBAS03

Kolor

zielony

Opis produktu
Bazylia czerwona

Basil Dark Opal

Bazylia czerwona to roślina jednoroczna wysokości 30-40 cm o aromatycznych dekoracyjnych ciemnopurpurowych liściach i różowych kwiatach. Nadaje się do całorocznej uprawy w doniczkach na parapecie okiennym. Zastosowanie: Świeże lub suszone liście dodaje się do sałatek, sosów, twarogu, zapiekanek, potraw mięsnych i
ryb. Działa przeciwdepresyjnie i dodaje sił. Ma wzniesiony pokrój, jej proste, nagie, czworokątne łodygi rozgałęziają się u podstawy. Liście bazylii są jajowate, lekko błyszczące, o długości do 5cm. Na spodniej stronie liści znajdują się gruczołki zawierające olejki eteryczne. Bazylia wykazuje prozdrowotne działanie w wielu aspektach.
Jest bardzo przydatna w leczeniu zapalenia stawów i chorób zapalnych jelit dzięki dużej zawartości beta-kariofilenu (BCP), ma również pozytywny wpływ na organizm człowieka w zapaleniu pęcherza, stwardnieniu rozsianym, stanach zapalnych i obrzękach, ma właściwości odmładzające. Olejki eteryczne takie jak estragol, linalol,
cyneol, eugenol, sabinene, mircen i limonen mają działanie bakteriobójcze (nawet wobec bakterii antybiotykoopornych). Obniża wysoką temperaturę i rozgrzewa organizm. Umyte liście bazylii można żuć, lub przygotować z nich herbatkę, gotując wodę i dodając do niej garść liści bazylii. Taki wywar można doprawić miodem i
kardamonem, które nadadzą jej orientalny smak. Można też przygotować ją w postaci soku, wkładając liście do sokowirówki.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Bazylia przybyła do nas z ciepłego klimatu (Afryki i Azji), dlatego nie nadaje się do całorocznej uprawy w gruncie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać ją w doniczkach na parapecie lub sezonowo na balkonie i w ogrodzie.
Jeśli chcemy cieszyć się wspaniałym smakiem bazylii, musimy zapewnić jej odpowiednie warunki uprawowe, gdyż tylko wtedy będzie się dobrze rozwijać. Roślina oczekuje ciepłego, osłoniętego i dobrze nasłonecznionego stanowiska oraz żyznej, przepuszczalnej, próchniczej i stale
wilgotnej gleby. Bardzo źle znosi suszę, zalewanie, zachwaszczenie i przeciągi.
Uprawiając bazylię, należy też pamiętać, aby młodym roślinom uszczykiwać wierzchołki, dzięki czemu będą mogły lepiej się rozkrzewiać.

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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