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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-chaber-blawatek-niebieski-swikx114-p-6372.html

nasiona Chaber bławatek
niebieski swikx114
Cena

4,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

swikx114

Kolor

niebieski

Opis produktu
nasiona Chaber bławatek niebieski

Centaurea

Chaber bławatek niebieski Centaurea nieodzowny element tak modnej ostatnio kwietnej łąki i piękny akcent krajobrazu ogrodu w stylu wiejskim. Gatunek dorasta zwykle do około 1 metra wysokości i tworzy cienkie, delikatne, lekko owłosione, rozgałęzione łodyżki, dość luźno porośnięte zielonymi listkami. Na szczytach
rozgałęzionych łodyg od czerwca do października rozwijają się koszyczki kwiatowe, w kolorze intensywnego błękitu. Po przekwitnieniu kwiaty przekształcają się w charakterystyczne, puszyste owocostany. Bławatki należą do gatunków mało wymagających, dlatego ich uprawa jest stosunkowo prosta. Najlepiej czują się na
stanowiskach słonecznych oraz na lekkich, przepuszczalnych, żyznych i umiarkowanie wilgotnych glebach. Nasiona można wysiewać do gruntu. Rośliny wysiane wiosną kwitną od lipca do końca sierpnia, wysiane jesienią - zakwitają w czerwcu następnego roku. Chaber bławatek jest również cenną rośliną leczniczą, o właściwościach
przeciwzapalnych i moczopędnych.
Opakowanie zawiera 0,6g nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Surowcem leczniczym chabra bławatka są płatki kwiatów (bez koszyczków), które zbiera się w suche i ciepłe dni, a następnie suszy w ciemnym, ciepłym i przewiewnym miejscu tak, by nie straciły swego koloru. Przemywanie oczu bławatkową herbatką zalecane jest w przypadku zapalenia spojówek.
Natomiast wcieranie naparu w skórę głowy niweluje łupież.
Popijanie herbatki z bławatka polecane jest w przypadku wielu schorzeń układu moczowego, takich jak kamica nerkowa czy zapalenie pęcherza. Ziele bywa stosowane również przy niestrawności.
Po przekwitnieniu, bławatki warto przyciąć, gdyż ich pędy przestają wyglądać atrakcyjnie.

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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