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Nasiona Datura pomarańcza
Brugmansia szt.3 PWxx39
Cena

21,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PWxx39

Opis produktu
Nasiona Bieluń datura pomarańczowa

Brugmansia suaveolens Orange Glory
Datura pomarańczowa znana również jako brugmansja to krzew z rodziny
psiankowatych, pochodząca z Meksyku, ale obecnie uprawiana w Azji, Europie oraz
Ameryce Północnej. Jest to bardziej krzaczasta odmiana bielunia, która posiada
bardzo obficie kwitnące kwiaty. Bieluń to roślina wrażliwa na niską temperaturę,
dlatego sadzona jest głównie w donicach, które latem wystawia się w ogrodach, na
tarasach i na balkonach, a w okresie zimowym przenosi do cieplejszego
pomieszczenia. Bieluń znany jest też pod nazwą Bieluń jadowity ze względu na
swoje trujące, toksyczne właściwości. Z tego względu warto jest zachować
szczególną ostrożność. Liście są zaostrzone, dość długie, brzegiem wrębne, o
szerokości do 10 cm i długości do 20 cm. Bieluń kwitnie dużymi, lejkowatymi
kwiatami o intensywnym zapachu. Datury często zwane są anielskimi trąbami, ze
względu na swoje efektowne kwiaty kształtem przypominające trąbkę. Nasiona są
matowe i chropowate, mają nerkowaty kształt.
Datura będzie rosnąć na balkonie, pod warunkiem, że zapewnimy jej
odpowiednio nasłonecznione stanowisko i osłonę od wiatru, ponieważ jej kruche
pędy mogą zostać uszkadzone przez silny wiatr. Datura stanowi piękną dekorację
aż do pierwszych przymrozków. Warto pamiętać, że doniczkę z rośliną możemy
ustawić na zewnątrz dopiero w drugiej połowie maja, po ostatnich wiosennych
przymrozkach. Wcześniej przez okres dwóch tygodni warto zahartować roślinę,
otwierając okno na godzinę dziennie w pomieszczeniu gdzie zimuje. Ziemia w
doniczce musi być żyzna i przepuszczalna. Warto wiedzieć, że prawidłowa nazwa
tych roślin to nie datura (bieluń), lecz brugmansja. Jednak ponieważ kiedyś były
zaliczane do datur (bieluni), właśnie ta nazwa do nich przylgnęła. Obie rodziny
roślin są ze sobą blisko spokrewnione. Żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować
- niekiedy nazwę datura odnosi się do roślin jednorocznych, a brugmansja
wieloletnich, ale takie rozróżnienie botanicznie nie jest poprawne. Warto jednak
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wiedzieć, że poza daturami wieloletnimi, są również odmiany jednoroczne. Mają
takie same wymagania, z tą różnicą, że nie trzeba ich zimować. Datury jednoroczne
mają kwiaty mniejsze, około 20-centymetrowe, skierowane pionowo w górę. Kwiaty
datur wieloletnich osiągają pół metra i zwisają w dół lub pod kątem 45 stopni.
Owoce odmian jednorocznych przypominają kolczaste kulki - wewnątrz znajdują się
nasiona. Bielunie wieloletnie w klimacie umiarkowanym nie owocują. Datury
jednoroczne i wieloletnie w pierwszym roku wegetacji nie wymagają cięcia. Bielunie
wieloletnie, od drugiego roku przycinać można raz lub dwa razy w roku. Pierwsze
cięcie wykonujemy późną jesienią, przygotowując rośliny do zimowania - skracamy
pędy o 1/3, usuwamy zamierające lub uszkodzone. Wiosną, w momencie, gdy
datury wypuszczają pierwsze liście, można przeprowadzić cięcie korygujące.

Opakowanie zawiera 3 szt. nasion
Kolor kwiatu: pomarańczowy
Wysiew: wymaga żyznej gleby, bogatej w składniki pokarmowe, najlepiej jest
stosować ziemię kompostową lub glebę uniwersalną do uprawy kwiatów o pH od
5,5 do 6,5. Podlewamy Daturę kilka razy dziennie, nie w dużych ilościach.
Termin wysiewu: preferowana wiosna.
DODATKOWE WIADOMOŚCI

Bieluń znalazł swoje zastosowanie w medycynie konwencjonalnej, m.in. w łagodzeniu dolegliwości choroby
lokomocyjnej, leczeniu epilepsji, stanach zapalnych, grzybicach i wielu innych dolegliwościach. Ekstrakty z liści
bielunia wykazują także potencjalne właściwości przeciwcukrzycowe.
Kiedy Bieluń pojawi się w ogrodzie, szybko może stać się uciążliwym chwastem i stanowić konkurencję dla innych
gatunków. Roślina pobiera z podłoża duże ilości wody i składników pokarmowych, ale również rozwija liście, które w
krótkim czasie mogą osłonić bardziej delikatne gatunki uprawne.
Bieluń jest groźnym chwastem ponieważ posiada silne właściwości trujące, które mogą stanowić poważne zagrożenie
dla ludzi oraz pasących się na łące zwierząt hodowlanych czy też zwierząt domowych.

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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