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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-drzewo-truskawkowe-arbutus-szt5-fore157-p-6858.html

nasiona Drzewo truskawkowe
Arbutus szt5 Fore157
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Fore157

Kod producenta

NOZALB1

Kolor

zielony

Opis produktu
Drzewo truskawkowe

Arbutus unedo

Drzewo truskawkowe to wiecznie zielony krzew, który rośnie powoli, po 10 latach osiągając 2-3m wysokości. Przybiera formę krzewu lub karłowatego drzewka. Charakterystyczną cechą drzewka truskawkowego są kuliste czerwone owoce, przypominające poziomki. Wewnątrz owocu znajduje się ciemnożółty miąższ, w którym
ukryte są ciemne nasiona. Owoce dojrzewają na drzewie przez 9-12 miesięcy. Dzięki temu na gałęziach jednocześnie znajdują się owoce i kwiaty, a drzewko truskawkowe jest dekoracyjne cały rok. Kwiaty pojawiają się na drzewku truskawkowym między październikiem a styczniem. Są one białe, a wyglądem bardzo
przypominają kwiaty borówki amerykańskiej. Drzewo Truskawkowe to po prostu roślina niezwykła w każdym calu, nadaje się znakomicie jako soliter (czyli roślina posadzona pojedynczo) oraz do nasadzeń grupach lub jako tło dla innych roślin, nadaje się również do robienia miniaturowych drzewek Bonsai rośnie znakomicie
zarówno w ogrodzie, na tarasie i w domu. Drzewo Truskawkowe w naszym klimacie jest odporne na mróz i przymrozki wytrzymuje spadek temperatury do – 15 C.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Wysiew nasion całoroczny, przed wysiewem należy zastosować zabieg stratyfikacji zimnej w temperaturze od 0 do 5 C. o długości 60 dni a następnie nasiona wysiewamy do zwykłej ziemi ogrodniczej i odstawiamy w ciepłe miejsce.
Drzewko truskawkowe wymaga stanowiska ciepłego i słonecznego. W Polsce drzewko truskawkowe uprawiane jest jako ozdobna roślina doniczkowa.
Oprócz atrakcyjnego wyglądu, drzewko truskawkowe posiada właściwości lecznicze, a jego owoce są jadalne i bogate w witaminę C. Owoce po zebraniu z drzewa należy spożyć w ciągu 24h, ponieważ bardzo szybko się psują.

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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