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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-dynia-zwyczajna-kveta-kabaczek-roltx2-p-5679.html

nasiona Dynia zwyczajna
Kveta kabaczek roltx2
Cena

4,90 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

roltx2

Kod EAN

5906493009870

Kolor

zielony

Opis produktu
nasiona inkrustowane - Dynia zwyczajna Kveta kabaczek

Cucurbita pepo

Dynia zwyczajna Kveta kabaczek to odmiana wczesna, do bezpośredniego spożycia i konserwowania, owoc cylindryczny, skóra zielonkawo – biaława, miąższ żółto- biały, soczysty, wysiew na przełomie kwietnia i maja wprost do gruntu, zbiór od lipca do października. Kabaczek jest botaniczną odmianą dyni zwyczajnej
(Cucurbita pepo). Obejmuje on grupę odmian o owocach wydłużonych i jasnożółtym, delikatnym, smacznym miąższu. Owoce kabaczka spożywa się po ugotowaniu, duszone, zapiekane lub konserwowane.

Opakowanie zawiera 5g

Nasiona inkrustowane:
To nowa metoda zaprawiania – inkrustacji. Polega ona na wytworzeniu wokół nasion powłoki polimerowej, w której trwale i precyzyjnie rozmieszczone są odpowiednie pestycydy. Metoda ta pozwala na ograniczenie zużycia zapraw, zwiększa skuteczność i przedłuża okres działania preparatu. Dzięki trwałemu
związaniu zapraw z nasionami zwiększa się bezpieczeństwo pracy. Problem stanowiło łączne stosowanie zapraw grzybo i owadobójczych na nasiona przeznaczonych do długotrwałego przechowywania. Zaocydy po upływie kilku miesięcy od momentu zaprawienia znacznie obniżały zdolność kiełkowania nasion. Dlatego
została opracowana metoda inkrustacji warstwowej, dzięki której wyeliminowano obniżenie kiełkowania przy długim przechowywaniu nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Owoce kabaczka nie kumulują szkodliwych dla człowieka metali ciężkich i są dietetyczne, małokaloryczne (zaledwie 15-20 kcal/100g), a przy tym lekkostrawne. Posiadają wlaściwości odkwaszające organizm. Kabaczki nadają się doskonale na różnego rodzaju przetwory, do duszenia i pieczenia, jak i do
bezpośredniego spożycia.
Kabaczki nadają się doskonale na różnego rodzaju przetwory, do duszenia i pieczenia, jak i do bezpośredniego spożycia. W smaku kabaczek jest lekko słodkawy o delikatnym posmaku przypominającym orzechy i dość soczysty. Ze względu na swoje właściwości odżywcze kabaczek polecany jest osobom
chorującym na nadciśnienie, miażdżycę, otyłość, a także tym z problemami przemiany materii.
Kabaczek, podobnie jak dynie, mocno się płoży, zajmując przy tym sporo miejsca na grządce

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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