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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-jezyna-bialopedowa-rubus-szt3-pwxx187-p-6911.html

Nasiona Jeżyna białopędowa
Rubus szt.3 PWxx187
Cena

15,60 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PWxx187

Opis produktu
Nasiona Jeżyna białopędowa
Rubus cockburnianu

Jeżyna białopędowa to rzadko spotykany, gęsty krzew z długimi na 1-1,5 m, wiotkimi pędami łukowato wygiętymi.
Jego pędy są mocno kolczaste i nawet zimą bardzo dekoracyjne, bo pokryte woskowym, biało-błękitnym nalotem. Liście są pierzaste,
długości do 20 cm, złożone z grubo ząbkowanych listków, nieco pomarszczone, początkowo złotożółte, młode z brązowawym marginesem,
później cytrynowożółte. Kwiaty są purpuroworóżowe, drobne, około 1 cm średnicy zebrane w duże, płaskie wielokwiatowe kwiatostany. Kwitnie
na przełomie maja i czerwca. Owoce są kuliste, prawie czarne i jadalne. Przepięknie wygląda posadzona pojedynczo i w grupach, a także w
żywopłotach naturalnych i formowanych, do rozjaśniania ciemniejszych zakątków w ogrodzie.
Roślina ta wymaga gleby średnio żyznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej, o odczynie lekko kwaśnym. Wybierz stanowisko słoneczne
lub półcieniste, najlepiej w rozproszonym świetle. Posadź w miejscu zacisznym, osłoniętym i ciepłym. Ze względu na wrażliwość na mróz (strefa
6b-7a), nadaje się do sadzenia w ogrodach przydomowych tylko w najcieplejszych rejonach kraju, ale nawet gdy przemarznie, dobrze
regeneruje pędy z odrostów korzeniowych. Najlepiej wygląda pojedynczo wysadzona na rabatach. Możemy sadzić przy podporach podwiązując
do nich pędy. Każdego roku wiosną przycinamy pędy około 20-30 cm nad ziemią. Dzięki temu pozbędziemy się pędów przemarzniętych oraz
zmusimy roślinę do wypuszczenia nowych pędów, które w zimie będą się ładnie przebarwiać. Na zimę nasady pędów okrywa się kopczykami z
ziemi, podobnie jak róże. Raz na kilka lat, wczesną wiosną należy przeprowadzić wiosenne cięcie odmładzające (usunięcie pędów starych,
chorych, suchych, przemarzniętych).

Opakowanie zawiera 3 szt. nasion

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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