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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-jodla-pospolita-abies-alba-szt5-fore1-p-6659.html

nasiona Jodła pospolita Abies
alba szt5 Fore1
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Fore1

Kod producenta

NIKAB1

Kolor

zielony

Opis produktu
Jodła pospolita abies

Abies alba

Jodła pospolita abies alba to bardzo malownicze drzewa, które w młodym wieku charakteryzują się bardziej stożkowatą koroną, która u starszych okazów staje się bardziej cylindryczna i zaokrąglona.
Cechą charakterystyczną jodeł jest brak krótkopędów oraz pojedynczo osadzone, spłaszczone igły. Igły mogą występować w barwie zielonej, zielonoszarej, srebrzystej czy też niebieskawej, z dwoma paskami na spodzie. Do pędu przytwierdzone są przy pomocy, charakterystycznej przylgowatej stopki. Sterczące szyszki nie opadają
tylko rozsypują się, a na gałęziach- pozostają tzw. trzpienie. Drewno nie wytwarza żywicy, zawiera jedynie pęcherzyki żywiczne. Abies alba jak wszystkie gatunki jodeł należy do drzew jednopiennych, a więc na jednym drzewie pojawiają się zarówno kwiaty męskie jak i żeńskie. Kwiatostany męskie w barwie żółtej
osiągają do około 3 cm długości, są walcowate i osadzone w kątach igieł. Kwiatostany żeńskie zielonkawe, cylindryczne, nieco większe od szyszeczek męskich, osadzone pojedynczo. Okres kwitnienia przypada na kwiecień- maj.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Abies alba ze względu na zawartość aktywnych substancji może być wykorzystywane jako roślina lecznicza. Jako surowiec zielarski stosuje się żywicę, igły oraz gałązki. Dzięki destylacji uzyskuje się olejek, który znalazł zastosowanie m.in. przy łagodzeniu bólów reumatycznych.
Chcąc cieszyć się pięknem i ładnym pokrojem tego drzewa, należy zapewnić stanowisko, które uchroni je przed zimową zawieruchą. Spadki temperatury poniżej 30 stopni bardzo negatywnie wpływają na jodłę pospolitą, uszkodzeniu ulega jej ulistnienie, przy czym gatunek dobrze regeneruje się.
Abies alba charakteryzuje się cienką, białoszarą korą, która u młodych drzew jest gładka, a u starszych lekko spękana w drobne tarczki. W korze znajdują się pęcherzyki żywiczne.

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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