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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-karlatka-europejska-chamaerops-szt5-fore169-p-6943.html

nasiona Karłatka europejska
Chamaerops szt5 Fore169
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Fore169

Kod producenta

NOZCHM1

Kolor

zielony

Opis produktu
Karłatka europejska

Chamaerops humilis

Karłatka europejska to łatwa w uprawie palma doniczkowa doskonała na taras, balkon, a także do mieszkania. Jest jedyną, oprócz Phoenix theophrastii, rodzimą palmą europejską. Często rośnie w wyjątkowy sposób, ponieważ wykształca liczne pnie rozgałęzione tuż przy ziemi. Polecamy ją dla początkujących miłośników palm.
Bujna, niemal, niezniszczalna i wcześnie kwitnąca palma. Ma piękne, ciemnozielone, sztywne, wachlarzowate liście oraz pień pokryty brązowymi włóknami. Karłatka rośnie bardzo wolno. Zazwyczaj występuje w formie złożonej z wielu pni, które zaczynają się tworzyć kiedy palma osiągnie 20-30 cm. Wspaniale rośnie zarówno w słońcu
jak i cieniu. Może też być egzotyczną dekoracją w chłodniejszych pomieszczeniach. Najlepiej rośnie w ziemi piaszczystej, kamienistej i raczej suchej. Owoce podobne do dojrzewającej oliwki. Uprawiana w pojemniku osiąga maksymalnie 3 m wysokości. Ponadto jest bardzo odporna - wytrzymuje do -10 stopni C.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Jest uprawiana jako roślina ozdobna.
Przed każdym obfitym nawadnianiem należy się upewnić, że ziemia jest wystarczająco sucha. Palmy zasilamy latem, co dwa tygodnie. Po zimie roślin nie wystawiamy od razu na słońce. Najpierw muszą one przejść kilkudniową aklimatyzację w miejscu zacienionym.
Karłatka niska znosi umiarkowany mróz. Można ją wystawić na taras już w kwietniu i pozostawić tam nawet do listopada. Rośliny zimujemy w jasnej, chłodnej kwaterze, np. w garażu lub składziku narzędziowym z oknem.

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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