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Nasiona Klon czerwony
oryginał szt.5 Nxx652
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Nxx652

Kolor

czerwony

Opis produktu
Nasiona Klon czerwony oryginał

Acer rubrum

Klon czerwony to klon czerwony (Acer rubrum) to drzewo o stożkowatej lub kulistej koronie, osiągające 10 m wysokości i 7 m szerokości. Liście są zielone z wierzchu błyszczące, niezwykle dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwiania się na czerwono. Kwiaty pojawiają się w marcu i są drobne również czerwone. Świetnie
sprawdza się sadzony w parkach, przy zieleńcach oraz jako drzewo do obsadzania ulic i pieszych ciągów komunikacyjnych. Warto wiedzieć, żę z tego gatunku klonu można pobierać sok na syrop klonowy.
Klon czerwony pięknie przebarwia się w okresie jesiennym i świetnie prezentuje się jako soliter. Nie jest zbyt wymagający, choć warto pamiętać o zapewnieniu odpowiednich warunków w jego uprawie. Dowiedz się co warto wiedzieć o uprawie klonu czerwonego i jakie choroby mogą zagrażać temu drzewu.
Klon czerwony preferuje stanowisko słoneczne do częściowo zacienionego. Najlepiej jeśli miejsce będzie osłonięte od wiatrów. Klon czerwony będzie dobrze rósł na glebach wilgotnych, przepuszczalnych oraz lekko kwaśnych, ale toleruje także lekki odczyn zasadowy. Klon czerwony nie znosi gleb zlewnych i podmokłych. Jest także
wrażliwy na nadmiar wapnia.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion już stratyfikowanych, gotowych do wysiania
Kolor liści: czerwony
Wysiew: siejemy płytko, 2-3 mm pod powierzchnią ziemi. Ziemia zwykła. Po wykiełkowaniu i osiągnięciu przez roślinki 3-5 cm pikujemy do oddzielnych doniczek lub na miejsca stałe.
Termin wysiewu: cały rok, preferowana wiosna.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Drzewa należy sadzić na stanowiskach słonecznych i zapewnić im dużo wolnej przestrzeni. Odmiana jest w pełni odporna na mróz. Polecana do stosowania w ogrodach przydomowych, parkach i terenach rekreacyjnych.
Bardzo dobrze klon czerwony sprawdza się w większych ogrodach przydomowych, efektownie wygląda na tle trawników. Czerwony kolor liści jesienią sprawia iż jest on świetnym komponentem do sadzenia w kompozycji z innymi drzewami, których liście przebarwiają się na złoty kolor. Klon czerwony znajduje też
zastosowanie jako drzewo parkowe, do tworzenia zadrzewień w miejscach rekreacyjnych. Nadaje się do sadzenia wzdłuż brzegów rzek oraz miejscach podmokłych.
Klon czerwony należy do gatunku mydleńcowatych. Roślina pochodzi z rejonów Ameryki Północnej, występuje w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. W naturalnym środowisku dorasta do czterdziestu metrów, rośnie zarówno na terenach bagiennych, jak i na suchych wzgórzach. Korona drzewa jest gęsta oraz
wąska i osiąga około czterech metrów średnicy.
W Polsce drzewa dorastają do około piętnastu metrów długości i osiągają około siedmiu metrów szerokości. Rośliny mają stożkowatą lub kulistą koronę. Na jesieni ich liście przebarwiają się na czerwony kolor a niekiedy pomarańczowy i są wtedy bardzo dekoracyjne. Liście ładnie wyglądają, także latem pod spodem
mają niebieski kolor a na zewnątrz ciemnozieloną barwę.
Z klonu czerwonego powstaje syrop klonowy. Jego drewno wykorzystywane jest czasem w meblarstwie.

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.
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Zawsze służymy pomocą, doradzamy oraz zapewniamy miłą i fachową obsługę
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