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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-kozlowka-dlugoszyjkowa-rozowa-szt5-flxx4-p-6121.html

nasiona Kozłówka
długoszyjkowa różowa szt.5
Flxx4
Cena

6,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Flxx4

Kolor

pomarańczowy

Kolor

żółty

Opis produktu
nasiona Kozłówka długoszyjkowa różowa

Crucianella stylosa, Phuopsis stylosa

Kozłówka długoszyjkowa różowa Crucianella stylosa, Phuopsis stylosa to bardzo cenna, bujnie rosnąca bylina okrywowa o intensywnym zapachu. Rośnie szybko, pokrywając podłoże kobiercem wiotkich, zielonych pędów z wznoszącymi się pędami kwiatostanowymi. Uprawiana w ogrodzie z czasem stworzy gęsty, pachnący dywan.
Liście i pędy kozłówki zawierają kumarynę, która nadaje im piżmowy zapach, szczególnie intensywny po deszczu !
Małe, pachnące słodko-korzennie kwiaty mają formę rurkowato-lejkowatą są różowe. Rozwijają się od czerwca do sierpnia i wówczas na szczytach pędów pojawiają się kuliste kwiatostany. Charakterystyczną cechą kwiatów są długie, sterczące szyjki słupków. Bylina dorasta do 20-30cm wysokości.
Jako roślina kobiercowa o silnym wzroście, kozłówka doskonale nadaje się do okrywania dużych powierzchni. Odpowiednim miejscem do jej uprawy są ogródki skalne oraz suche murki, które pokrywa szybko zielenią pędów, a w okresie kwitnienia różowymi kwiatami.
Opakowanie zawiera 5 szt. nasion już stratyfikowanych, gotowych do wysiania.
Kolor kwiatu: różowa.
Termin wysiewu: cały rok, preferowana wiosna.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Można ją sadzić jako bylinę okrywową na skarpach i stokach, gdzie nie dopuści do rozwoju chwastów i chronić będzie glebę przed erozją. Na skraju zarośli, w miejscach bardziej zacienionych najlepiej posadzić obok niej rośliny o podobnym tępie wzrostu, jak np. pragnia syberyjska czy tojeść rozesłana.
Dobrym sąsiedztwem będą też funkie, tawułki, i bodziszki. W ogrodzie skalnym ciekawe kompozycje powstają z kwitnącymi w tym samym czasie: przetacznikiem pagórkowym, szałwią omszoną, lawendą wąskolistną, przywrotnikiem ostroklapowym i anafalisem perłowym.
Roślina bardzo łatwa w uprawie, - posadzić na stanowisku słonecznym lub półcienistym, - w podłożu przepuszczalnym, umiarkowanie suchym, może być niezbyt zasobne gleby bardzo zwięzłe ulepszyć piaskiem, - przy sadzeniu zachować odstępy między roślinami co 20-30 cm, - podlewać tylko w okresie
długotrwałej suszy, - po kwitnieniu pędy można przycinać, co wpływa korzystnie na zagęszczenie i obfitsze kwitnienie w następnym sezonie, - jest rośliną wyjątkowo odporną na choroby i szkodniki, - bylina odporna na mróz.
Nasiona możemy wysiewać w kwietniu lub w maju pod osłonami, w pomieszczeniu lub wprost do gruntu. Sadzenie roślin przeprowadza się kilka miesięcy po siewie, przeważnie w sierpniu lub we wrześniu.

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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