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Nasiona Mak czerwony pełny
Scarlet szt.10 Nxx696
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Nxx696

Kolor

czerwony

Opis produktu
Nasiona Mak czerwony pełny Scarlet

Papaveraceae
Maki potrzebują dość żyznej ziemi. Bardzo silnie nasłonecznione miejsce jest jego drugim bardzo ważnym wymaganiem. W
takich warunkach rosną najszybciej i kwitną najobficiej. Najbardziej optymalnymi dla maków są gleby bardziej gliniasto
piaszczyste niż odwrotnie. Do ciężkich glin warto jednak dodać ziemi kompostowej by ją nieco rozluźnić. Lubią dostateczną
ilość wody w glebie. Maki są roślinami lubiącymi azot w podłożu. Poza tym nie wymagają większej uwagi. Wysiewać można je
przez cały czas począwszy od kwietnia, skończywszy jesienią. Najczęściej kwiat ten uprawia się na rabatach.
Charakterystyczną cechą jest to, że po ścięciu bardzo szybko usycha. Maki nadają się na ogrody skalne. Można je, także
spotkać często rosnące dziko na łąkach i polach. Można posadzić ją wraz z roślinami bylinowymi w niewielkiej ilości albo
pojedyncze sztuki na trawniku.
Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Po kwitnieniu najlepiej usunąć całą roślinę i zniszczyć. Nadaje się na letnie rabaty, a
zwłaszcza do ogrodów stylizowanych, rustykalnych. Nadaje się też na kwiat cięty. Łodyga maku jest sztywna, pokryta białym
nalotem, a kiedy się ją przetnie wypływa z niej mleczny sok. Owoce to tzw. makówki, które pod szczytem mają otwory, z
których wysypują się nasiona. Wielu ogrodników lubi maki i je hoduje, ale wielu ich chce się za wszelką cenę pozbyć i
uważają je za chwasty.
to gatunek rośliny uprawnej z rodziny makowatych, osiągający wysokość od 1,2 m do 1,5 m. Ta odmiana maku posiada
pełne kwiaty, przypominające kwiaty piwonii. Mak ten pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego. Liście ma okazałe,
niebieskawo-zielone, nieco mięsiste, pofalowane na brzegach. Kwiaty przeważnie krwiste lub różowo-czerwone na długich,
często łukowato wygiętych pędach.Mak czerwony pełny
Opakowanie zawiera 10 szt. nasion
Kolor kwiatu: czerwony
DODATKOWE WIADOMOŚCI

Mak wywodzi się z Azji Mniejszej, z zachodniej części basenu Morza Śródziemnego i z Afryki Północnej. Mak znany był
już w starożytności.
Nasiona maku mają korzenny, lekko słodkawy smak. W gastronomi mak wykorzystuje się jako nadzienie do potraw
mącznych i ciast. Nasionami maku posypuje się pieczywo. Wschodnia kuchnia wykorzystuje mak jako przyprawy do
dań mięsnych. Z maku tłoczony jest olej rośliny a wytłoczyny stanowią paszę dla zwierząt. Nasiona maku zawierają
też duże ilości składników mineralnych, białka, cukry i kwasy organiczne. Nasiona pobudzają apetyt.
Opium to wysuszony sok mleczny zebrany z nacięcia niedojrzałych makówek, znalazł on swoje zastosowanie w
medycynie i do produkcji narkotyków. Mak jest uprawiany na większą skalę w Afganistanie, Chinach, Indiach i w
Iranie, w Turcji i wielu krajach Bliskiego Wschodu głównie dla uzyskania opium, zaś w wielu krajach Europy, również
w Polsce, mak uprawiany jest dla celów przemysłowych, leczniczych a także spożywczych.
Mak jest bogaty w komplet witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A, D, E, a także witaminę C. Jest również
doskonałym źródłem wapnia - budulca kości. W 100 g znajduje się aż 1266 mg wapnia – taka porcja pokrywa 140%
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dziennego zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek. Mak zawiera także dużo żelaza, miedzi, manganu,
magnezu, fosforu i cynku.
Mak, swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim zawartym w nim alkaloidom oraz opium. Morfina jest silnym
lekiem przeciwbólowym, hamuje czynność przewodu pokarmowego, ale jednocześnie bardzo szybko uzależnia.
Narkotyna ma właściwości pobudzające czynności ośrodka oddechowego oraz przeciwkaszlowe. Papaweryna działa
rozkurczowo na mięśnie moczowodów, macicy, pęcherza, dróg żółciowych oraz jelit. Z kolei opium wykazuje działanie
silnie przeciwbólowe, rozkurczowe, zapierające, przeciwkaszlowe, ale również narkotyczne.

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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