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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-malina-niebieska-szt10-nxx58-p-2609.html

Nasiona Malina niebieska
szt.10 Nxx58
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Nxx58

Opis produktu

Malina niebieska
Rubus blue
Maliny w niespotykanym niebieskim kolorze to fantastyczna ozdoba każdego ogrodu i każdej owocowej sałatki. Owoce są smaczne i pachnące, nadają się do spożycia zarówno na surowo, jak i na przetwory: soki, dżemy, konfitury.
Malina niebieska stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych odmian o czerwonych owocach. Nie ustępuje im w niczym i ma takie same wartości odżywcze i zdrowotne.

Opakowanie zawiera 10 sztuk nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Na produkcję rozsady potrzeba około 2 miesięcy. Rośliny powinny być gotowe do przeniesienia na miejsce docelowe w drugiej lub trzeciej dekadzie maja, dlatego siew malin przeprowadza się na przełomie marca i kwietnia. Jeśli dysponujemy szklarnią lub ciepłym inspektem, możemy rozpocząć uprawę wcześniej, pod koniec lutego.
Podłoże do wysiewu powinno być lekkie, przepuszczalne, ale jednocześnie mało podatne na przesychanie. Delikatnie ugniatamy i wyrównujemy podłoże, tak by jego powierzchnia znajdowała się 1,5 cm poniżej krawędzi doniczki. Równomiernie rozmieszczamy nasiona. Następnie przykrywamy je grubą na 0,5cm warstwą gleby. Ponownie wyrównujemy podłoże i ostrożnie

zwilżamy. Nie wolno dopuścić do przeschnięcia podłoża, dlatego codziennie należy rozpylać nad nim mgiełkę wodną. Wschody powinny pojawić się w ciągu tygodnia.

Nasiona wykiełkują najszybciej w temperaturze około 25°C.

Po około 2 tygodniach od wykiełkowania, pikujemy siewki do osobnych doniczek bądź do inspektu. Siewki wymagają znacznej ilości światła. Przed przesadzeniem do gruntu przez kilka dni hartujemy rośliny, wynosząc je z domu w najcieplejszych godzinach dnia lub uchylając szybkę inspektu.

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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