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nasiona owoców Jagody goji
swikx248
Cena

10,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

swikx248

Kolor

czerwony

Opis produktu
nasiona owoców nasiona Jagody goji

Solanum muricatum

Jagody goji Solanum muricatum to jeszcze egzotyczna roślina w Polsce, która z powodzeniem może być uprawiana w naszym klimacie, o prozdrowotnym działaniu na ludzki organizm. Jej owoce mają duże znaczenie w leczeniu wielu schorzeń. W kuchni chińskiej są one dodatkiem do potraw z ryżu, zup warzywnych czy potraw z
kurczaka i wieprzowiny. Są doskonałą przekąską, dodatkiem do musli, ciast i deserów. Mogą być też składnikiem herbat, czy surowcem do przygotowania nalewek.
Opakowanie zawiera 0,1g nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Kolcowój rośnie dość silnie, dlatego rośliny wymagają cięcia i formowania, co również wpływa na lepsze plonowanie. Przez pierwsze dwa lata krzewy najlepiej przycinać wczesną wiosna, w kolejnych latach można to robić tuż po zbiorze owoców. Owoce tej rośliny są bardzo delikatne, tak iż podczas ich nieostrożnego
zrywania zawarte w nich składniki utleniają się, co objawia się plamami na owocach. Z tego powodu powinno się je zrywać z ogonkami, lub gdy są już w pełni dojrzałe strząsać na miękką tkaninę. Rośliny bardzo szybko zaczynają owocować i już w drugim roku uprawy można zebrać 1,5-2 kg jagód z krzewu.
Kolcowój od mniej więcej 15 tysiącleci ma ważne znaczenie w medycynie chińskiej.
Wykorzystuje się tam nie tylko jagody Goji które wchodzą w skład prawie każdego medykamentu o leczniczym działaniu na oczy. Ponadto jagody Goji zwiększają odporność, działają wzmacniająco i pobudzająco, poprawiają wzrok, opóźniają efekt starzenia, pomagają w leczeniu schorzeń serca, wątroby, śledziony,
płuc i nerek, obniżają ciśnienie krwi, mają działanie antyutleniające i hipoglikemiczne. Są one bogatym źródłem aminokwasów (19, w tym 8 niezbędnych dla ludzkiego organizmu), polisacharydów, karotenoidów i witamin (C, E i witaminy z grupy B). Zawierają dużo wapnia, potasu, żelaza, cynku. W chińskiej
medycynie wykorzystuje się również suszoną korę korzeni oraz liście kolcowoju.
Wyciągi wodne z korzeni są stosowane do obniżenia gorączki, ciśnienia krwi oraz przeciwdziałają cukrzycy. Wyciągi z liści działają przeciwreumatycznie i wzmacniają układ immunologiczny. By rozpocząć uprawę kolcowoju można samodzielnie wyprodukować materiał nasadzeniowy lub kupić gotowe sadzonki –
najlepiej dwuletnie krzewy w pojemnikach.

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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