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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-owocow-poziomka-baron-swikx240-p-6432.html

nasiona owoców Poziomka
Baron swikx240
Cena

6,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

swikx240

Kolor

czerwony

Opis produktu
nasiona owoców Poziomka Baron von Solemacher

Fragaria vesca

Poziomka bezrozłogowa Fragaria vesca to odmiana bezłodygowa, powtarzająca, bardzo plenna. Owoce szeroko-stożkowate, czerwone. Pierwsze owoce zbiera się już w roku siewu. Plantacja pozostaje na tym samym miejscu przez 2 do 3 lat. Przyrządzimy z nich przeróżne smakowite przetwory w tym marmolady, kompoty i syropy.
Owoce są bogate w witaminę C, a także witaminy A, B1, B2, B6, E, H, PP oraz sole wapnia, fosforu, żelaza i kobaltu. Często wykorzystuje się je w leczeniu awitaminozy i przeziębienia. Wartościowym surowcem leczniczym są też liście poziomki, z których przygotowuje się napary.
Opakowanie zawiera 0,2g nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Termin siewu dobieramy w zależności od oczekiwanego terminu sadzenia i zbioru. Nasiona możemy wysiewać pod osłonami od lutego do marca, sadzenie na miejsce stałe wykonujemy wówczas w maju, po przejściu przymrozków. Siew możemy przeprowadzić również w maju lub w czerwcu, bezpośrednio do gruntu,
a w sierpniu bądź we wrześniu przesadzić rośliny na docelowe stanowisko.
Pod uprawę najlepsze jest słoneczne stanowisko z żyzną, próchniczną, dostatecznie wilgotną, przepuszczalną i gliniastą glebą o odczynie lekko kwaśnym (pH = 5,5-6,5) – poziomka nie znosi lekkich gleb.
Wytwarzane przez prezentowaną poziomkę owoce są duże, jajowatego lub sercowatego kształtu, o zróżnicowanej barwie skórki i miąższu. Mogą być białożółte, zielonożółte i w różnych odcieniach czerwieni. Miąższ jest bardzo soczysty oraz niezwykle smaczny i aromatyczny. Średnia masa owoców wynosi 2-3 g.

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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