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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-pietruszka-korzeniowa-olomuncka-abex2-p-5671.html

nasiona Pietruszka
korzeniowa Ołomuńcka abex2
Cena

5,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

abex2

Kod EAN

5907666550168

Kolor

pomarańczowy

Opis produktu
Pietruszka korzeniowa Ołomuńcka

Petroselinum crispum

Pietruszka korzeniowa Ołomuńcka to odmiana późna (okres wegetacji 185-205 dni) o bardzo dobrych jakościowo, zdrowych korzeniach i liściach. Korzenie bardzo kształtne, długie (22-24 cm), równomiernie zwężające się ku dołowi; mają gładką, jasną skórkę i nie rozwidlają się. Miąższ aromatyczny, biało-kremowy,
zwarty. Odporna na długie przechowywanie. Doskonała na świeży rynek i do przetwórstwa. Wysiew na głębokość 1,5-2,5cm od połowy III do połowy V. Można stosować siew ozimy od połowy X-XI. Pietruszkę warto serwować świeżo posiekaną. Możesz także przygotować pyszny, owocowy koktajl z dodatkiem świeżej
pietruszki. Będzie ona słabo wyczuwalna, a wzbogaci napój w witaminy i minerały. Jeśli chodzi o lecznicze działanie pietruszki, dzięki obecnemu zarówno w zielu, jak i korzeniu, olejkowi eterycznemu, dochodzi do podrażnienia miąższu nerek, a tym samym zwiększania filtracji kłębuszkowej w nerkach. Skutkiem tego
jest efekt moczopędny.
Dodatkowo składniki zawarte w surowcach farmaceutycznych działają rozluźniająco na mięśnie dróg moczowych oraz jelit. Przyczyniają się także do pobudzania produkcji śliny i soku żołądkowego. Wykazują też działanie antyseptyczne (odkażające). Pietruszka bywa także wykorzystywana w kosmetykach. Dzięki odkażającym
właściwościom olejku eterycznego, jej wyciągi są stosowane w kosmetykach do pielęgnacji skóry trądzikowej i tłustej oraz w preparatach do włosów tłustych. Duża zawartość witaminy C stanowi świetne źródło antyoksydantów w kremach rozjaśniających i odmładzających. Poza tym wyciągi z pietruszki są obecne w kosmetykach
wybielających, tonizujących skórę.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Taśma nasienna ułatwia ręczne sianie i minimalizuje potrzebę przerywania. Wykonana jest z atestowanej bibułki higienicznej rozpuszczalnej w wodzie i jest całkowicie biodegradowalna.
Nasionom należy zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.
WARUNKI UPRAWY: Przygotować podłoże usuwając kamienie i grabiąc w celu wyrównania i rozdrobnienia powierzchni ziemi. Wykonać w ziemi płytki rowek ok. 2cm gł. rozłożyć taśmę, przykryć warstwą podłoża. Obficie podlać i utrzymywać wilgotność nie dopuszczając do przesuszenia w celu ułatwienia
kiełkowania.

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

