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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/nasiona-roza-pnaca-lila-roz-szt5-nxx209-p-2875.html

Nasiona Róża pnąca lila róż
szt.5 Nxx209
Cena

8,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Nxx209

Kolor

fioletowy

Opis produktu

Róża pnąca chińska lila róż
Róża pnąca chińska lila róż - to niespotykana, kolekcjonerska odmiana. Jej cechą charakterystyczną jest szybki wzrost i wyjątkowa jak na róże barwa kwiatów. Krzak takiej róży osiąga bardzo duże rozmiary zachwycając długimi pędami obsypanymi kwiatami.
Nasiona powinny być wysiane w podłożu z piasku i torfu. Należy utrzymywać stałą wilgoć i temperaturę około 20 stopni. Po około 4 tygodniach powinny pojawić się młode rośliny.
Róża pnąca chińska lila róż preferuje stanowiska słoneczne. Można ją sadzić przy podporach, takich jak pergole i altany, jak również przy ścianach domów, ogrodzeniach czy przy drzewach o rozłożystych i mocnych konarach. Podłoże pod hodowlę tej rośliny powinno być żyzne.

Opakowanie zawiera 5 sztuk nasion.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Aby uzyskać obfitsze kwitnienie, wskazane jest przycinanie krzewów róż. Róże pnące pierwszy raz tniemy najwcześniej w trzecim roku po posadzeniu. Róże należy także odmładzać. W tym celu raz na kilka lat usuwamy najstarszą z gałęzi stanowiących trzon rośliny i zastępujemy ją młodą.

Rzymianie posypywali płatkami róż podłogi, łóżka, wkładano je w poduszki i wezgłowia. Pito różane wino, kąpano się w wodzie różanej oraz jadano je pod różnymi postaciami, np. smażone w cukrze.

Historia róży ma około 5000 lat. Znana była w Chinach i w Sumerze, skąd rozprzestrzeniła się po całej Mezopotamii, a do Europy dotarła z Bliskiego Wschodu.

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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