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Winogron zielony Sołnoczka
winorośl owox68
Cena

24,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

owox68

Kolor

zielony

Opis produktu

Winorośl, winogrono Sołnoczka
Vitis sołnoczka
Winorośl, winogrono Sołnoczka
to jedna z odmian winorośli odporna na mróz i choroby grzybowe. Charakteryzują ją duże około kilogramowe grona. Jest atrakcyjna zarówno ze względu na smak owoców z muszkatowym posmakiem jak również ze względu na możliwość otrzymania w polskim klimacie dobrego wina o lekko ziołowym aromacie. Dojrzewa pod koniec września i na początku października, w zależności od regionu kraju.
Grona są dużej wielkości. Jagody są żółtozielone, średniej wielkości, soczyste i smaczne. Owocuje bardzo obficie i regularnie. Owoce pozostawione dłużej na krzewach gromadzą znaczne ilości cukru (do 20%). Liście tej odmiany są zielone, 3-5 klapowe, grubo ząbkowane, z długim ogonkiem.
Winogrono prowadzone na pergoli, również przy ścianach i murach jest doskonałym elementem dekoracyjnym. Krzewy te znoszą różne, nawet krótkie rodzaje cięcia. To bardzo atrakcyjna, odmiana ze względu na smaczne owoce, wdzięczna, łatwa w uprawie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: Winorośl, winogrono Sołnoczka należy do grupy roślin owocowych - te krzewy, to rodzaj pnączy z wąsami czepnymi z rodziny winoroślowatych.

Zastosowanie: do nasadzeń pojedynczo i w grupie. Owoce można wykorzystać do bezpośredniego spożycia, deserów, na soki, na przetwory oraz do wyrobu wina.

Wielkość: docelowa wielkość to około 5 metrów.

Kwiaty: żółte kwiatostany.

Owocowanie:

koniec września.

Owoce: żółtozielone, średniej wielkości, kulisto-owalne.

Liście: zielone, 3-5 klapowe, grubo ząbkowane, z długim ogonkiem.

Pokrój: pnącze.

Stanowisko: wymaga stanowisk słonecznych.

Warunki glebowe: przeciętna ogrodowa, umiarkowanie wilgotna, próchniczna.

Odporność na choroby i zimę: roślina odporna na mróz i choroby.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Zaletą winorośli jest to, że do wzrostu potrzebuje niewiele miejsca, można ją więc uprawiać także na bardzo małej działce, a nawet w pojemniku.

Winorośl jest długowieczna zaczyna owocować już w trzecim roku po posadzeniu, i tak przez następne dziesiątki lat.

Winorośle są ciepłolubne. Najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach, które łatwo się nagrzewają, na przykład przy południowych ścianach budynków i ogrodzeń.

Jedzenie winogron wzmacnia odporność organizmu na infekcje. Winogrona zawierają witaminę A, która korzystnie wpływa na wzrok oraz witaminy z grupy B, które łagodzą stres. Zawierają tez żelazo i jod, który reguluje pracę tarczycy.

Winorośle nie mają specjalnych wymagań, jeśli chodzi o glebę, i łatwo przystosowują się do środowiska, w którym rosną. Dlatego wystarczy im przeciętna ziemia ogrodowa.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS

Wszystkie rośliny są dobrze ukorzenione, zdrowe oraz zadbane. Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd roślin spełniał Państwa oczekiwania.

W okresie zimowym, wczesnowiosennym lub późnojesiennym większość roślin sprzedajemy w stanie bezlistnym (bez liści). W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i w większości są w plastikowych lub foliowych doniczkach.

Przedmiotem sprzedaży jest roślina w doniczce plastikowej.

Zapraszamy do zakupienia tej niezwykle ciekawej rośliny oraz odwiedzenia naszej strony na FB.
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