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Link do produktu: https://sklep.skarbyogrodu.pl/borowka-rozowa-pink-lemonade-nowosc-p-27.html

Borówka
różowa Pink
Lemonade
NOWOŚĆ !!!
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
BORÓWKA RÓŻOWA PINK LEMONADE
OPIS: Borówka amerykańska Pink Lemonade to ciekawa propozycja odmiany o różowo wybarwionych jagodach. Krzew tworzy
ładny zagęszczający się z wiekiem pokrój, osiąga wysokość około 1,5 metra. Liście błyszczące, lancetowate zielone i gładkie.
Jesienią przebarwiają się na piękny żółty kolor. Kwiaty jasnoróżowe, dzwonkowate pojawiające się licznie w gronach. Odmiana
do dobrego zapylenia wymaga obecności drugiego krzewu.
Owoce są kuliste średniej wielkości, lekko spłaszczone. Skórka owocu w pełni dojrzałego jest różowa z widocznym woskowym
nalotem. Jagody są twarde, mięsiste, wewnątrz miąższ jest słodki, aromatyczny o łagodnym smaku. Owoce dojrzewają
stopniowo i średnio późno jak na borówkę, przy czym ostatnie z nich dojrzewają jeszcze w październiku. Z jednego dorosłego
krzewu można zebrać nawet do 10 kg owoców.

SADZENIE I PIELĘGNACJA: Sadzonki borówki sadzimy do gruntu wiosną, od marca do maja lub jesienią, od września do
października w rozstawie co 0,8-1,2 metra, w rzędach co 2 metry. Rośliny preferują ciepłe i słoneczne stanowiska, a także
kwaśną, żyzną glebę o przepuszczalnej strukturze. Borówki wymagają cięcia i należy to zrobić pod koniec zimy lub na samym
początku wiosny. Aby doczekać się obfitego owocowania wymagają regularnego nawożenia nawozami przeznaczonymi
typowo dla tego gatunku.
Stan: sadzonki w doniczce 2L, przyjęte i ukorzenione, gotowe do posadzenia
Wiek sadzonki : 3 letnia
Wysokość : ok. 40
Owocowanie : lipiec, sierpień, wrzesień, październik
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ZALETY ODMIANY:
- krzewy wieloletnie
- samopylne
- obficie owocująca
- tworzy duże i smaczne owoce

GWARANCJA JAKOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

Jesteśmy na tyle pewni sadzonek, które sprzedajemy, że dajemy 100 % gwarancję na
nasze rośliny. Jeśli po posadzeniu roślina nie wyrośnie to można ją spokojnie reklamować
a my wyślemy nową na nasz koszt lub zwrócimy pieniądze za roślinę!
Jesteśmy nieliczną firmą w Europie która oferuje taką gwarancję. Warto to wziąć pod
uwagę.
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