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Piwonia Żółta
z doniczki art.
nr 1036
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
PIWONIA ŻÓŁTA
OPIS: Odmiana, której delikatne kwiaty mają żółty odcień i łagodny, przyjemny zapach. Pojawiają się w maju i
czerwcu. Cała roślina dorasta do 70-80 cm wysokości, co czyni z niej odmianę średniowysoką. Ma ciemnozielone liście, które
efektownie kontrastują z kwiatami. Doskonale prezentuje się na przydomowych rabatach, gdzie jej pełne kwiaty
dobrze współgrają z innymi bylinami lub tworzą urocze jednolite kompozycje, bywa też wybierana do ogrodów
orientalnych. Jako kwiat cięty dość długo utrzymuje swoją świeżość. Jest odporna na mróz.

WYMAGANIA: Piwonia wymaga stanowiska słonecznego lub lekko zacienionego. Odpowiednia jest dla niej prawie każda
przepuszczalna i żyzna gleba ogrodowa, o odczynie obojętnym i umiarkowanej wilgotności. Piwonia potrzebuje
wody, ale nie może być przelewana. Warto dać jej nieco przestrzeni, ale zadbać o to, by była osłonięta od wiatru. Najlepiej
sadzić ją w marcu i kwietniu oraz we wrześniu i październiku wybierając dla niej przemyślane miejsce. Te rośliny nie lubią
przesadzania, a umieszczone na odpowiednim stanowisku mogą rosnąć nawet kilkanaście lat. Nie wymagają wykopywania na
zimę, ale nowoposadzone rośliny warto okryć na zimę.
ZASTOSOWANIE: Białe piwonie dobrze komponują się w małych ogrodach, gdyż biel ich kwiatów wywołuje efekt oddalenia
optycznego i mają przyjemny, intensywny, urzekający zapach. Z uwagi na ostatnią zaletę białe pachnące piwonie warto
także uprawiać w pobliżu tarasów i obiektów małej architektury, w strefie wypoczynkowej, przy drzwiach wejściowych i pod
oknami, a także na balkonach. To jednocześnie jedna z najlepszych propozycji na kwiat cięty. Ich autem jest także
długowieczność (dotyczy to zarówno uprawy w ogrodzie jaki i trwałości w wazonie).

Stan: sadzonka w doniczce P9, przyjęta, ukorzeniona, gotowa do posadzenia - zabezpieczona do transportu.

GWARANCJA JAKOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW
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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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