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WIERZBA pleciona
PAKIETY 10 sztuk sadzonki 160-180 cm
Cena

949,00 zł

Dostępność

Dostępny - InStock

Czas wysyłki

1 - 3 dni roboczych

Producent

Gospodarstwo Rolne

Informacje

Jesteśmy gospodarstwem rolnym i n
jesteśmy płatnikiem VAT

Dokument sprzedaży

Na życzenie kupującego wystawiam
Rachunek Uproszczony

Opis produktu
KUPUJESZ PAKIET 10 sztuk - WIERZBA PLECIONA Z WIERZBY WICIOWEJ BARDZO ODPORNA NA WARUNKI
KLIMATYCZNE.
Wierzba pleciona jest zrobiona ręcznie z ponad 40 sztuk wierzby wiciowej co stanowi bajeczny wygląd praktycznie przez cały
rok, wczesna wiosna obsypuje się pięknymi urokliwymi kotkami a w późniejszym czasie tworzy soczyście zieloną koronkę,
która lubi cięcia przez co możemy w ogrodzie lub tarasie stworzyć bajeczne kształty.
Wierzba ręcznie pleciona sama z siebie jest bardzo dekoracyjna poprzez splecione warkocze z żyjących krzewów.
Wierzba jest roślina bardzo mało wymagająca polecana dla osób początkujących niemających dużego doświadczenia w
uprawie roślin oraz poświęcenia czasu na ich pielęgnacje wystarczy jej zapewnić dużo wody i sama będzie się ładnie rosła nie
zapominając o nawożeniu.
Pędy wierzby są cienkie, błyszczące, purpurowe, natomiast liście soczysto zielone, lancetowate o piłkowanych brzegach.
Wypuszcza pąki, kwiaty tzw. „kotki” i liście bardzo wcześnie, dlatego zdobi ogrody już w okresie przedwiośnia. Posiadanie tej
rośliny dodaje ogrodowi dużych walorów estetycznych, może być jednak również uprawiana w donicach na balkonach i
tarasach lub też wysadzić ją bezpośrednio do gruntu w ogrodzie.
Wysokość całkowita sadzonki 160-180 cm
Najlepiej rośnie w miejscach słonecznych i zasobnych w wodę w ziemi zwykłej ogrodowej (ziemia uniwersalna).
Jest bardzo odporna na zanieczyszczenie powietrza, odporna na mróz, nie wymaga zabezpieczeń na zimę, znakomicie daje
sobie radę z wszelkimi chorobami grzybowymi jak i szkodnikami.
Kwiaty wierzby to duże kotki, nazywane baziami, pokryte biało-srebrnym miękkim. W trakcie kwitnienia obsypują się
stopniowo złocistym pyłkiem. Na roślinie pokazują się przed rozwojem liści. Jest to najwcześniej kwitnąca krajowa wierzba.
Kwitnie marzec-kwiecień, a w razie krótkich zim nawet pod koniec lutego.
Towar doskonale zapakowany na czas transportu: pakowany w pudło, korzenie umieszczone w wilgotnej ziemi bez donicy,
ponieważ donica kaleczy pozostałe rośliny podczas transportu. Roślinki są włożone razem do worka foliowego a wszystko
owinięte specjalną folią.
UWAGA:
Wierzby plecione są na bieżąco i spinane opaskami zaciskowymi (tretytkami ) które po miesiącu od posadzenia należy usunąć
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Wierzby były robione na świeżo w luty dla pewności lepszego przyjęcia się po otrzymaniu roślinek koniecznie trzeba je mocno
podlewać najlepiej postawić w ciepłym miejscu i codziennie podlewać żeby wymusić wzrost korzeni tak jak na tym zdjęciu po
tygodni pokazują się białe korzonki i taką roślinę już można sadzić do gruntu ,ale też mocno podlewać żadnego nawozu i
ukorzenia cza nie dawać tylko woda i ciepło spowodują że roślina w 100% przyjmie się w nowym miejscu Wierzba jest bardzo
odporna na mróz nie podatna na choroby grzybowa dlatego jest bardzo łatwa w pielęgnacji.
Jak ktoś chce żeby roślina rosła w donicy to można ją posadzić w docelowe miejsce i w tej donicy od razu mocno podlewać i
będzie sobie już rosła na stałe , po 14 dniach można podsypać nawozem uniwersalnym.
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