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Laur, Wawrzyn szlachetny
duży krzew
Cena

60,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

IT3LNK1

Producent

IT3

Opis produktu
doniczka - 17cm,
wysokość - do 120cm.
Podane wysokości mogą się różnić kilka centymetrów. Zdjęcia roślin są poglądowe.
Laurus Nobilis.

Laurus Nobilis to wieloletnia roślina aromatyczna, o zwartym pionowym pokroju krzewu lub średniego drzewa, osiągającą
nieraz wysokość i do 12 m. Jej liście są owalne, ostro zakończone, błyszczące, czasami lekko pofałdowane na obrzeżach. Na
wiosnę roślina produkuje drobne, biało-zielone kwiaty, z których powstają drobne, owalne lub okrągłe owoce. Po okresie
wzrostu i dojrzewania (wrzesień- listopad) przybierają one barwę czarno granatową. W naturalnym środowisku i klimacie
roślina często wykorzystywana jest w celach ozdobnych jako żywopłot. W praktyce nie ma ona specjalnych wymagań
glebowych, rośnie więc dobrze w każdym podłożu. Lubi miejsca dobrze nasłonecznione i ciepłe. Odmiana ta rozpowszechniona
w krajach basenu Morza Śródziemnego, wykorzystywana jest nie tylko w celach ozdobnych, ale także dla aromatycznych liści.
Roślina dobrze przystosowuje się do uprawy w pojemnikach. Może być wystawiona na pełne słońce, ale rośnie równie dobrze
w miejscach nieco zacienionych. Jest to roślina, która w doniczce może być uprawiana również we wnętrzach, jeżeli
zapewnimy jej optymalne warunki bytowe. Wymaga ona umiarkowanego podlewania w okresie wiosenno letnim, kiedy
wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, a w okresie jesienno zimowym powinno się podlewanie w ogóle ograniczyć. Nie należy
podlewać jej natomiast, kiedy temperatura otoczenia, w którym przebywa, niższa jest niż 7 stopni Celsjusza. Jeśli uprawiana
jest w pojemniku, co dwa lata na wiosnę należy przesadzać ją do ziemi bogatej w składniki odżywcze. Od wiosny do końca lata
nawozimy ją co 15 dni nawozem płynnym rozpuszczonym w wodzie do podlewania. Pod koniec zimy zalecane jest natomiast
jej przycięcie.
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