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Czosnek olbrzymi
„Globemaster”
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

PKWiU

01.30.10.0

Opis produktu
Pokrój - pędy kwiatostanowe osiągają wysokość 80-90cm,
Cebule - duże, o średnicy do 7 cm, kulisto spłaszczone, zwykle dzielą się na 2 ząbki,
Liście - szerokie, szaro-zielone, w liczbie 8-10 szt., skierowane do góry, potem zwieszone, o długości 30 cm, zanikają
podczas kwitnienia
Kwiatostan - kulisty, o średnicy do 20 cm (!), kwiaty fioletowe, kwitnie od V do VI
Zastosowanie - roślina o dużej wartości ozdobnej ze względu na piękne i olbrzymie kwiatostany, wykorzystywana w
ogrodach kwietnych
Cena dotyczy 1 cebuli.

.

Producent
Gospodarstwo kulturowe BioDar realizuje swoją misję korzystając z bogatego dorobku naukowego Instytutu Dziedzictwa Wsi i
Regionów oraz szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ważną sferę działań Gospodarstwa stanowi ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a jednym z podstawowych
celów pozostaje zachowanie różnorodności biologicznej i hodowla organizmów pożytecznych możliwych do zastosowania w
rolnictwie i ogrodnictwie.

Od 1989 roku realizujemy program wdrażania do praktyki ogrodniczej trzmieli i pszczół samotnic gniazdujących kolonijnie, a
od 2012 roku firma prowadzi własną hodowlę pszczół samotnic na skalę komercyjną. Uczestnicząc w tworzeniu postępu
biologicznego odpowiadamy na wysokie wymagania stawiane przez konsumentów żywności i naszych klientów w zakresie
wysokiej jakości oferowanych produktów i bezpieczeństwa ich stosowania.

Gospodarstwo jest częścią składową regionalnego centrum zachowania bioróżnorodności. W tym obszarze zaangażowania
prowadzi kolekcje zachowawcze roślin uprawnych o wysokiej wartości biologicznej (historyczne odmiany roślin rolniczych,
warzywniczych i sadowniczych). We współpracujących gospodarstwach ekologicznych nadzoruje także kolekcje roślin
leczniczych, zielarskich i miododajnych. Podobne prace są prowadzone dla ochrony roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Sfera dziedzictwa kulturowego obejmuje produkty zdobione w sposób charakterystyczny dla różnych grup kulturowych.
Wysoka jakość naszych produktów zyskuje uznanie bardzo wymagających odbiorców. Ich cenne uwagi sprawiają, że oferta
gospodarstwa jest stale uzupełniana, a produkty są doskonalone.

Czosnki jadalne i ozdobne
Kolekcja czosnków, którą dysponujemy, obejmuje ponad 40 typów czosnków z Polski i z innych krajów. Część z nich jest
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udostępniona do sprzedaży.
Cebulki lub kępki czosnków dostępne są od 1 września do wyczerpania zapasów.
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