?vair?s : Triskliautis migdolas

Triskliautis migdolas

Prunus triloba

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina:
Pardavimo kaina nuo: 10,00 €
Nuolaida:

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas
Nat?raliai tai 4 metr? aukš?io kr?mas, ta?iau dažniausiai auginamas ?skiepyje, kaip medis. Dažniausiai ?skiepis yra daromas ? slyv?, tai tos
pa?ios genties augalas, turintis mažai lepi? šakn? sistem?, tod?l auga ir šaltesniame klimate. Pla?iai auginamas Viduržemio j?ros regione,
Ispanijoje bei JAV. Ta?iau šiauresn?se teritorijose auginamas kaip dekoratyvinis augas. Žydi baland? –geguž?, tod?l kartais gali nukent?ti nuo
v?lyv?j? pavasario šaln?. Gausiai žiedais apsipila antramet?s šakel?s. Žiedai pilnaviduriai, 3,5 cm skersmens, švelniai rožin?s spalvos rožyt?s.
Abejing? nepaliekan?iu vaizdu džiugina apie 2 savaites. Lapai pailgi, viršutin? pus? žalia, apatin? kiek šviesesn?. Ruden? tampa ryškiai
geltonais ir oranžiniais. Šviesom?gis augalas, negali augti pav?syje.
Migdolai
Lietuvos klimatin?mis s?lygomis vaisi? neformuoja. Šiltesn?mis vasaromis subrandina kelet? riešut?. Jeigu jie kartaus skonio - rekomenduojama
nevalgyti. Migdoluose, kaip ir visuose Prunus genties kaulavaisi? kauliukuose (kartu ir vyšnios kauliukuose) yra amigdalino ir prunasino, kurie
vandenyje suformuoja cianido r?gšt?. Nedideliais kiekiais ji pasižymi priešv?žin?mis, virškinim? gerinan?iomis savyb?mis, ta?iau dideli jos
kiekiai gali b?ti ir mirtinai nuodingi. Išvestos veisl?s, kurios neturi ši? medžiag?, tod?l riešutai b?na sald?s, be kartumo. Tokie riešutai dažniausiai
vadinami saldžiaisiais migdolais ir pla?iai naudojami konditerijoje, kitoje maisto pramon?je ir kosmetikoje bei parfumerijoje.
Auginimas ir prieži?ra
Žydi tik antramet?s triskiau?io migdolo šakel?s, tad norint džiaugtis gražiu vaizdu, med? reikia apgen?ti kasmet arba bent kas du metus.
Geriausia tai daryti iškart po žyd?jimo, kad tais pa?iai metais sp?t? susiformuoti nauji ?gliai. Taip pat reikia nukarpyti ?skiepio ?glius, kad šie
nepraaugt? migdolo.
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Jaunus medelius ir k? tik persodintus didelius medžius reikia kruopš?iai priži?r?ti 2 – 3 metus. Apsaugoti šaknis nuo šal?i? žiemos metu
rekomenduojama mul?iuojant. Tam puikiai tiks kit? medži?, ne vaismedži?, lapai. Kamien? ir ?skiepus reikia apdengti, kad ne?šalt?. Kad medis
geriau prigyt?, pagal poreik? reikia palaistyti ir patr?šti.
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