Solsikken Produktinformation

105 Aloe Vera. - (Planter · Krydderurteplanter.)
Flerårig. Ligner til forveksling en kaktus og skal dyrkes som en sådan, men tilhører liljefamilien.
Kræver mager og veldrænet jord, tilføres ganske lidt vand.
Læge Aloen er et meget anerkendt middel mod solskoldninger, forbrændinger etc.
Det er geléen inde i bladene, der indeholder det virksomme stof. For anvendelse skæres bladene af
ved basis. Kan opbevares 1-2 uger i køleskab eller fryses.
Aloe Vera kan under gunstige forhold få en tilvækst på 20-25 cm årlig, men i en dansk vindueskarm
dog kun 3-5 cm.
Kan trives udendørs i sommerhalvåret. Tåler ikke frost.
1-2 årige planter er ca. 10 cm høje.
4-6 årige planter er ca. 20-30 cm høje.

Produkt infomation
Sort:

Læge Aloe

Latin:

Aloë vera

Kategori:

Planter

Subkategori:

Krydderurteplanter.

Vejledning
Lysforhold

Skygge

Jordforhold

Ingen krav

Overvintring

Indendørs

Såtid: For overvintring

Tåler udtørring

Priser
1 stk. 1-2
årig.
1 stk. 4-6
årig.

50,00 kr.
100,00 kr.

Generelt om Planter
<p>Solsikkens sortiment i økologiske planter:</p><p>
</p><p>Vi anbefaler, at planter altid bestilles på en separat ordre, da vi normalt ikke kan sampakke med andre varer. <br /><br
/>Plantebestillinger på minimum kr. 300 kan sendes med fragtmand. Plantebestillinger på under kr. 300,00 kan kun afhentes<span
style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana; font-size: 16px;">.</span></p>
<p>Planter leveres hurtigst muligt i løbet af april, maj, juni måned. 'Forventet leveringsdato' gælder således ikke for planteordrer.</p>
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Generelt om Krydderurteplanter.
Flerårige krydderurter bør, for at bevare deres indhold af æteriske olier og alkaloider, udskiftes hvert 3-4 år.
Der tages forbehold for mislykket avl og udsolgte planter.

