
Времето за разсад настъпи! Някои вече са посадили семената, които ще разсадят по-
късно в градината, а други сега започват.
Най-важното за добрия разсад са качествените семена. Можете да изберете желаните
от вас видове оттук. Сега е време за разсад на ранни зеленчуци. Това са: лук,
репички, марули, спанак, домати и тиквички.

Предлагаме ви избрани семена за ранни зеленчуци:

http://botanika.bg/
http://botanika.bg/news/read/kak-se-pravi-razsad-135
http://botanika.bg/catalogue/category/semena-za-zelenchuci-22
http://botanika.bg/catalogue/category/luk-34
http://botanika.bg/catalogue/category/repichki-42
http://botanika.bg/catalogue/category/salati-i-maruli-44
http://botanika.bg/catalogue/category/spanak-45
http://botanika.bg/catalogue/category/domati-29
http://botanika.bg/catalogue/category/tikvichki-47-47


http://botanika.bg/catalogue/product/luk-asenovgradska-kaba-14
http://botanika.bg/catalogue/product/luk-ispanska-kaba-16
http://botanika.bg/catalogue/product/repichki-miks-cvetove-49
http://botanika.bg/catalogue/product/repichki-liubimi-29


http://botanika.bg/catalogue/product/marulia-white-boston-182
http://botanika.bg/catalogue/product/salata-zimna-maslena-glava-17
http://botanika.bg/catalogue/product/domati-ideal-6
http://botanika.bg/catalogue/product/saksiini-domati-tumbling-tom-1790


Бърз и лесен начин да направите разсад от семена. Този и други съвети и
новини от света на градинарството можете да прочетете на
страница НОВИНИ в онлайн магазин Ботаника. 

Всички семена за зеленчуци
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http://botanika.bg/catalogue/product/tikvichki-izobilna-30
http://botanika.bg/catalogue/product/tikvichki-radu-200
http://botanika.bg/news/read/kak-se-pravi-razsad-135
http://botanika.bg/news
http://botanika.bg/
http://botanika.bg/catalogue/category/semena-za-zelenchuci-22
http://botanika.bg/catalogue/label/1


Освен семена, може да са ви необходими още:

Естествен биоразградим

пролетен

текстил.                          

Фолиото за отглеждане на

ранни зеленчуци подпомага

и ускорява растежа на

културите чрез създаване на

благоприятен микроклимат

за покълване на семената и

за растеж на млади посеви.

Всички градински текстили

можете да разгледате тук.

Пластмасова разсадна

форма с 32 гнезда, всяко с

размер 6х6 см. Външният

размер на формата е 54 x 28

x 6 см. Всяко гнездо е с

дренажни отвори и формата

е за многократна

употреба. Подходяща за

отглеждане на разсади за

зеленчуци, цветя и

подправки.
Екологичен торфен

субстрат, подходящ за

засяване на семена и при

отглеждане на млади

растения. Фината му

структура не наранява

кълновете и крехката

коренова система и спомага

за правилното развитие на

растенията от най-ранна

фаза. 

Абонирайте вашите близки и приятели за нашия бюлетин, за да могат и те да се възползват от нашите
промоции, полезни съвети и актуални новини.
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http://botanika.bg/catalogue/product/folio-za-otglejdane-na-ranni-zelenchuci-4-x-2-m-1828
http://botanika.bg/catalogue/category/gradinski-foliia
http://botanika.bg/catalogue/product/torfen-substrat-za-razsadi-1839
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