LAMARKO MEDLIEVA
DIRVOŽEMIO TIPAS
Kalkinis dirvožemis
Smėlis
Priemolis
Bet koks dirvožemis

AUGALO TIPAS
Lapuočiai medžiai
Lapuočiai krūmai
Daugiakamieniai medžiai
Vaismedžiai

LAJOS FORMA
Vazos formos
Plati

TINKAMI APŽELDINTI
Alėjos ir plačios gatvės
Aikštės
Parkai
Pramoninės teritorijos
Kaimiška vietovė
Didelės sodybos
Mažos sodybos
Kapinės
Lamarko medlieva - tai didelis krūmas arba nedidelis medelis. Įprastai užauga 4-8 metrų aukščio. Šis augalas yra
ne tik puošnus savo žiedais, bet ir nokina skanias, turinčias daug vitaminų, uogas.
Lamarko medlievos besiskleidžiantys lapai yra rožinės spalvos, o vėliau jie pažaliuoja. Šis krūmas žydi labai gražiais
baltais žiedais. Medlieva atspari šalčiui ir prastoms oro sąlygoms.
MEGAPLANTAS medelynas, esantis Klaipėdos rajone, siūlo savo aplinką pasipuošti Lamarko medlievomis. Mūsų
medelynas rekomenduoja įsigyti būtent šios veislės medlievas, norintiems išskirtinumo ir, kad medis greitai
užaugtų.

LAMARKO MEDLIEVOS AUGINIMAS IR PRIEŽIŪRA
Lamarko medlieva gerai auga saulėtoje vietoje, tačiau gali augti ir šiek tiek pavėsingoje. Medlieva yra nereikli
dirvai - gali augti praktiškai visuose dirvožemiuose. Geriausiai tinka vidutiniškai drėgna, smėlėtų priemolių dirva.
Labai svarbu, kad Lamarko medlieva būtų genima. Geriausia genėti ankstyvą pavasarį.
MEGAPLANTO specialistai visada pasiruošę atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus. Mes paaiškinsime lamarko

medlievos auginimo ir prižiūrėjimo ypatumus. Esant pageidavimui, mūsų specialistai gali atvykti į Klaipėdą ar kitus
Lietuvos miestus bei miestelius, suteikti apželdinimo paslaugas bei pasodinti medžius Jūsų aplinkoje.
Lamarko medlievą galite įsigyti atvykę į mūsų medelyne
Kviečiame atvykti į MEGAPLANTAS medelyną Klaipėdoje, kuriame galite pasitarti su mūsų kraštovaizdžio
specialistais, išsirinkti ir vietoje įsigyti dekoratyvinių lamarko medlievų. Čia galima gyvai apžiūrėti jau paaugusius
medžius, taip suteikiama galimybė realiai pamatyti jų dydžius, spalvas bei formas. Mūsų parduodami sodinukai
išvaizdūs, gerai prižiūrėti ir tinkami sodinti įvairiais periodais.

LAMARKO MEDLIEVAS UŽSISAKYKITE INTERNETU
Jei neturite galimybės apsilankyti mūsų medelyne, galite susisiekti internetinėje svetainėje Jums patogiu būdu
nurodytais kontaktais telefonu, el. paštu arba užpildyti užklausos formą, o mes pateiksime pasiūlymą Jus
dominantiems augalams įsigyti. Deja, šiuo metu nėra galimybės užsisakyti Lamarko medlievos internetu.
Užsisakius bet kuriuos augalus, galime už papildomą mokestį, kurio dydis priklauso nuo užsakytų augalų dydžio ir
kiekio, pristatyti juos visoje Lietuvoje.
Mūsų internetinėje svetainėje yra tik dalis mūsų turimo dekoratyvinių medžių, krūmų ir kitų augalų asortimento.
Nuolatos pildome internetinį asortimentą, tačiau dėl aktualių augalų kiekių ir kainų rekomenduojame kreiptis
tiesiogiai, nes sezono metu turimų augalų pozicijų kiekiai ir kainos nuolat kinta. Perkantiems urmu, kraštovaizdžio
architektams ir apželdinimo įmonėms taikome išskirtines, didmenines kainas.
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Lamarko medlievos kaina priklauso nuo jos kilmės, auginimo sąlygų ir panašiai. Kainos išties yra labai įvairios.
Megaplantas asortimente rasite įvairių kainų medelių, todėl galėsite išsirinkti lamarko medlievą už Jums prieinamą
kainą. Taip pat akcijų metu galima įsigyti svajotą medelį ir už kur kas pigiau.
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