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Το καλοκαίρι οι σπόροι εποχικών λαχανικών και
φρούτων, μπορούν να γεμίσουν τον κήπο σας και να τον
κάνουν να είναι όμορφος αλλά και πολύ παραγωγικός.
Αν έχετε την επιθυμητή έκταση, μπορείτε λοιπόν να
βρείτε πολύτιμους σπόρους όπως είναι οι σπόροι
ντομάτας &amp; πιπεριάς
στην μεγάλη ποικιλία LF.
Παρακάτω θα βρείτε μερικά ενδεικτικά προϊόντα που θα σας δώσουν την ευκαιρία να
δοκιμάσετε από πολύ ανθεκτικές και δημοφιλείς ποικιλίες.

Ξεκινήστε με την ντομάτα
Η ντομάτα είναι ένα ετήσιο φυτό που φτάνει σε ύψος τα 3 μέτρα περίπου. Το καλοκαίρι
είναι η καλύτερη εποχή για χαρείτε τις ντομάτες. Μετά την φύτευση των σπόρων και όταν
το φυτό πλέον μεγαλώνει, θα χρειαστεί στήριγμα για να αναπτυχθεί. Έπειτα θα πρέπει να
φροντίσετε τις ντομάτες σας, κλαδεύοντάς τις.

Οι σπόροι ντομάτας Ebia της Syngenta αποτελούν μία ποικιλία, κατάλληλη για υπαίθρια
φύτευση. Η συσκευασία περιλαμβάνει 1.000 σπόρους. Μειωμένα μεταφορικά έξοδα σε όλη
την Ελλάδα.

Συνεχίστε την φύτευσή σας με πιπεριά
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Η πιπεριά αποτελεί βασικό υλικό της μεσογειακής κουζίνας, έχει πολλές ποικιλίες και
μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τα πιάτα σας με το χρώμα και την τέλεια γεύση της.

Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε την πιπεριά LINARES , που είναι εγγυημένη επιλογή, για
απόδοση και γεύση. Μπορείτε να παραγγείλετε την συσκευασία με τους 1.000 σπόρους και
τηλεφωνικά.

Ολοκληρώστε την παραγωγή σας με καρπούζι
Το καρπούζι δεν γίνεται να λείπει από κανένα καλοκαιρινό τραπέζι, αφού τα μοναδικά
χαρακτηριστικά του μπορούν να καλύψουν κάθε γευστική προτίμηση. Η γλυκιά σάρκα του
και το έντονο κόκκινο χρώμα του υβριδίου OBLA, δεν «κουφιάζει» και μεγαλώνει κάτω από
τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Οι σπόροι για μεγάλη και μικρή ποικιλία στο ηλεκτρονικό κατάστημα LF είναι στη
διάθεσή σας. Ξεκινήστε την περιήγησή σας και τις αγορές σας από την Λιακόπουλ
ος Φυτοτεχνική
.
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