Accesorii

Vasele pentru răsaduri
Lunile ideale pentru replantare sunt martie şi aprilie.
Plantele mici se pun în ghivece de până la 7 cm
diametru, cele medii în ghivece de până la 15 cm
diametru, iar cele mari în ghivece de 25 cm sau chiar
mai mult. Plantelor le prieşte un compost ce are la
bază turba, care prezintă avantajul de a avea
greutate mică şi de a fi uşor de transportat.
Alternativa ar fi un amestec pe bază de pământ de
grădină, frunze şi nisip în funcţie de necesităţile
diferitelor specii.

Vasele pentru răsaduri
Lunile ideale pentru replantare sunt martie şi aprilie. Plantele mici se pun în ghivece de până la 7
cm diametru, cele medii în ghivece de până la 15 cm diametru, iar cele mari în ghivece de 25 cm
sau chiar mai mult. Plantelor le prieşte un compost ce are la bază turba, care prezintă avantajul
de a avea greutate mică şi de a fi uşor de transportat. Alternativa ar fi un amestec pe bază de
pământ de grădină, frunze şi nisip în funcţie de necesităţile diferitelor specii.
Butaşii şi seminţele au nevoie de protecţie şi căldură pentru a se dezvolta în siguranţă. O metodă
rapidă şi puţin costisitoare constă în aşezarea ghivecelor cu seminţe şi butaşi în pungi de plastic
ce pot fi fixate de marginile vasului cu elastic. Udaţi amestecul din ghiveci astfel încât să rămână
doar umed, nu ud, apoi închideţi ermetic punga de plastic cu ajutorul unui elastic şi aşezaţi
ghiveciul pe pervazul ferestrei, dar nu în plin soare. Dacă pungile de plastic nu sunt satisfăcătoare
pentru dumneavoastră, puteţi să achiziţionaţi o lădiţă (casetă) pentru înmulţirea plantelor. Este
vorba de o lădiţă obişnuită care conţine amestecul de pământ şi îngrăşăminte (compostul) în care
se introduc seminţele; lădiţă este închisă prin intermediul unui capac de plastic transparent. Ea
trebuie să rămână pe pervazul unei ferestre, dar nu în plin soare, pentru a acumula căldură în
interior. Există şi în comerţ lădiţe electrice pentru înmulţirea plantelor, dotate cu o rezistenţă
plasată sub lădiţa propriu-zisă, şi care pot fi alimentate de la o priză obişnuită. Sunt avantajoase
atunci când nu există ferestre poziţionate corespunzător şi, în plus, consumă puţină energie
electrică. Ca alternativă, puteţi plasa lădiţă cu seminţe de primavară (de ex. Coleus) deasupra
unui calorifer.
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Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)
Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetaţii nr. 25 (intrare de pe str. Cloşca).
Timişoara, judeţul Timiş. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică:
09:00-17:00. Web: http://www.flora-express.ro/

Magazinul Gift-Express
Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Şagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timişoara, judeţul
Timiş. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: http://www.gift-express.ro/
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