Alte articole

Cum aranjăm plantele?
Când încercăm să amplasăm diferite plante de
apartament este important să reuşim a obţine
asortarea formelor şi culorilor. Acest lucru se poate
realiza aşezând câteva ghivece mari cu plante de
dimensiuni importante cum ar fi Ficus elastica,
Dieffenbachia picta sau Howea forsteriana în spatele
celor mai mici, cu specii de talie mai modestă, dar
care au frunze colorate.

Cum aranjăm plantele?
Când încercăm să amplasăm diferite plante de apartament este important să reuşim a obţine
asortarea formelor şi culorilor. Acest lucru se poate realiza aşezând câteva ghivece mari cu plante
de dimensiuni importante cum ar fi Ficus elastica, Dieffenbachia picta sau Howea forsteriana în
spatele celor mai mici, cu specii de talie mai modestă, dar care au frunze colorate. Mai puteţi
utiliza un perete, dacă este posibil unul adaptat, pentru a susţine plantele căţărătoare cum ar fi
Monstera deliciosa şi pentru a agăţa ghivecele şi coşuleţele folosite pentru plantele care au
tendinţa de a se ?revărsa?, cum ar fi Rhoicissus capensis. Este întotdeauna mai bine să grupaţi
ghivecele decât să le împrăştiaţi dezordonat în cameră, fiind preferabil atât din punct de vedere
estetic, cât şi datorită faptului că plantele apropiate menţin mai bine umiditatea relativă.
Bineînţeles, trebuie să grupaţi în cadrul aceluiaşi aranjament floral sau în aceeaşi jardinieră specii
cu pretenţii asemănătoare din punct de vedere al cultivării, evitând de exemplu să asociaţi o
plantă suculentă originară din regiuni deşertice cu o ferigă sau o orhidee tropicală. Uneori chiar o
plantă unică de dimensiuni mari poate deveni punctul de atracţie al camerei, mai ales dacă este
vorba de un exemplar frumos, de mari dimensiuni.
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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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