Tehnici de cultivare plante

A face alegerea corectă
Nu veţi greşi alegând un îngrăşământ standard, care
reprezintă un amestec chimic de elemente nutritive
necesare pentru creşterea sănătoasă a plantei.
Substanţele minerale dizolvate în apă sunt absorbite
prin intermediul rădăcinilor. Cele trei componente
nutritive principale sunt: azotul, fosforul şi potasiul
(prescurtate prin literele N, P, şi respectiv K). Pe
lângă aceste trei ?ingrediente? fundamentale, mai
sunt încă alte trei importante pentru multe plante,
acestea fiind calciul, magneziul şi sulful.

A face alegerea corectă
Nu veţi greşi alegând un îngrăşământ standard, care reprezintă un amestec chimic de elemente
nutritive necesare pentru creşterea sănătoasă a plantei. Substanţele minerale dizolvate în apă
sunt absorbite prin intermediul rădăcinilor. Cele trei componente nutritive principale sunt: azotul,
fosforul şi potasiul (prescurtate prin literele N, P, şi respectiv K). Pe lângă aceste trei
?ingrediente? fundamentale, mai sunt încă alte trei importante pentru multe plante, acestea fiind
calciul, magneziul şi sulful. Mai există de asemenea o multitudine de micro-elemente, cunoscute
şi sub denumirea de ?urme de elemente?, deoarece din fiecare este necesară doar o cantitate
foarte mică. Există multe surse naturale, denumite organice, pentru aceste elemente: făina de
oase, făina de peşte, copitele şi coarnele erbivorelor, sângele uscat, algele marine etc. Toate
aceste îngrăşăminte acţionează lent, deoarece componentele lor chimice trebuie transformate
sub acţiunea microorganismelor prezente în compost înainte de a fi asimilate de către plantă.
Sunt indubitabil mai bune ca cele sintetice, dar necesită experienţă şi timp pentru a le aplica
corect. În schimb, protejează mediul şi favorizează creşterea naturală a plantei, îngrăşămintele
sintetice sunt toxice atât pentru om cât şi pentru mediu; cu toate acestea, permit obţinerea unor
rezultate la care nu v-aţi aştepta de la cele naturale. În primul rând, pot ajunge mai repede la
rădăcină, fiind absorbite, mai mult sau mai puţin, direct de către aceasta. În al doilea rând, puteţi
achiziţiona fie îngrăşăminte ?simple?, care conţin doar unul sau două produse chimice, fie
?amestecuri? speciale, fie chiar îngrăşăminte standard constituite dintr-un amestec proporţionat
de elemente utile pentru plantă.
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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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