Tehnici de cultivare plante

Când plecaţi în week-end...
Măsurile pe care trebuie să le luaţi depind de cât
timp vreţi să plecaţi; dacă este vorba doar de un
week-end sau de 3 - 4 zile probabil va fi suficient
dacă udaţi bine plantele înainte de a pleca.
Asiguraţi-vă totuşi că vara sunt protejate de soarele
foarte puternic, aşezaţi-le pe pervaze şi trageţi parţial
perdelele ferestrelor care privesc spre sud. Iarna
trebuie să apăraţi plantele de frig; în acest caz nu le
aşezaţi pe pervaze unde temperatura poate coborî
până la valori foarte joase în timpul nopţii, ci
aşezaţi-le în camera încălzită.

Când plecaţi în week-end...
Măsurile pe care trebuie să le luaţi depind de cât timp vreţi să plecaţi; dacă este vorba doar de un
week-end sau de 3-4 zile probabil va fi suficient dacă udaţi bine plantele înainte de a pleca.
Asiguraţi-vă totuşi că vara sunt protejate de soarele foarte puternic, aşezaţi-le pe pervaze şi
trageţi parţial perdelele ferestrelor care privesc spre sud. Iarna trebuie să apăraţi plantele de frig;
în acest caz nu le aşezaţi pe pervaze unde temperatura poate coborî până la valori foarte joase în
timpul nopţii, ci aşezaţi-le în camera încălzită.
Dacă însă aveţi o plantă care are nevoie de multă apă sau una care preferă un ambient cu
umiditate crescută, trebuie să luaţi alte masuri, chiar dacă lipsiţi şi numai pentru o perioadă scurtă
de timp. Există în comerţ ?difuzori de apă? în formă de ciupercă la care pălăriuţa se umple cu apă
care se scurge apoi lent prin picioruş în ceramica poroasă care este cuprinsă în amestecul din
ghiveci. Puteţi obţine aceleaşi rezultate umplând un vas mic cu apă: îl aşezaţi la o înălţime mai
mare comparativ cu planta şi îl conectaţi cu ghiveciul prin intermediul unui fir gros de lână care
are un capăt introdus în apa din vas, iar celalalt inserat în amestecul din ghiveci; un astfel de
dispozitiv transmite suficientă umiditate pentru supravieţuirea plantei câteva zile.Chiar şi
înconjurând ghiveciul cu turbă umedă sau învelindu-l în hârtie umezită se poate asigura
umiditatea necesară timp de câteva zile. Pentru plantele care nu necesită multă apă puteţi utiliza
unul dintre dispozitivele recomandate anterior chiar şi pentru intervale mai lungi de timp.
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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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