Tehnici de cultivare plante

Compostul pe bază de turbă
Compostul pe bază de turbă este o noutate: în mod
obişnuit, este tipul de compost în care este sădită
orice plantă tânără pe care o achiziţionaţi din comerţ.
Horticultorii îl folosesc deoarece este uşor de
transportat, se vinde bine, este uşor de sterilizat şi
aproape sigur lipsit de buruieni sau de dăunători ai
plantelor.

Compostul pe bază de turbă
Compostul pe bază de turbă este o noutate: în mod obişnuit, este tipul de compost în care este
sădită orice plantă tânără pe care o achiziţionaţi din comerţ. Horticultorii îl folosesc deoarece este
uşor de transportat, se vinde bine, este uşor de sterilizat şi aproape sigur lipsit de buruieni sau de
dăunători ai plantelor. Multe mărci de compost pe bază de turbă sunt un simplu amestec de turbă
şi îngrăşământ, în timp ce altele, denumite semisintetice, sunt constituite dintr-o substanţă
anorganică - vermiculit, amestecat cu turbă şi îngrăşământ. Vermiculitul este o rocă vulcanică cu
granule mici, perfect sterilă şi foarte uşoară. Îngrăşământul este eliberat plantei mult mai rapid
decât în cazul unui compost pe bază de pământ, şi hrăneşte astfel planta circa 6 săptămâni după
replantare. Principalul dezavanaj al compostului pe bază de turbă este acela că se poate usca
complet, dacă uităm să udăm planta atunci când temperatura este ridicată, putând fi dificil să îl
umezim suficient. Remediul constă în a introduce ghiveciul până la margine într-un recipient plin
cu apă călduţă până când compostul fie se înmoaie, fie se umflă, redevenind umed ca la început.
Dacă nici această operaţie nu este suficientă, puneţi una sau două picături de detergent lichid în
apa cu care udaţi turba: efectul său este de a ajuta turba să reabsoarbă apa.
Compostul pe bază de turbă se utilizează în general în ghivece din plastic întrucât acestea nu
sunt poroase şi nu permit evaporarea apei; prin urmare compostul nu se usucă atât de repede ca
în cazul ghivecelor din argilă.
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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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