Tehnici de cultivare plante

Cum orientăm plantele
Odată aleasă poziţia plantelor în apartament, trebuie
să le orientaţi totuşi permanent către sursa de
lumină. Dar atenţie: de cele mai multe ori soarele
încălzeşte prea mult, chiar dacă razele sale
traversează întâi geamul, provocând numeroase
probleme plantelor şi frunzelor, motiv pentru care
este indicat să nu le expuneţi direct la soare în cazul
în care nu există indicaţii explicite pentru aceasta.

Cum orientăm plantele
Odată aleasă poziţia plantelor în apartament, trebuie să le orientaţi totuşi permanent către sursa
de lumină. Dar atenţie: de cele mai multe ori soarele încălzeşte prea mult, chiar dacă razele sale
traversează întâi geamul, provocând numeroase probleme plantelor şi frunzelor, motiv pentru
care este indicat să nu le expuneţi direct la soare în cazul în care nu există indicaţii explicite
pentru aceasta. După ce aţi achiziţionat o plantă, nu o expuneţi imediat la lumină intensă şi
puternică, ci obişnuiţi-o gradat (în interval de aproximativ o săptămână) cu condiţiile din locuinţa
voastră. Dacă aveţi probleme din cauza luminii prea puternice utilizaţi perdele ?sparte?: sunt
soluţia cea mai bună, deoarece filtrează razele solare fără a împiedica trecerea luminii.
Reamintiţi-vă să nu stropiţi niciodată plantele cu apă când sunt luminate puternic; picăturile de pe
frunze acţionează de fapt ca nişte minuscule lentile amplificatoare, concentrând şi reflectând
razele soarelui în anumite puncte şi producând astfel frunzelor mici arsuri.
La fiecare 3-4 zile rotiţi plantele cu 45° pentru ca lumina să poată ajunge pe toată suprafaţa lor.
Spre deosebire de plantele din grădină, cele din casă au totuşi tendinţa de a primi lumină doar
dintr-o singură parte. O recomandare: unele dintre plantele cu flori nu trebuie să fie rotite atâta
timp cât există boboci, deoarece există riscul ca aceştia să cadă. Două exemple notabile în acest
sens sunt speciile Schlumbergera truncata şi Rhipsalidopsis gaertneri.
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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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