Tehnici de cultivare plante

Mai bine proaspăt
Oricare ar fi tipul de compost ales, trebuie folosit
imediat după achiziţionare. Un compost păstrat
într-un săculeţ deschis îşi pierde proprietăţile după
câteva luni. Dacă planta dumneavoastră a crescut
bine într-un anumit tip de compost sau aţi procurat o
plantă cu un tip special de compost este mai bine să
nu îl schimbaţi. Este suficient să îl reînnoiţi aşa cum
a fost descris anterior şi să furnizaţi plantei
îngrăşământul potrivit. Plantele sunt ca şi oamenii:
obişnuite în locul în care s-au născut, nu le plac
schimbările radicale.

Mai bine proaspăt
Oricare ar fi tipul de compost ales, trebuie folosit imediat după achiziţionare. Un compost păstrat
într-un săculeţ deschis îşi pierde proprietăţile după câteva luni. Dacă planta dumneavoastră a
crescut bine într-un anumit tip de compost sau aţi procurat o plantă cu un tip special de compost
este mai bine să nu îl schimbaţi. Este suficient să îl reînnoiţi aşa cum a fost descris anterior şi să
furnizaţi plantei îngrăşământul potrivit. Plantele sunt ca şi oamenii: obişnuite în locul în care s-au
născut, nu le plac schimbările radicale.
Când constataţi aceste modificări, începeţi să fertilizaţi imediat. Nu vă aşteptaţi totuşi la miracole:
îngrăşămintele reprezintă hrană, nu medicamente. Înainte de a iniţia fertilizarea verificaţi care ar
putea fi cauzele deprecierii plantei. Cercetaţi dacă nu cumva este udată insuficient sau excesiv,
dacă necesită schimbarea poziţiei, sau dacă nu este prea mare pentru ghiveciul în care se află.
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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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