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ZASTANÓW SIĘ, GDZIE POSTAWISZ ROŚLINĘ I JAKIE
WARUNKI MOŻESZ JEJ ZAPEWNIĆ. CZY BĘDZIE MIEĆ
ODPOWIEDNIE:

□ światło - lepiej więcej, o ile to nie płd. parapet
□ odpowiednią wilgotność
□ wystarczającą przestrzeń, kiedy podrośnie
□ ruch powietrza, ale brak przeciągu
SPRAWDŹ JĄ, OBEJRZYJ DOKŁADNIE:

□ liście - czy są jędrne, zdrowe, mają oczekiwany

kolor. Warto popatrzeć zawsze na spód liścia - tam
przeważnie znajdują się szkodniki.

□ podłoże - ma być bez pleśni. Dobrze jeśli nie jest

O ILE WCZEŚNIEJ NIE BYŁO OKAZJI PRZEANALIZUJ
BARDZO DOKŁADNIE POPRZEDNIĄ SEKCJĘ.
DODATKOWO:

□ Sprawdź w jakich warunkach roślina występuje w
naturze, postaraj się je odtworzyć. Jeśli pnącze dodaj palik, jeśli lubi wilgoć - nie spryskuj, ale
korzystaj regularnie z nawilżacza.

DAJ ROŚLINIE ODPOCZĄĆ, ZAAKLIMATYZOWAĆ SIĘ W
NOWYCH WARUNKACH. WCZEŚNIEJ JEDNAK
SPRAWDŹ:

□ Czy podłoże nie jest zbyt przelane. Wówczas

sprawdź korzenie, natychmiastowa wymiana ziemi
może okazać się zbawienna.

zbyt przelane i przesuszone.

□ Jeśli ma bardzo sucho, dobrze pierwsze podlanie

rośliny z ciemnymi, miękkimi, gnijącymi korzeniami.

□ Gdy istnieje choć cień szansy, że na Twojej roślinie

□ korzenie - czy są jasne i jędrne. Nie warto kupować
□ kwiaty - najlepiej, aby zaledwie kilka było

rozkwitniętych, a pączki były jędrne i nieprzesuszone.
JEŚLI KUPUJESZ NA WYPRZEDAŻY LUB WYDAJE CI
SIĘ NIEPEWNA - SPRAWDŹ JĄ I ROŚLINY W POBLIŻU
KILKA RAZY, ABY UNIKNĄĆ NP. SZKODNIKÓW.

zrobić czystą, odstaną wodą. Ograniczysz jej stres.
występują jakiekolwiek szkodniki, zastosuj
profilaktycznie oprysk.

□ Doniczka musi mieć odpływ, korzenie muszą mieć
dostęp do świeżego powietrza również dołem.

□ Odstaw ją na 2-3 tygodnie w odosobnione miejsce.

Po tym czasie zyskasz pewność, że nie ma lokatorów.
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JAK MIEĆ PIĘKNE I ZDROWE ROŚLINY
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LIŚCIE ROŚLINY ŻÓŁKNĄ - ROZWIĄZAŃ JEST WIELE,
ZASTANÓW SIĘ CZY:

□ Pozwalasz roślinie dobrze przeschnąć, zanim ją
ponownie podlejesz. Raz na tydzień to często zbyt
dużo. Zawsze sprawdzaj przed podlaniem podłoże!

□ Na liściach nie pojawiły się maleńkie szkodniki.

Wysysając soki z rośliny pozostawiają na liściach
charakterystyczne wzorki lub żółte przebarwienia.
LIŚCIE MARNIEJĄ, NIE SĄ JEDRNE I TWARDE SPRAWDŹ:

□ System korzeniowy - prawdopodobnie jest zbyt

słaby. Mógł zgnić od przelania, zostać wypalony od
nadmiaru nawozu, czy "udusić" się w doniczce bez
odpływu.

□ A może wprost przeciwnie, już czas podlać roślinę?
ZIEMIA ZBIŁA SIĘ W BRYŁĘ I NIE MOGĘ PODLAĆ

□ Być może roślina jest zbyt mocno przesuszona,

podlewana była zbyt skąpo lub podłoże zawiera zbyt
dużo włókna/torfu kokosowego. Warto wymienić go
na nowe.

dodatki

WARTO MIEĆ W DOMU KILKA POMOCNYCH
DODATKÓW. CHOĆBY DO PRZESADZANIA PRZYDA SIĘ:

□ torf - czyli "ziemia", przeważnie wykorzystuje się
ten kwaśny/wysoki
□ "rozluźniacz" - najlepiej perlit, pokruszony

keramzyt, pumeks, seramis, oczyszczony żwir/piasek
(w zależności od typu rośliny)

□ włókno kokosowe, chipsy kokosowe
□ doniczka z ODPŁYWEM (dziurkami) - rozważ

doniczki gliniane i ceramiczne, plastik to nie zawsze
najlepszy wybór

□ podpórka/palik i sznurek bawełniany/jutowy, aby
podwiązać pień rośliny.

DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI PRZYDA SIĘ

□ wiaderko/konewka - woda odstana nie zawiera

chociażby chloru, pomocny będzie też filtr do wody umożliwi pozbycie się metali ciężkich,
zanieczyszczeń z rur itd.

□ nawóz
□ nawilżacz powietrza zamiast spryskiwacza, jeśli
chcesz dokarmić liście użyj opryskiwacza
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