Jak zacząć?
Uprawianie roślin to świetna zabawa!
Czy wiesz, że ze zwykłej marchewki, ziemniaka
czy cebuli możesz w krótkim czasie wyhodować
piękną roślinę?
A jeśli postanowisz urozmaicić swój domowy
ogródek, wystarczą kwiatowe cebulki.
W tej książce znajdziesz wskazówki, jak
samodzielnie pozyskać nasiona, wyhodować
sadzonki, cebulki kwiatowe czy trawy ozdobne.
Dla tych, którzy będą chcieli dowiedzieć się więcej,
sporządziliśmy listę pojęć i rzeczy, które
warto wiedzieć, gdy rozpoczyna się przygodę
z ogrodnictwem.
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Amarylis

Korzenie cebulki
amarylisa zostaw na noc
zanurzone w wodzie
o temperaturze
pokojowej.

Przygotuj doniczkę,
kamyczki, kawałki
potłuczonej ceramiki lub
kulki keramzytowe oraz
ziemię. Na dnie doniczki
ułóż warstwę kamyczków
lub kawałki ceramiki.
Następnie nasyp warstwę
ziemi i posadź cebulkę, tak
aby do połowy była pokryta
ziemią.

Podlej cebulkę porządnie
zaraz po posadzeniu. Później
podlewaj ją tylko odrobinę,
aż do pojawienia się pąka
kwiatu. Od tego momentu
podlewaj rzadziej – co dwa,
trzy dni. Amarylis należy
nawozić raz w tygodniu.
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Amarylis na początku najlepiej
będzie się czuł w jasnym
i nasłonecznionym pomieszczeniu.
Gdy nadejdzie lato, wystaw go
w doniczce na balkon lub do rabaty
kwiatowej. Po przekwitnięciu warto
oberwać pęd kwiatowy, a gdy łodyga
zeschnie, usuwa się ją.
Jesienią należy przerwać nawożenie
i z czasem również podlewanie.
Liście amarylisa zaczną więdnąć.
Oberwij je, gdy staną się całkiem
brązowe. Doniczkę z cebulką odstaw
na kilka miesięcy w zaciemnione
miejsce o temperaturze pokojowej.
Świetnie nada się do tego garderoba
lub szafka pod zlewem kuchennym.
W lutym wyjmij cebulkę i posadź
ją od nowa w taki sam sposób jak
poprzednio.
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Pomarańcze
i inne cytrusy

Wydłub pestki z pomarańczy. Zwilż je wodą i utrzymuj wilgotne.
Osusz je na dzień przed zaplanowanym sadzeniem.
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Namocz krążek torfowy, tak aby napęczniał,
i wetknij w niego pestki. Zastosuj etykietki do
oznaczania roślin, aby wiedzieć, co gdzie rośnie.

Ustaw wszystkie krążki torfowe w miniszklarni. Podlewaj je regularnie, tak aby zawsze
były wilgotne. Przykryj szklarnię pokrywką. Jeśli na jej powierzchni pojawi się wilgoć,
wystarczy ją lekko uchylić.
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Gdy pojawią się listki i korzenie,
przesadź cały krążek do doniczki.
Pamiętaj o podlaniu roślinki.

•• Gdy rośliny cytrusowe nieco podrosną,
podlewaj je co trzy, cztery dni.
•• Pamiętaj o ich nawożeniu
raz w tygodniu.
•• Roślina najlepiej będzie się czuła
na nas łonecznionym parapecie.
Zimą lepiej nie otwierać okna, przy
którym będzie stała doniczka, aby
nie narażać roślinki na ch łód. Zraszaj
liście jak najczęściej.
•• Po kilku latach roślina zakwitnie.
Aby zaowocowała, należy przenieść
py łek z kwiatu na kwiat.

5

