Отглеждане на Плумерия в България
Скъпи клиенти,
преди да решите, какво ще правите с Вашата скъпоценна Плумерия, първо прочетете тази
кратка инструкция!
Младите растения идват при Вас в малки саксийки. Но въпреки това е важно да ги оставите в
тях до пролетта. Ако се пресадят в по-големи саксии преди зимата, това може да довете до
загниване. През началото на ноември до края март е най-добре растенията изобщо да не се
поливат! Дори и ако зимуват на топло. Все пак, ако решите да ги поливате, трябва да е по
малко и не повече от веднъж месечно.
След пролетното събуждане (обикновено през месец април, когато има вече няколко листа)
може да ги пресадите в по-голяма саксия. След 10-20 април може вече да са навън, но трябва
да следите за късни пролетни слани! Поливайте много оскъдно, докато растението се облисти
добре, иначе може да загние! В ранна пролет е най-добре да оставите поливането на
дъждовете. Започнете да поливате едва когато има образувани няколко листа!
Плумериите са сукуленти. Това означава, че са много лесни за отглеждане в саксия и изискват
минимални грижи, за да растат и цъфтят. Те се нуждаят само от топло и много светло място и
слънце - колкото може в повече. След това, малко вода и наторяване от време на време, е
всичко което им е нужно. Стига само да спазвате няколко прости правила:
1. Никога не ги преполивайте! Никога да не събират вода в чинийките под саксиите! Дори през
лятото, нищо няма да им стане, ако не ги полеете няколко дни. През зимата се поливат веднъж
на 2-3 седмици или по-рядко. Винаги следете почвата да изсъхва много добре отгоре,
преди да полеете отново! При горещо време през лятото, поливайте по-често и обилно, всеки
ден!
2. През зимата ги съхранявайте на температура не по-ниска от +15°C.
3. През лятото ги дръжте на открито, на най-слънчевото място. Така ще си осигурите цветове и
през цялото лято. Но когато за първи път излязат на слънце напролет, може да изгорят. Затова
трябва постепенно да ги привикнете в продължение на 10-15 дни.
4. Използвайте комбинирани торове с ниско съдържание на азот.
5. Плумериите се нападат от акари, щитоносни въшки и белокрилки. Трябва да се води
навременна борба, веднага щом се забележат вредителите.
6. Плумериите не се подрязват! Всяка резитба отдалечава цъфтежа на съответния клон с 1-2
години. Все пак, ако се наложи да се премахне някое разклонение, може да режете спокойно.
Това няма да се отрази на общото състояние и цъфтежът на растението. Няма да цъфти само
отрязаният клон.
Пресаждането винаги се извършва пре месеците май-юни, като новата саксия трябва да е
съвсем малко по-голяма от старата. Идеалният субстрат е съставен от торф и дребен речен
чакъл в съотношение 1:1. Никога не пресаждайте в края на лятото!!!
В цял свят Плумерията е символ на богатство и просперитет! Желаем Ви много радост с новото
Ви растение!
Винаги можете да разчитате на помощ от нас, при нужда ни пишете на office@palmi.bg или
четете нашия интернет форум: http://forum.palmi.bg.
Актуалните ни сортови наличности ще намерите на http://www.palmi.bg

