Wskazówki dotyczące
pielęgnacji roślin
Porady ogólne
Wymiana wkładów: nigdy nie zostawiaj pustego miejsca w swoim ogrodzie. Każdorazowo wymień wkład na nowy.
W ten sposób zawsze będziesz miał świeże kwiaty, zioła, warzywa i owoce. Jeżeli skończą ci się wkłady, pozostaw puste miejsce
i uzupełnij je, jak tylko otrzymasz nowe.
Temperatura: najlepsza średnia temperatura do uprawy Twoich roślin to 18-24 st. C.
Czyszczenie: zaleca się dokładne czyszczenie tac przynajmniej trzy razy w roku.
Kiełkowanie: rośliny rosną w indywidualnym tempie. Niektóre zaczynają kiełkować w ciągu tygodnia, inne mogą potrzebować
do trzech tygodni. Bądź cierpliwy. Pozostaw kopułki na miejscu do czasu, gdy roślinki zaczną ich dotykać.

Opieka
Rośliny jadalne
Warzywa zielone: jadalne rośliny zielone dojrzewają i nadają się do jedzenia po około 30
dniach od zasadzenia, gdyż właśnie wtedy mają najlepsze właściwości odżywcze, teksturę
i kolor. Rośliny można zerwać w całości lub stopniowo, wybierając duże zewnętrzne liście - ze
środka rośliny wyrosną nowe.
Zioła: zioła o sztywnych łodygach lubią być przycinane. Pozostaw przynajmniej dwie pary liści,
a wkrótce staną się mocniejsze i bardziej gęste. Zazwyczaj zioła można zacząć przycinać po
około 20 dniach od zasadzenia. Nie czekaj, aż roślina zacznie sięgać lampy. Wkłady z ziołami
nadają się do użytku przez 60 dni, w zależności od ścinania.

Rośliny owocujące
Dopilnuj, by we wkładzie był jeden pęd: Czasami pojawiają się nowe odnogi.
Ogranicz liczbę pędów papryczek chili i pomidorów koktajlowych do jednego, aby zapewnić
roślinom odpowiednią ilość miejsca do wzrostu.
Zapylanie: zapylanie jest konieczne, aby roślina wydała owoce. W trakcie kwitnienia pyłek
należy przenieść pomiędzy kwiatami za pomocą palców lub małego pędzelka. Wystarczy
również codzienne, delikatne potrząśnięcie rośliną.
W okresie owocowania roślina zaczyna gubić liście. To proces naturalny, a zwiędłe liście należy
usunąć. Rośliny owocujące rosną i wydają owoce do 120 dni.
Kwiaty i rośliny ozdobne
Pierwszych kwiatów można się spodziewać po około 50 dniach od zasadzenia. Rośliny ozdobne
nie wymagają wiele opieki, należy tylko usuwać zwiędłe kwiaty i liście, by ich wygląd cieszył
nasze oko.
Dodatkowe informacje na: http://pomoc.clickandgrow.shop

