Ako refrešnúť Zamiokulkas?

Máte problém s rastlinami? Zverte sa nám s ním. Poradíme, vystvetlíme. Tak ako to
urobila aj jedna naša
fanúšička. O čo sa jedná?

Napísala nám, že má doma zopár rastlín s názvom Zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia).
Niektoré sú pekné, bohaté, s novými prírastkami. Iné však skôr živoria. Pýta sa nás na dôvod a
čo urobiť pre nápravu stavu.

Zamiokulkasy sú rastliny patriace ku skupine ľahko udržiavateľných izbových rastlín bez
väčších nárokov na ich pestovanie. Avšak môže sa časom stať, že stratia svoj pôvab, sú
prerastené, prípadne vytvárajú dlhé listy. Ak sú rastliny preliate alebo rastú na nevyhovujúcom,
tmavom mieste, časom sa to na nich môže prejaviť. Nič však nie je stratené. Poradíme vám
jeden úžasný trik. V čom väzí?

Rastliny s vyťahanými, slabými a do strán prevaľujúcimi sa listami prečistite od uschnutých
častí. Prípadne ak boli rastliny nechtiac či nevedomky preliate, odstráňte zhnité časti tak, aby v
kvetináči zostala len zdravá rastlina. Takéto ako aj rastliny vyrastené majú dlhé listy, ktoré
sa vyvracajú do strán. Preto všetky listy, ktoré prečnievajú cez okraje črepníka alebo sú
neduživé a samé padajú na stranu, pripevnite upínacími páskami o bambusové palice.
Dajte si ale , prosím zaležať a celý list pripnite o oporu. Použite toľko palíc aj upínacích
pások, koľko je nevyhnutné. A to je všetko!
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Rastliny už len starostlivo zalievajte a dožičte im aj výživu v podobe prihnojenia. Zhruba
po 1 mesiaci nielen, že pôvodné listy spevnejú a získajú zdravší odtieň, ale zo spodnej
časti rastliny začnú rašiť, vytvárať sa nové listy. Predpokladom pre úspešný reštart rastlín je
dopriať im dostatok svetla. Rastliny, ktoré stoja na polotienistom alebo dokonca až tienistom
mieste, budú len živoriť a tým už nepomôže žiaden trik. Ak neveríte, vyskúšajte túto metódu.
Nám sa veľmi osvedčila.

Pokiaľ máte iný problém v súvislosti s pestovaním izbových rastlín, radi pomôžeme. Napíšte
nám na email: poradenstvo@hoya.sk

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom
pestovania rastlín? Staňte sa našimi fanúšikmi na
Facebooku
. Je nás už vyše 26 tisíc!
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