ADENIUM - RÓ¯A PUSTYNI, Najlepiej formowalne Bonsai ¦wiata

Wysiew Adenium Obesum
Gdy ju¿ zakupisz nasionka...
... musisz wiedzieæ jak z nimi postêpowaæ aby w pe³ni byæ zadowolonym z transakcji. Na podstawie w³asnych
do¶wiadczeñ poka¿emy Ci jak skutecznie wyhodowaæ przepiêkne Adenium z naszych nasion. Postêpuj±c zgodnie z
naszymi instrukcjami masz maksymalne szanse na to aby staæ siê w³a¶cicielem przepiêknej Ró¿y Pustyni, która
niew±tpliwie bêdzie fascynuj±c± ozdob± Twojego domu.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIÊ ZE SZCZEGÓ£OW¡ INSTRUKCJ¡ WYSIEWU I PIELÊGNACJI ADENIUM OBESUM
KTÓREJ UWIEÑCZENIEM BÊDZIE PRZEPIÊKNE, NIESPOTYKANE
- BO WYHODOWANE PRZEZ CIEBIE - DRZEWKO BONSAI W TWOIM DOMU !!!
Zaczynamy, kilka ogólnych informacji na temat wysiewu z którymi powiniene¶ siê zapoznaæ: podczas kie³kowania musisz
zadbaæ o to aby nasiona by³y ca³y czas wilgotne i mia³y zapewnion± odpowiedni± sta³± temperaturê. Pod³o¿e musi byæ
przepuszczalne - Adenium nie lubi stoj±cej wody !!! Przed wysiewem niezbêdne jest odpowiednie przygotowanie nasion
w tym celu moczymy nasiona w letniej wodzie przez ok. 8h. Proces ten mo¿na pomin±æ aczkolwiek przyspiesza on
znacznie kie³kowanie.

Nastêpnie nasiona wysiewamy w ziemi dobrze zdrenowanej; mo¿e to byæ mieszanka ziemi dla kaktusów i sukulentów lub
mieszanka w³ókna kokosowego (dostêpne w sklepach ogrodniczych b±d¼ zoologicznych w formie brykietu do
przygotowania) oraz wermikulitu, który wzbogaci ja³owe pod³o¿e kokosowe o sk³adniki mineralne niezbêdne dla
rozwoju korzeni oraz wzrostu. Mieszanka wygl±da nastêpuj±co: 3 czê¶ci kokosu, 1 czê¶æ wermikulitu. Przy
zastosowaniu mieszanki ziemi dla kaktusów nale¿y na spód naczynia do wysiewu wysypaæ drobny ¿wirek lub keramzyt dla
odpowiedniego drena¿u. Gdy wysiewaæ bêdziemy w kokosie drena¿ nie bêdzie potrzebny gdy¿ pod³o¿e jest
wystarczaj±co przepuszczalne.

Podczas kie³kowania pamiêtaj o ci±g³ej wilgoci - pamiêtaj aby nie doprowadziæ do nadmiernego przemoczenia nasion
a w efekcie ich przegnicia . Nasionka umieszczamy na g³êboko¶ci ok. 1cm lekko przysypuj±c ziemi± - nie uklepywaæ.
Dla polepszenia warunków kie³kowania najlepiej zapakowaæ wysiew w folie dla podtrzymania wilgoci i temperatury.
Temperatura powinna oscylowaæ w granicach 22-25 C.

Adenium mo¿na wysiewaæ równie¿ na papierowych rêcznikach, p³atkach kosmetycznych lub wacie. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ o kontroli wilgotno¶ci pod³o¿a gdy¿ w takich warunkach bêdzie ono szybciej przesychaæ dlatego istotne jest
umiarkowane ale regularne (kilka razy dziennie) nawadnianie - najlepiej zraszanie wod±. Woda powinna byæ odstana o
temperaturze jak najbardziej zbli¿onej do temperatury pod³o¿a.

Pierwsze kie³ki pojawiaj± siê po 5-7 dniach od wysiewu o ile zachowana jest sta³a wilgotno¶æ pod³o¿a oraz
odpowiednia, sta³a temperatura w granicach 22 - 25C. Kie³kowanie mo¿e trwaæ nawet do miesi±ca. Nawil¿anie w
okresie kie³kowania jest bardzo istotne gdy¿ pomaga m³odej siewce na wydostanie siê z ³upinki nasiennej.
Przesuszenie w tym okresie mo¿e spowodowaæ np. zaschniêcie ³upinki na szczycie kie³ka co mo¿e ca³kowicie
zahamowaæ rozwój listków, a w efekcie doprowadzi nawet do zniszczenia ca³ej siewki.

Gdy Adenium ma ju¿ po 2 listki ¶ci±gamy folie. W okresie wzrostu gdy Adenium ma ju¿ 2 - 4 listków ograniczamy
podlewanie. Podlewamy kolejny raz dopiero po przeschniêciu pod³o¿a aby nie dopu¶ciæ do zgnicia ro¶linki. Równie¿
zbytnie przesuszenie nie jest wskazane. Nadal nale¿y pamiêtaæ o utrzymaniu sta³ej temperatury minimum 20C czego
efektem bêdzie szybszy wzrost sadzonki.

Nasze ro¶linki po ok. 2 - 3 tygodniach od wysiewu. W czasie wzrostu bardzo wa¿nym elementem dla rozwoju Adenium
jest dostêp do ¶wiat³a przy czym nale¿y pamiêtaæ ¿e m³oda sadzonka jest wra¿liwa na bezpo¶rednie dzia³anie
promieni s³onecznych szczególnie latem. Dzienna dawka s³oñca powinna byæ odpowiednio dobrana szczególnie w okresie
letnim nale¿y unikaæ bezpo¶redniej ekspozycji na s³oñce w godzinach po³udniowych (12:00 - 15:00) gdy¿ mo¿e to
skutkowaæ poparzeniem ro¶linki.
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Sadzonki Adenium które maj± ju¿ po 4 listki mo¿na zasilaæ przynajmniej raz w tygodniu nawozem dla kaktusów i sukulentów.
Je¿eli wysiewamy nasze Adenium w pod³o¿u kokosowym bez ¿adnych dodatków zasilanie nawozem mo¿na rozpocz±æ
wcze¶niej - ju¿ od momentu gdy ro¶linka bêdzie mia³a wykszta³cone 2 listki gdy¿ pod³o¿e kokosowe jest ja³owe.

1,5 miesiêczne sadzonki Adenium maj± dobrze wykszta³cony system korzeniowy - aczkolwiek nadal bardzo delikatny
dlatego przy przesadzaniu nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ i nie obsypywaæ korzeni ca³kowicie z ziemi.
Nasze sadzonki Adenium piêknie rozkrzewione z rozwiniêtymi li¶æmi. Idealnie nadaj± siê do hodowli jako drzewka
bonsai.

Zdrowe sadzonki maj± piêknie rozwiniête, po³yskuj±ce li¶æie, tward± i zgrubia³± ³odygê (kaudeks). Odpowiednie
podlewanie tj. po przesuszeniu pod³o¿a sadzonki powoduje u ro¶linki proces gromadzenia wody w ³odydze dziêki
czemu mo¿emy wyhodowaæ przepiêkne okazy z dobrze wykszta³conym kaudeksem.

Sadzonka Adenium odmiana Mini Size ro¶nie du¿o ni¿sza ni¿ zwyk³e Adenium. Listki s± bardziej okr±g³e, pe³ne,
gêsto wyrastaj±ce. £odyga jest stosunkowo krótsza i zgrubia³a. Adenium Mini Size odpowiednio pielêgnowane
kszta³tuje siê na przepiêkne drzewko bonsai.

Sadzonka Adenium Obesum 6 - cio miesiêczna. Zalet± Adenium jest szybki wzrost i mo¿liwo¶æ wyhodowania
przepiêknego drzewka bonsai w ci±gu paru lat a nie tak jak w przypadku dostêpnych na rynku drzewek kilkunasto - a
nawet kilkudziesiêcioletnich.

Adenium, doros³a ro¶linka ok. 20 letnia formowana na drzewko bonsai.
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