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Pielêgnacja

Podlewanie - Adenium podlewamy w zale¿no¶ci od tego w jakich warunkach ro¶linka przebywa, je¿eli ro¶linka
hodowana jest w idealnych warunkach ~25-35 stopni Celsjusza wówczas podlewanie odbywa siê praktycznie "non stop".

Adenium "pompuje" wodê w caudex gdy ma do tego dogodne warunki. Im temperatura ni¿sza tym mniej wody udaje
siê jej zgromadziæ w caudexie.

Je¿eli hodujesz adenium na parapecie swojego mieszkania czy domu gdzie temperatura zazwyczaj wynosi 20-25 stopni
podlewanie ro¶linki nastêpuje po ca³kowitym przeschniêciu pod³o¿a. Jest to bezpieczna metoda podlewania gdy¿
Adenium lepiej przesuszyæ ni¿ przelaæ.

Adenium potrafi bardzo d³ugo wytrzymaæ bez wody, nawet je¶li zapomnimy je podlaæ przez d³u¿szy okres czasu a
ro¶linka stanie siê miêkka, mo¿na ja bez problemu uratowaæ intensywnie j± nawadniaj±c. Nawet zwiêdniête i miêkkie
ro¶linki potrafi± siê o¿ywiæ i stwardnieæ w ci±gu kilku godzin po wsadzeniu je do cieplej wody.

Adenium jest ro¶link± która uwielbia ciep³o i ¶wiat³o a wyznacznikiem jej zdrowia jest twardo¶æ caudexu. Dziêki niemu
mo¿emy dowiedzieæ siê w jakim stanie jest ro¶linka i czy wymaga naszej ingerencji.

Je¿eli przy mocnym podlewaniu ro¶linka zacznie miêkn±æ, oznacza to ze temperatura jest zbyt niska na tak du¿± ilo¶æ
wody jaka jej serwujesz.
W takich wypadkach warto tak¿e zerkn±æ do korzeni sprawdzaj±c czy nie gnij±. Wszystkie gnij±ce korzenie nale¿y jak
najszybciej usun±æ.

Kolejnym powodem gnij±cych korzeni mo¿e byæ zbyt zbite i twarde pod³o¿e.
Podczas podlewania Adenium hodowanego w standardowej ziemi do kaktusów piasek który znajduje siê w takiej
mieszance zbija siê w bryle odcinaj±c dostêp tlenu do korzeni.

W okresie wzrostu i kwitnienia zasilamy przynajmniej raz w tygodniu nawozem dla kaktusów i sukulentów aby wzbogaciæ
glebê w azot, fosfor i potas. Ilo¶æ wody zale¿na jest od

wielko¶ci ro¶linki, pory roku, przepuszczalno¶ci gleby itp. najlepiej podlewaæ tak d³ugo a¿ woda pojawi siê na podstawce.

Du¿e ro¶linki w du¿ych donicach podlewamy rzadziej gdy¿ doros³a ro¶linka magazynuje wiêcej wody w caudexie, a
dodatkowo du¿a donica d³u¿ej trzyma wilgoæ. Ma³e sadzonki rosn± du¿o szybciej ni¿ doros³a ro¶lina dlatego te¿
potrzebuj± wiêcej wody.

Bardzo istotny jest sposób podlewania Adenium. Ro¶linkê nale¿y podlewaæ bezpo¶rednio do doniczki, aby nie zamoczyæ
li¶ci oraz kwiatów. Zraszaæ ca³± ro¶linkê mo¿na sporadycznie m.in. dla oczyszczenia li¶ci z kurzu. Najlepiej zraszaæ jest
rano zanim ro¶lina zostanie wystawiona na s³oñce gdy¿ krople wody na li¶ciach w s³oñcu dzia³aj± jak soczewka i
mog± poparzyæ ro¶linkê, natomiast wieczorem zraszanie równie¿ nie jest wskazane gdy¿ ro¶linka jest zbytnio nagrzana
po ca³ym dniu ekspozycji na s³oñce.

Podlewanie po przesadzeniu ro¶liny jest bardzo wa¿nym elementem decyduj±cym o tym czy ro¶linka siê przyjmie. Po
przesadzeniu do wilgotnej ziemi adenium nie wolno podlewaæ do momentu a¿ ziemia nie bêdzie ca³kowicie sucha.
Je¿eli bezpo¶rednio po przesadzeniu m³oda ro¶linka bêdzie nara¿ona na niskie temperatury (poni¿ej 15C) nie wolno
jej podlewaæ do momentu a¿ zobaczymy ¿e ro¶nie, puszcza pêdy.
Je¿eli donica jest za ma³a ro¶linka wymaga czêstszego podlewania.
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Temperatura i stanowisko &ndash; uprawa w temperaturze 20 &ndash; 35C. Adenium toleruje nawet bardzo wysokie
temperatury potrafi rosn±c w temperaturze 42 C bez szkody dla ro¶liny.

Najbardziej szkodliwe dla adenium s± spadki temperatury, nie powinno siê przekraczaæ temperatury poni¿ej 10C. Je¿eli
zdarzy siê ze np. w nocy temperatura spadnie poni¿ej 10C nale¿y ro¶linkê lekko przesuszyæ, nie wolno podlewaæ przez
kilka dni poniewa¿ mo¿e zacz±æ gniæ. Natomiast wysokie temperatury powy¿ej 40C powoduj± szybsze przekwitanie
kwiatów.

Adenium najlepiej czujê siê na Wschodnich, Zachodnich lub Po³udniowych oknach nale¿y unikaæ pe³nego s³oñca
przez ca³y dzieñ. Pe³na dawka s³oñca dla Adenium wynosi ok 4-5 godzin dziennie.

Gleba &ndash; Uprawiamy w ziemi dobrze zdrenowanej najlepiej z dodatkiem perlitu, w³ókna kokosowego, drobnego
¿wirku dla zwiêkszenia przepuszczalno¶ci pod³o¿a.

Donice &ndash; bardzo wa¿ny jest dobór odpowiedniej doniczki. M³ode ro¶linki, sadzonki najlepiej wysadzaæ do
g³êbszych doniczek. Doros³e ro¶liny dobrze czuj± siê w p³ytkich donicach.

Doniczka powinna mieæ od spodu du¿o dziurek dla lepszego odprowadzania nadmiaru wody aby nie dopu¶ciæ do sytuacji
"stania w wodzie" Adenium bo to spowoduje gnicie korzeni. Na spodzie donica powinna byæ wysypana keramzytem dla
odpowiedniego drena¿u. Donice powinny byæ nie du¿o wiêksze od ro¶liny. Przy przesadzaniu do wiêkszej doniczki
nale¿y pamiêtaæ aby by³a ona na tyle du¿a by w trakcie przesadzania nie podwijaæ korzeni ro¶liny.
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