Instrucţiuni pentru utilizare
a ghiveciului cu autoirigare
INSTALARE
1

Amplasarea ghiveciului

2

Caolin special mărunţit
(complementar)

4

Fază de creştere

În interior

În cazul utilizării caolinului special mărunţit se
acoperă tot fundul într-un strat uniform. Utilizaţi tot
caolinul mărunţit care aţi primit împreună cu
ghiveci. Această cantitate este destinată exact
pentru tipul de ghiveci ales de Dumneavoastră.

În exterior

Convingeţi-vă că amplasarea ghiveciului în
interior, ventilul şi închiderea de golire sunt bine
strânse. În cazul amplasării ghiveciului în aer liber
scoateţi ventilul şi închiderea pentru evacuarea
apei de ploaie excesive.

5

Sfârşitul fazei de creştere

3

Sădirea plantei

Puneţi în ghiveci un strat de pământ de calitate.
Puneţi planta în ghiveci şi vărsaţi pământul de
calitate în jurul rădăcinii potrivit până sub
marginea ghiveciului.

6

În această fază rădăcinile plantei vor pătrunde
treptat prin ghiveci până la rezervor cu apă. În
funcţie de soiul plantei va fi necesar ca timp de 8
până la 12 săptămâni să se ude planta exclusiv în
modul obişnuit pe suprafaţa pământului.
Durata de timp a acestei faze depinde de viteza
creşterii plantei, de amplasarea ei, de sezon şi de
mărimea vasului (în cazul plantelor mari şi în cazul
plantelor cu sistemul de rădăcini puţin dezvoltat
această perioadă poate să dureze chiar de două ori
mai mult). În timpul fazei de creştere nu se poate
orienta după indicatorul de nivel de apă.
erificaţi pământul la o mică adâncime sub
suprafaţă şi udaţi planta atunci când solul sub
suprafaţă este uscat.

Udare cu ajutorul
HydroSystemului TM

După ce planta se înrădăcinează atunci începe să
aibă grijă de udare HydroSystemul. De acum
încolo va fi necesar să se completeze nivelul de
apă în funcţie de indicatorul lui în felul următor:

Turnaţi apă în rezervor cu ajutorul canalului de
udare până la situaţia când indicatorul de nivel al
apei indică „FULL".
Pentru plante care necesită o udare mai mică
(cactuşi), umpleţi rezervorul de apă numai până la
jumătatea indicatorului de nivel de apă.
Din trei în trei udări stropiţi suprafaţa substratului în
loc să utilizaţi canalul de udare. Turnaţi apa încet şi
urmăriţi indicatorul de nivel al apei până când un
indică valoarea cerută.
Această alternare de udare în canal şi pe suprafaţă
pământului reglează ciclul şi nivelul de săruri în
sol.

După 2 până la 3 luni puteţi să faceţi prima testare
umplând rezervorul cu apă la maxim şi să urmăriţi
dacă nivelul de apă scade în timpul primelor 3 zile.
Dacă da atunci faza de creştere a ajuns la sfârşit şi
de acum puteţi să udaţi planta periodic în canalul
de udare.
Dacă nu atunci lăsaţi apa în rezervor şi continuaţi
să udaţi 4 până la 5 săptămâni udarea pe
suprafaţa pământului. După această perioadă
puteţi să realizaţi testul cu umplerea rezervorului
de apă la maxim.

Intervalele de udare depind, mai ales, de tip de
plantă, de mărimea ei precum şi de amplasarea ei.
În general însă este valabil faptul că la amplasarea
plantei la locul mai călduţi şi mai luminos
intervalele de udare sunt mai scurte.
Atunci când indicatorul de nivel atinge nivelul
„REFILL", nu mai udaţi planta Dumneavoastră
imediat.
Lăsaţi planta să se odihnească cel puţin două zile
să se usuce solul (însă cel mult 10 zile). Pe urmă
udaţi planta din nou.

Instrucţiuni pentru utilizare
a ghiveciului cu autoirigare
ÎNGRIJIREA PLANTEI

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE

Amplasaţi planta la locul care corespunde
necesităţilor ei. Unele soiuri necesită penumbră
altele dimpotrivă locul însorit. Feriţi plantele
împotriva temperaturilor sub punct de îngheţ.

Ghivecele GreenSun curăţaţi excluziv cu o cârpă
moale şi cu un agent fin de curăţare de uz casnic.
Suprafaţa de calitate superioară a ghivecelor
seamănă cu lacul autoturismului.

Nu uitaţi să îngrăşaţi plantele Dumneavoastră. În
perioada lunilor de vară şi după terminarea fazei de
creştere la fiecare a treia udare adăugaţi un
îngrăşământ lichid. Dozarea faceţi conform
instrucţiunilor din modul
de dozare al
îngrăşământului ales.

A nu se folosi niciodată mijloacele de curăţare
abrazive!
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ATENŢIE! Indicatorul alcătuiţi cu mare atenţie ca să nu se deterioreze. Toate
piesele se potrivesc exact şi etanş şi în unele trepte de montare este necesar să
se exercite o forţă mai mare.

Ghiveciului
cu autoirigare
PROPRIETĂŢI ŞI EXECUTATE
Rezistenţă

Design

Ghivecele GreenSun sunt fabricate din masa plastică ABS
(copolimer amorf termoplastic) care este foarte rezistent la
deteriorări mecanice, la temperaturi scăzute şi ridicate şi la
radiaţiile UV. Ghive4ele sunt destinate utilizării atât în interior
cât şi în exterior (cu excepţia celor mai mici modele care sunt
destinate doar pentru utilizate în interiorare).

Fiecare ghiveci GreenSun prezintă o podoabă frumoasă a
interiorului sau exteriorului. Vă puteţi alege dintr-o gamă
clasică şi frumoasă de culori naturale precum şi din nuanţele
culorilor moderne şi dintr-o mare cantitate de forme şi mărimi.

Funcţionalitate

Compartimentarea interioară a ghiveciului

Ghivecele GreenSun servesc totodată ca ghivecele
de creştere cu înveliş decorativ. HydroSystemul
special asigură plantei o circulaţie naturală a apei
datorită irigării inferioare. Planta nu suferă niciodată
de o udare excesivă şi nici de lipsă de apă.

În funcţie de mărimea ghiveciului ales aranjarea interioară este
proiectată în aşa fel încât să se împiedice evaporarea excesivă a apei
din ghiveci precum şi udarea excesivă a plantei cu apă. Deci astfel se
reglează foarte eficace cantitatea apei în ghiveci. Aranjarea funcţională
împiedică şi incubaţia insectelor şi a altor dăunători în ghiveci.

Sprijin în udare

Udare cu ajutorul canalului de undare

Pentru o îngrijire a plantelor mai efectivă aveţi posibilitatea să
cumpăraţi caolin mărunţit special GreenSun. Adăugând
acest caolin mărunţit care ţine până la 40% din volumul său
apă ajută la creşterea rădăcinilor şi este asigurată dozarea
continuă a apei.

Turnarea apei de irigare prin canal împiedică compactarea pământului şi prin
urmare creşterea mai înceată a plantei ceea ce se întâmplă curent în cazul udării
clasice pe suprafaţă. Canalul de irigare este destinat pentru o eventuală
adăugare a îngrășămintelor şi a nutrimentelor plantei.

Închidere de golire

Indicator de nivel de apă

Pentru utilizare în interior închideţi închiderea roşie amplasată în partea
inferioară a ghiveciului. Pentru utilizare în exterior închiderea scoateţi
ca apa excesivă să poată scurgă automat.

Indicatorul de nivel de apă indică cantitatea apei
în sistem al ghiveciului. Datorită lui vedeţi exact
când trebuie să udaţi planta.
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Importator:

Materiale utilizate:

VISO TRADE s.r.o.,
Pravdova 837, 377 01
Jindřichův Hradec II, CZECH REPUBLIC

ABS (copolimer amorf termoplastic)
PE (polietilenă)
PP (polipropilenă)

IČO: 26108321

Ţara de origine: China
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