
לפני שאת עוזבת את הביתצ׳ק ליסט למשתלה

 השלב הראשון הוא שלב התכנון. איפה תרצי לשים את הצמח החדש? ליד חלון? במקום מלא אור

 או חשוך יותר? אולי תרצי לשים אותו בחדר שיש בו הרבה לחות? כל התנאים והמידע שאספת

יעזרו לך לבחור צמח שיפרח בבית החדש של

 כדאי גם להחליט מראש עציץ גדול ומרשים לשים בפינה או אולי עציץ קטן שיוסיף קצת צבע

 למדף? והאהוב עליי- אולי בכלל תרצי לתלות אותו על הקיר בעזרת מתלה עציצים? זה אולי פחות

 ספונטני ומשוחרר משיטוט במשתלה, אבל תכנון לפני הקנייה יכול לעזור, במיוחד אם את בתחילת

 הדרך עם עציצים. את המידע שאספת תוכלי להצליב עם מה שרשום במשתלה, או לגגל את שם

הצמח בעודך מתלבטת

במהלך הביקור במשתלה

 כשאת במשתלה, תבדקי שהצמח שאת בוחרת בריא )תוכלי למצוא טיפים לגבי זה בצ׳ק ליסט

 עצמו( ושהוא מתאים לתנאים שקיימים אצלך בבית. את יכולה לשאול עובד במשתלה או את גוגל,

ועכשיו שאת יודעת איפה את רוצה לשים אותו- יהיה לך יותר קל להחליט

כשהעציץ חוזר איתך הביתה

 צמחים, קצת כמו בני אדם, לא ממש אוהבים שינויים. כדי לעזור לעציץ שלך להסתגל לבית החדש

 שלו, תנסי להמעיט בשינויים נוספים לאחר המעבר הראשוני. זה אומר להשאיר אותו בכלי המקורי

 שאיתו הגיע מהמשתלה בשבועיים הראשונים אחרי המעבר, ולהניח אותו במקום קבוע בלי להזיז

או להתעסק איתו יותר מדי

 אם הצמח שלך מתחיל לאבד עלים - אל תילחצי! זה ממש נורמלי, וחלק מתהליך ההסתגלות.

 לפעמים שנלחצים מתחילים להשקות יותר מדי או להעביר אותו ממקום למקום, ואז הצמח החדש

יכול למות

אז את רוצה לקנות צמח חדש
 קפיצה קצרה למשתלה בימי שישי היא אחת הדברים שאני הכי אוהבת בעולם. אבל לפעמים,

 החוויה יכולה להיות גם טיפה מבלבלת. את יוצאת מהבית, יודעת שאת רוצה לקנות צמח יפה

לבית, ואז את חוזרת הביתה עם מליון עציצים ששבו את ליבך במשתלה ועכשיו אין לך

מושג מה לעשות איתם או איך לשמור עליהם בחיים  

 אחרי אינספור פעמים שזה קרה לי, פיתחתי שיטה שעזרה לי להיצמד לתוכנית ולקנות את הצמחים

 הכי מדוייקים לי ולבית שלי, ואני מקווה שהיא תוכל לעזור גם לך. כדי להפוך את תהליך קניית

 הצמח החדש לסופר קל ומסודר, חילקתי את המשימה לשלושה חלקים - לפני שאת עוזבת את

הבית, במשתלה, והתאקלמות של הצמח בבית החדש שלו
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צ׳ק ליסט למשתלה

במהלך הביקור במשתלה  כשהעציץ חוזר איתך הביתהלפני שאת עוזבת את הבית
c

 בחרי צמח עם עלים שמחים וקופצניים

 כשאת בוחרת צמח, תצלמי את המדבקה שעל הכלי

 או תכתבי את השם שלו כדי לעשות עליו חיפוש

 בגוגל ולמצוא הוראות גידול מדוייקות, אפשר

 להתייעץ עם עובד/ת במקום .אבל הם לא תמיד

יודעים להגיד ועדיף לחקור מעבר
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c
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 השאירי את הצמח שלך בכלי המקורי שלו לפחות

 לשבועיים הראשונים )תוכלי לשים את הכלי מהמשתלה

בתוך כלי יפה יותר אם תרצי

 אל תזיזי את הצמח ממקום למקום בתקופה הקרובה. תני 

 לצמח להסתגל לבית החדש שלו )אלא אם כן שמת אותו

 במיקום עם תנאי תאורה שלא נכונים עבורו, כמו למשל

 במיקום עם שמש ישירה- במקרה כזה כדאי שתעבירי

אותו למקום אחר

 השקי את הצמח החדש רק כשהאדמה שלו יבשה לגמרי, 

 השקו אותו במשתלה ממש לפני שקנית אותו ועדיף לתת

לו להתייבש

 אל תלחצי אם הצמח מאבד כמה עלים! זה חלק מתהליך

ההסתגלות שלו, תני לו זמן

כדאי לבחון את העציץ מכל הכיוונים

סימנים שמבשרים רעות

אדמה רטובה מדי, ממש בוצית

אדמה יבשה וקשה באופן שמרחיק אותה מהשוליים

של הכלי 

חרקים מתחת לעלים או באדמה

עלים רכים ונפולים

  עלים צהובים או חומים )1-2 זה בסדר אבל

לא יותר

איפה תרצי לשים את העציץ החדש?

מה תנאי התאורה במיקום שבחרת? האם יש שמש ישירה?

מקום מואר ללא שמש ישירה? או אור בינוני עד חשוך?

  האם את עסוקה מדי לטפל בצמח שדורש המון

תשומת לב?

במיקום שבחרת יש מיזוג אוויר או חימום? 

תרצי צמח קטן או גדול?

 מה הסגנון שלך? איזה צמחים מדברים אליך? טרופי/

מדברי/ או יער
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