ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ CILINDRO
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό δοχείο, εσωτερικό δοχείο
φύτευσης, δείκτη στάθμης νερού και υπόστρωμα φύτευσης
LECHUZA-PON.

• Η διαδικασία είναι απλή:
• Τοποθετούμε το σώμα δείκτη στάθμης νερού στην οπή του εσωτερικού δοχείου.
• Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον μετρητή στάθμης στο πάνω μέρος του σωλήνα
δείκτη στάθμης νερού και βεβαιωνόμαστε ότι έχει κουμπώσει αποτελεσματικά.
• Στο τέλος, αφότου έχουμε τοποθετήσει το υπόστρωμα LECHUZA-PON, το χώμα
και το φυτό, τοποθετούμε το εσωτερικό δοχείο μέσα στο εξωτερικό δοχείο και η
γλάστρα μας είναι έτοιμη.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

LECHUZA-PON

Το LECHUZA-PON είναι ένα ορυκτό μείγμα που χρησιμοποιείται ως
εναλλακτική λύση για το χώμα φύτευσης.
Το μείγμα αποτελείται από ελαφρόπετρα, ζεόλιθο, λάβα και είναι
εργοστασιακά εμπλουτισμένο με ένα λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης
NPK(15-9-9+3, 3g/L), το οποίο παρέχει στα φυτά σας θρεπτικά συστατικά έως
και 12 μήνες.

ΧΡΗΣΗ: Το LECHUZA-PON μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρώμα

αποστράγγισης μεταξύ της δεξαμενής νερού του συστήματος αυτοματισμού
LECHUZA και του χώματος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση
του χώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
•

•

•

Χάρη στη καλή ρυθμιστική ικανότητα του LECHUZA-PON, αποφεύγονται
τα λάθη λιπάσματος καθώς τα θρεπτικά συστατικά και οι δόσεις του
λιπάσματος αποδεσμεύονται σταδιακά στο φυτό.
Μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Απλά αναταράξτε τις ρίζες ώστε να
πέσουν οι κόκκοι. Αν το φυτό σας έχει μια πολύ γρήγορη φάσης
ανάπτυξης των ριζών, είναι πιθανό ότι θα ανακτήσει μία μικρή ποσότητα
LECHUZA-PON χωρίς να καταστρέψει τις ρίζες του. Εάν το LECHUZA-PON
είναι ανακατεμένο με το χώμα και υπολείμματα φυτού, μπορείτε να το
καθαρίσετε με ένα σουρωτήρι ή μπολ με νερό.

Το LECHUZA-PON καταπολεμάει αποτελεσματικά την μούχλα.

Ουσιαστικά, η μούχλα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με το LECHUZA-PON καθώς
δεν περιέχει κάποιο οργανικό υλικό. Ωστόσο, όταν υπάρχουν νεκρές ρίζες ή
νεκρά φύλα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος για μύκητες, αν το
υπόστρωμα είναι πολύ υγρό ή η υγρασία είναι υψηλή. Η συχνή εμφάνιση
μούχλας το φθινόπωρο και τον χειμώνα, μπορεί να εξηγηθεί από την
υψηλότερη υγρασία που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους αυτούς τους
μήνες.

Σύστημα αυτό-ποτίσματος LECHUZA

