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1. Правилно поливане

Правилно поливане

Поливайте възможно най-долу, директно към корените.
Така водата отива там, където е необходима. Мокрите
листа са по-податливи на гъбични заболявания. Освен
това при пръскане отгоре голяма част от водата се
изпарява, без да се абсорбира от растението.
Полезно: Водата се излива там, където е необходима.
Важно: Поливане без душ се прави бавно, за да не се
отмива почвата от корените. Ако не може да се избегне
поливането отгоре, то следва да се извършва сутрин
и преди обед, така че растенията да могат да изсъхнат
отново до вечерта.

Важно: Пластмасата става чуплива, ако лейката е изложена прекалено дълго на слънце.

3. Градински маркучи

2. Лейки
Лейките, изработени от пластмаса, са евтини и леки.
Те са напълно достатъчни за малка градина или тераса.
Душ-приставката гарантира внимателното поливане,
което не отмива почвата. По-стабилни и издръжливи,
но и малко по-тежки са лейките от метал.
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На всички тези въпроси ще отговорим в следващите
три точки.
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При голяма площ на градината носенето на вода в
лейка бързо ще стане изморително. По-практично ще
е да използвате маркуч.
За складиране се предлагат колички и държачи за
маркуч за поставяне или монтиране на стена. Така
маркучът е винаги прибран и няма да се спъвате в него.
Полезно: С количка или държач маркучът винаги е
добре прибран. С бърза връзка можете да го свържете с
различни накрайници.
Важно: Пластмасата може да стане чуплива, ако маркучът е изложен прекалено дълго на слънце. Към края
на октомври трябва да изпразните маркуча и да го
приберете, така че да няма опасност да замръзне. Ако
остава отвън, може да се спука в случай на замръзване.

4. Напоителни системи
Има различни системи, които дават възможност
за автоматизация на напояването с таймер и/или
компютър. С такива системи можете да осигурите
напояването, когато отсъствате за кратко. Системите
се инсталират лесно между крана и маркуча. Водата
преминава през капкови дюзи директно към растенията
в градината или в саксии.
За да се намали сложността на напояването, можете да
използвате и маркучи за капково напояване, които са
прокарани за постоянно или за един сезон в градината.
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5. Дъждовна вода
Дъждовната вода е най-добрата вода за напояване.
Тя е безплатна и не съдържа варовик. Тя може да бъде
събрана в контейнери за дъждовна вода, изработени
от пластмаса, или в дървени бъчви. Ако имате нужда
от много вода, напр. ако имате голяма зеленчукова
градина, помислeте за подземна цистерна.
Дъждовната вода можете да събирате от покрива
на къщата, оранжерията или гаража. Ако живеете
в промишлен район, дъждовната вода може да е
замърсена. В противен случай можете да я използвате
без да се колебаете.
Полезно: Безплатна, не съдържа варовик.
Важно: След продължителна суша изчакайте покривът
да се измие и след това събирайте водата.
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