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Temas que serão
trabalhados:

1.
Como plantar

2.
Cuidados

3.
Diferentes
formas de
plantar

As suculentas são plantas exóticas, originarias
de regiões de deserto e são mais de 12 mil espécies pelo mundo. Elas têm a característica de
acumular água em suas folhas e por isso são
chamadas de suculentas, o que as deixa mais
resistentes por isso são encontradas frequentemente em locais mais áridos.

As suculentas do gênero Aeonium possuem cerca de 30 espécies diferentes
que pertencem à família das crassuláceas. Essas plantas são originárias das
Ilhas Canárias e da África. A palavra
Aeonium deriva da palavra grega “aionios” que significa “imortal”. A palavra
faz referência a grande resistência e
durabilidade da planta, já que esse tipo
de suculenta pode sobreviver as mais
variadas mudanças de temperatura.
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Materiais:

Podão
Pinça
Areia
Substrato
Pedras variadas
Vaso
Kit de ferramentas pequenas
Argila
Carvão

PRIMEIRO PASSO - escolher o recipiente
que irá receber a planta, depois disso garanta
o sistema de drenagem, pois o acumulo de
água pode apodrecer a planta.

blogplantei.com.br

Referências:
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SEGUNDO PASSO - preparar o vaso, para
isso, será necessário colocar:
Uma camada de argila;
Uma camada de areia;
Uma camada de carvão;
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Uma camada de substrato;
TERCEIRO PASSO - Ápos a preparação do
vaso, basta escolher os tipos de suculentas que
irá utilizar e colocá-las no vaso.
QUARTO PASSO - Finalização. Para terminar, faça o acabamento com pedras da sua escolha ou musgo.
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Não há uma regra específica para as regas.
Tudo dependerá da região em que você
vive, do clima, da temperatura do local, do
vaso que elas estão plantadas e claro, da

quantidade de luz solar que estão recebenMateriais:
do.
Mas a rega é prática e se formos estipular
um padrão para elas, podemos defini-las de
forma bem simples: no verão uma vez por
semana e no inverno de uma a duas vezes
por mês. E para realizar a rega, molhe
apenas o solo. Evite que caia água sobre as
folhinhas pois elas podem apodrecer.
Você pode verificar se sua suculenta está
precisando de água da seguinte maneira:
Coloque um palito no solo, ou até mesmo
o dedo. Se o solo estiver com a terra leve e
solta, e seco, a água será bem-vinda.
Porém, se ainda houver umidade, espere
um pouco mais para realizar a rega.

