ALOES ZWYCZAJNY
ALOE VERA
Aloes znany jest nie tylko z walorów dekoracyjnych, ale przede wszystkim z potwierdzonych właściwości leczniczych. Jego grube liście, w których magazynowana jest woda, pokryte są malutkimi
kolcami oraz warstwą wosku ograniczającego parowanie. Na listkach młodych osobników pojawiają
się białe plamki, które znikają wraz z wiekiem – u starszych przedstawicieli tego gatunku liście
przybierają szarozielony kolor.

Jak o niego dbać?
Nazwa aloes zwyczajny może być nieco myląca, bo roślina ta, choć zajmuje niewiele miejsca, z całą
pewnością do zwyczajnych nie należy. Osiąga ok. 50 centymetrów wysokości, a najważniejsze czego
potrzebuje to dostęp do promieni słonecznych, które uwielbia. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy celowo wystawiać go na bezpośrednie działanie słońca – chodzi po prostu o naturalnie oświetlone miejsce. Optymalna temperatura, w jakiej powinien przebywać to 20-25°C latem oraz powyżej
10°C zimą. Jest sukulentem, zatem na pewno nie obrazi się na nas za to, że nie będziemy podlewać
go zbyt często. Wręcz przeciwnie, jako roślina, która doskonale przystosowała się do ograniczonego
dostępu do wody, będzie wdzięczny za brak nadmiernej wilgoci. A jak często go podlewać ? Cóż,
pozbawiony wody jest w stanie znakomicie radzić sobie przez 1-2 miesiące i powinno dać nam to
do myślenia. W warunkach domowych podlewanie raz na 10 dni powinno w zupełności wystarczyć
(zimą róbmy to jeszcze rzadziej). Jeśli będziemy mieli wątpliwości odnośnie częstotliwości, po prostu
dolewajmy wody tylko wtedy, gdy podłoże zupełnie wyschnie. Pamiętajmy też, że aloes bardzo, ale
to bardzo nie lubi zraszania i całkowicie z niego zrezygnujmy.

Nawożenie
Gdy zdecydujemy się wspomagać nasz aloes odżywkami i nawozami, miejmy świadomość, że taka
pomoc raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu (w zależności od zaleceń wybranego preparatu
przeznaczonego dla kaktusów i sukulentów) przyda mu się wyłącznie od wczesnej wiosny do końca
lata. W okresie jesienno-zimowym zdecydowanie nie będzie jej potrzebował.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Młode osobniki przesadzajmy co roku, a starsze raz na 2-3 lata. Zawsze róbmy to wiosną. Idealnym
rodzajem podłoża będzie żyzna gleba wymieszana z piaskiem lub żwirkiem w proporcji 2:1, lub z piaskiem i żwirkiem jednocześnie w proporcji 2:1:1 (ziemi zawsze powinno być dwa razy więcej aniżeli
dodatku, z którym zdecydujemy się ją zmieszać). Przemieszanie ziemi zapewni podłożu większą
przepuszczalność i pozwoli uniknąć uraczenia aloesu zbyt dużą ilością wody.
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