HAWORSJA
HAWORTHIA

Haworsja przybyła na Stary Kontynent z Afryki Południowej. Jest sukulentem, dzięki czemu charakteryzuje się odpornością na warunki otoczenia. Jej mięsiste, ciemnozielone liście tworzą niskie,
ciasne rozetki. Są najczęściej spiczaste, ale różnią się ubarwieniem w zależności od gatunku – mogą
być pokryte prążkami lub małymi, perłowobiałymi wyrostkami.

Jak o nią dbać?
Haworsja, jak każdy sukulent, jest doskonałym ascetą z minimalnymi potrzebami i tolerancją wobec niedostatków. Haworsja niedostatki wręcz preferuje. Komfortowo czuje się w jasnym miejscu
z rozproszonym światłem. Od marca do końca września będzie nam niezwykle wdzięczna za zapewnienie wilgotnego podłoża. Od wiosny do jesieni potrzebuje umiarkowanej ilości wody (podlewanie raz w tygodniu będzie optymalną częstotliwością). Zimą w zupełności wystarczy jej jedno
podlewanie na 2-3 tygodnie. Optymalna temperatura od wiosny do jesieni mieści się w przedziale
od 18 do 24°C. W okresie spoczynku (zimą) można poszukać dla niej chłodniejszego miejsca, w którym termometr będzie wskazywał około 10°C. Polecamy pamiętać o tym, że bezpośredni kontakt
z promieniami słońca może prowadzić do przebarwienia liści na czerwono. Zbyt obite podlewanie,
a już w szczególności aplikowanie wody na liście, raczej nie zakończy się dla rośliny happy endem,
więc zdecydowanie nie powinniśmy próbować tego w domu ;) (pierwszym stadium ostrzegawczym,
że przesadzamy z wodą, będą gnijące liście – w takim wypadku najlepiej zrezygnować z nawadniania, dopóki wszystko nie wróci do normy, a potem kontynuować podlewanie w odstępach czasu
zaleconych wyżej).

Nawożenie
Haworsja ma ograniczone wymagania w zakresie nawożenia. Jeśli zdecydujemy się na stosowanie
dodatkowego „zasilania”, niewielkie dawki nawozu dla sukulentów i kaktusów w okresie wzrostu
i zupełne zaprzestanie nawożenia w okresie spoczynku w pełni ją zadowolą. Pamiętajmy, by nie
nawozić Haworthii zimą – o tej porze roku jest co całkowicie zbędne.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Haworsja przywiązuje się do swojej doniczki, dlatego warto pozostawić roślinę w tej samej donicy.
Zabieg przeprowadzamy raz na kilka lat, wiosną. Wykorzystujemy w tym celu ziemię do kaktusów
lub sukulentów.
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