EL REBOST DE CAN UEP (PGM 47)
PLANTAR ESPÈCIES I
ALFABEGUERA, HERBA-SANA, SÀLVIA I JULIVERT
MATERIALS
-

Mates d’alfabeguera, herba-sana, sàlvia i julivert.
Terra de jardí (torba), compost i arena
Ruixadora
Jardinera amb forats
Cossiol de 20 o 25 centímetres de diàmetre
Dos cossiols buits mitjans (de 10 o 15 centímetres de diàmetre)
Guants, tisores, pala i ormejos de jardineria

PROCEDIMENT
-

Per trasplantar una alfabeguera hem de menester una jardinera bastant
grossa i que tengui bons forats al fons perquè hi dreni bé.

-

Abans d’omplir-la de terra, hem de ficar un parell de trossos de cossiol
romputs al fons.

-

La terra ha de ser una mescla de 50% terra de jardí, un 25% de compost
i un 25% d’arena.

-

Per trasplantar la planta, la treim del cossiol i la ficam en la jardinera
amb cura de no espenyar-li les arrels.

-

Tot d’una que hàgim completat l’operació, hem de regar bé la planta i
col·locar-la a un lloc ben assolellat.

-

Devora l’alfabeguera va bé plantar unes mates de sàlvia, perquè té unes
característiques i unes necessitats molt similars.

-

Per preparar un cultiu d’herba-sana, hem de menester un cossiol gros
(d’uns 20-25 centímetres de diàmetre).

-

La terra ha de ser molt rica en substrats: 2 parts de compost i 1 de terra
de jardí.

-

A l’hora de trasplantar-la heu de procurar estendre-li bé les arrels abans
de cobrir-la de terra.

-

L’herba-sana vol sol, però no directe. És ideal per tenir-la en la cuina i
s’ha de regar bastant sovint.

-

Finalment, per plantar julivert, hem de menester una mescla de terra feta
a partir d’un 50% de terra de jardí, un 25% de compost i un 25% d’arena.

-

És convenient posar en marxa dos cultius alhora: un de trasplantat i
l’altre sembrat a partir de llavors per poder tenir julivert durant tot l’any.

-

El julivert vol la terra sempre humida i també vol sol, però no
directament; també és ideal tenir-lo dedins la cuina.

-

A l’hora de collir el julivert, mai no l’heu de tallar amb tisores.

