
 

 

EXPERIMENTELE MICULUI GENIU – GRADINA BOTANICA 

 

 

Sfaturi de plantare 

 

1. Cand sunteti pregatit pentru a incepe sa plantati, va sfatuim sa inmuiati semintele in primul rand. 

Umpleti paharul cu putina apa calda si lasati semintele inmuiate in apa pana cand ajung pe fundul 

paharului. Unele seminte se vor scufunda repede, pe cand altele vor avea nevoie de cateva ore sa 

ajunga acolo. Puteti lasa semintele in apa timp de 12-24 ore. Acest lucru le permite semintelor sa fie 

plasate in sol atunci cand sunt umezite bine. (acest proces iti va permite de asemenea sa intelegi 

care sunt semintele bune: doar cele care sunt vii se vor scufunda complet). 

2. Asezati pelete de turba in ghiveci si umeziti pana cand devine moale. Asezati semintele in 

mijlocul ghiveciului si acoperiti-le cu un strat foarte usor de pelete (grosimea stratului ar 

trebui sa fie cu 1 pana la 1.5 mai gros decat dimensiunea semintei). Apoi, apasati usor solul 

pentru a elimina bulele de aer din jurul semintei. Asezati ghiveciul in sera. 

3. Multumita sistemului de irigatie de mai jos, va fi usor sa pastrati un nivel constant de 

umiditate, nu veti avea probleme legate de un sistem de udare prin picurare, care ar putea sa 

fie periculos deoarece ar putea sa mute semintele sau sa creeze zone stagnante in jurul lor. 

4. Multumita peletelor de turba, atunci cand lastarii sunt destul de mari, ii puteti aseza in 

ghivece mai mari fara sa ii deteriorati. 

TINETI MINTE: 

Durata de viata a unei seminte este destul de variabila, se schimba in functie de specie si in functie 

de cum a fost conservata. 

AVERTISMENT! Aceasta jucarie are puncte functionale ascutite si margini. Risc de ranire. 
 

ASAMBLAREA SEREI 

INSTRUCTIUNI: 

 

1. Asezati componentele serei pe folia de plastic transparenta furnizata in cutie. Taiati de jur 

imprejurul ei lasand o margine mica.  

2. Asezati fiecare folie din plastic pe fiecare margine dreptunghiulara verde si blocati-le cu 

componente ale tijei. In timp ce efectuati aceasta actiune, asigurati-va ca plasticul a fost 

intins in afara si ca nu are cute. Apoi continuati sa taiati tot excesul de plastic. 

3. Asamblati gurile de aerisire pe fata peretelui prin perforarea plasticului. 

4. Alegeti peretele din fata (tijele de jonctiune sa fie cu fata in sus) si atasati-l de creasta 

acoperisului.  

5. Asamblati cei doi pereti din lateral, pastrand laturile cu tije orientate spre interior.  

6. Atasati cealalta parte a fontului pastrand totusi tijele de jonctiune orientate spre interior.  

7. Apoi ridicati casa verde de manerul special de pe creasta acoperisului si asezati-o pe baza. 

 


