
Jak se starat o řezané květiny

Napsal uživatel Michal Palán
Středa, 22 Únor 2017 13:46 - Aktualizováno Středa, 22 Únor 2017 14:04

Každá žena ráda dostává květiny, ať je to od partnera, přítele, kolegy, rodičů atd. V poslední
době se květiny dávají také prostřednictvím kurýrů, tzv. rozvoz květin  je nyní častá forma
předávání kytic.

      

  

Kytice online jsou totiž snadný způsob, jak darovat kytici, aniž bychom museli jít do
květinářství. Vše snadno a rychle objednáme na internetu, stačí do vyhledávače zadat třeba 
rozvoz květin praha
nebo 
květiny online
a hned se nám nabídne spousta online květinářství, kde si jen vybereme online kytice,
napíšeme adresu doručení kytice a zaplatíme, to je vše. Pak už jen můžeme čekat, až
obdarovaná osoba kytici dostane.

  

Rozvoz květin zajišťují kurýři, kteří květiny dopraví rychle a spolehlivě. Co však potom? Jak se o
tyto online květiny  starat, aby vydržely co nejdéle? Existuje hned několik způsobů, jak květiny
udržet svěží a čerstvé třeba i týden. Můžeme zajít do některého květinářství a přímo si koupit
nějaký speciální prostředek, ale i sami doma si můžeme pomoci sami, aby nám třeba nádherná 
kytice růží
darovaná od partnera vydržela co možná nejdéle. Pokud se budete řídit následujícími radami,
kytice vydrží o mnoho dní déle.

  Rady, jak udržet kytice čerstvé
    
    -  Kytice květin patří do čisté vázy s čerstvou, studenou vodou, popř. můžeme přidat ,výživu,
měděnou minci, česnek nebo dřevěné uhlí   
    -  Nejlepší je převařená voda, zbavená všech bakterií a nečistot  
    -  Dešťová voda není vhodná na řezané květiny  
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    -  Seříznout nožíkem stonky šikmo a odstranit ty listy, aby nebyly ponořené ve vodě  
    -  Květiny by neměly být poblíž ovoce a zeleniny, protože pak rychleji vadnou  
    -  Na noc dávat květiny do chladna a přes den by neměly být na přímém slunci  
    -  Kytice růží vydrží déle, když přidáme do vázy jeden acylpyrin  
    -  Řezané květiny také uvítají oslazenou vodu například kostkou cukru  
    -  Ideální teplota pro kytice květin je cca 18°C – 22°C a pozor na průvan a mráz  

  Květiny, které vyžadují speciální péči
  

Orchideje – orchideje budou déle čerstvé, pokud budou ve vlažné vodě

  

Tulipány – pokud chceme, aby kytice tulipánů vydržela co nejdéle, propícháme stonky jehlou a
dáme je na 1-2 hodiny k přímému slunci

  

Chryzantémy -   tip pro udržení čerstvosti chryzantém je podržení jejich stonku u plamene
svíčky

  

Růže – kytice růží vydrží dlouho svěží, když každý den zkrátíme stonky, aby byl řez stále
čerstvý

  

Narcisy – narcisy by ve váze neměly mít moc vody a pro jejich oživení je dobré, vložit je na
několik minut do horké vody
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