Sanseviera, la planta ideal per al Agost
La Sanseviera és una de les plantes d'interior més fàcils de cuidar a casa. Les plantes tenen
arrels molt gruixudes, dels quals sorgeixen les fulles en forma d'espasa, reservant nutrients i
aigua a la planta. És una de les plantes més adequades per regalar perquè el seu resultat és
excel·lent!

Producció de la Sanseviera
És originària de les zones seques del sud d'Àfrica i Àsia, on ha de suportar el clima del desert.
Des d’ aproximadament l'any 2004, va sortir al mercat la San sevieria cylindrica, de fulles
gruixudes i cilíndriques molt decoratives substituint la tradicion al Sansevieria trifasciata (la
clàssica verda i groga). Aquesta varietat "cylindrica" representa ara el 38% de la producció de
Sansevieras.
Quina planta triar?
• Mida. Mira bé la mida del cossiol i el grossor i la longitud de les fulles.
• Fulles. Algunes varietats estan determinades per la forma en que les fulles es c ultiven o
trenat.
• Salut. Comprova si les plantes estan lliures de cotxinilles. També pots veure la qualitat dels
brots de les fulles i el sistema radicular.
• Arrel. Quan la Sanseviera ha estat massa temps humida, pot començar a podrir-se, comprova
que les arrels estiguin bé.
Consells per a la cura
La Sanseviera és una planta de molt fàcil cura a casa teva i llocs de treball. Les arrels
necessiten mantenir una mica humida dura nt l'estiu i seques a l'hivern. Si romanen massa
temps humit pot podrir; la planta prefereix estar seca. A causa de les seves fulles suculentes,la
Sanseviera pot lluitar molt bé. No és una planta que necessiti molta llum, fins i tot pot fer
front a ple sol. A més, la Sanseviera és famosa per la seva ajuda en la purificació de l'aire i
millora el nivel d'humitat.
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