
Plante care pot rezista cinci ani fără apă, 

expuse la Timișoara 

RSS Știri  

  

  

Data publicării : 7 Martie 2011 

Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : timisoara, targ, plante, stabilizate  

  

 

 Plante care pot rezista cinci ani fără apă, expuse la Timișoara  

Plante care pot rezista cinci ani fără apă, expuse la Timișoara 

Iubitorii naturii pot înlocui varul, vopseaua lavabilã sau tablourile cu peretii vegetali ori cu 

plantele stabilizate, care pot rezista ani de zile fãrã sa fie udate. Aceste variante au fost 

prezentate, în premierã, la un târg din Timisoara. 

 

AMBIANȚĂ: "Avem si pomi. De exemplu, acesta rezistã cel putin cinci ani de zile, nu au 

nevoie de tratamente speciale, sol, apã, doar eventual putin sters de praf." 

 

VOX "Fatã de vechiul concept, cu plastic, e o reusitã." 

 

VOX "E foarte interesant si cred cã meritã pus într-un colt al casei sã arate bine." 

 

Plantele stabilizate sunt obtinute prin înlocuirea sevei cu un amestec special de substante 

nutritive. Un trandafir rezistent ani de zile poate fi oferit de 8 martie, costă între 30 si 50 de 

lei. 

 

AMBIANȚĂ "Trandafirul acesta, poti sã pui mâna sã vezi cã e foarte natural, el o sã reziste 

cel putin trei ani, dar am avut un client care a cumpãrat planta stabilizatã si a zis cã deja îl are 

de 3 ani jumate si e foarte în ordine." 

 

VOX "Mi se pare un cadou deosebit si mama mea îl va aprecia cu sigurantã, pentru cã am 

înteles cã rãmâne în timp." 
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NICOLETA CIUCUR, expozant "Cei mai interesati am observat cã sunt persoanele de 

afaceri, cei care au un birou sau proprietarii de hoteluri. Sunt interesati în special de peretii 

vegetali, deoarece le pot decora foarte bine spatiile, receptia unui hotel sau spatiul din birou." 

 

Un perete din muschi de pãmânt costã între 50 si doua mii de euro, în functie de mãrime si 

model. 

 


