
• Roșii
• ardei
• plante aromatice
• cartofi
• vinete 
• varză de Bruxelles
• bame
• etc. 

• Salată
• mazăre
• spanac
• căpșuni
• morcovi
• ceapă
• castraveți
• ridichi
• sfeclă mangold
• kale
• varză
• etc. 

Cum să dispui 
plantele în Garden Tower-ul tău

Sus
Plante înalte, care au
nevoie de mult soare:

În mijloc
Verdețuri cu multe
frunze și legume cu
rădăcini adânci:

Jos
Vrejuri și legume
grele, cățărătoare: 

• Dovlecel
• pepene verde
• pepeni
• dovleac
• etc. 



Uneltele potrivite
Fă rost de uneltele potrivite. Lucrurile de bază de care vei avea nevoie sunt: o lopată, 
o cazma de mână, o stropitoare sau un furtun de grădină, mănuși, o foarfecă de grădină 
și o găleată sau o roabă.

Amplasarea e totul
Așază-ți Garden Tower-ul într-un loc unde lumina soarelui strălucește cel puțin 6-8 ore pe 
zi. Asigură-te că ai la îndemână o sursă sigură de apă.

Plantează într-un pământ bun
Folosește pământ humos, aerat cu mulci, pentru a asigura scurgerea apei; evită pământul
pietros sau argilos. Poți îmbunătăți pământul cu materiale organice și cu compost.

Udă în mod consecvent
Va trebui să folosești aproximativ 30 de litri de apă pentru a uda complet un Garden
Tower după ce acesta este construit. Apoi udă-l în mod regulat - frunzele ofilite sau uscate
îți indică faptul că trebuie să îl uzi mai mult. Frunzele îngălbenite indică faptul că trebuie
să îl uzi mai puțin.

Află mai multe despre legumele tale
Fiecare legumă este diferită într-o anumită privință, de la toleranța la căldură până la apa
de care are nevoie și momentul recoltării. Studiază online sau la o bibliotecă pentru a afla
totul despre plantele pe care le cultivi.

Verifică zilnic
Verifică-ți zilnic plantele, pentru a surprinde problemele în timp util. Scoate buruienile sau
verifică dacă apar insecte dăunătoare (de exemplu afide sau lăcuste).

Întreține forma Garden Tower-ului
Cu trecerea timpului, pământul se poate comprima, iar lateralele turnului pot ajunge să fie
pline de cocoloașe sau deformate. Asigură-te că menții lateralele turnului uniforme, bătând
sau aerând pământul și marginile cu un băț sau cu o lopată de mână. Astfel vei obține o
acoperire și o scurgere mai bună.

Așteaptă, recoltează și savurează
Răbdarea este esențială pentru a cultiva un Garden Tower; unele legume au nevoie de ceva
timp pentru a crește și a se maturiza. Și, la momentul potrivit, bucură-te de recolta ta și
împarte hrana cu prietenii, cu membrii familiei și cu vecinii.

Ai grijă de 
Garden Tower-ul tău

Scanează pentru a afla mai multe. 


