PREPARO DA TERRA PARA PLANTAR CACTOS
As cactáceas exigem um solo de boa drenagem, poroso, que
sustente suas raízes expandidas com as regas continuadas e controladas;
caso contrário, todo o sistema radicular pode apodrecer. Para garantir a
florada, faça um composto misturando sete partes de terra comum, três
partes de esterco curtido de curral. (Esterco que se transformou em húmus)
e uma parte de areia grossa. Corrija esta terra colocando um pouco de
calcário, farinha de osso e superfosfato.

QUANDO PLANTAR OS CACTOS
Os cactos devem ser replantados quando o vaso estiver pequeno para
a planta. Uma dica para não machucar as mãos na hora de transferir para o
outro vaso é dobrar a folha de jornal várias vezes, em forma de tira e
envolver o cacto para desprender suas raízes com a outra mão (torcer
levemente o vaso sem forçar muito, para não quebrar a planta), se ela não
sair, vire o vaso de cabeça para baixo e bata no fundo, com delicadeza. Se
ainda houver resistência, introduza um lápis no furo de drenagem e
empurre o torrão para fora do recipiente. Depois de solto é só encaixar o
cacto no vaso novo que deve já estar preparado com uma camada de
drenagem de pedras britas ou carvão grosso e outra de composto de terra
preparada por cima. Com uma ferramenta de jardinagem, apóie com
cuidado a planta no centro do vaso e pressione a terra do vaso, para firmar
o cacto, mantenha cerca de 1,5 cm de vão livre até a borda, para conter a
água das regas.
Exemplo: Como as fotos abaixo.

1- Como se observa o vaso está pequeno – replantar num vaso maior.

Para não machucar as mãos, dobrar um jornal várias vezes.

Envolver a muda e colocar em um vaso maior.

Coloque a muda e o substrato.

Pressionar para a muda ficar firme.

