Planta Vetiver
Obrigada por entrar em contato connosco e mostrar interesse na planta
Vetiver.
A planta Vetiver é mais conhecida por evitar a erosão dos solos, porque
as suas raízes atingem 3 a 4 metros de profundidade. Isto estabiliza as
encostas e preserva a camada superior do solo que pode perder-se com
chuvas fortes ou o fluir dos cursos de água. Vetiver é uma planta não
invasiva, que cresce de forma contida. As raízes armazenam água, que
contribui para a manutenção da humidade do solo.
A planta Vetiver pode também ser usada para paisagismo e como húmus
(mulch) de alta qualidade, uma vez que as suas folhas contêm nutrientes
adicionais trazidos por raízes muito mais profundas do que as das plantas
comuns. Vetiver é também um alimento animal muito nutritivo capaz de
substituir o feno.
Esta não é apenas a nossa experiência, mas é um fenómeno reconhecido
à escala global e documentado por especialistas da área.
Estamos localizados em Sayalonga, a cerca de 12 minutos da autoestrada
A7, saída 277 para Algarrobo. Estamos a cerca de 45 minutos a Este de
Málaga pela A7.
Se estiver perto ou quiser viajar e tiver interesse na Vetiver, venha visitarnos e conhecer as nossas instalações e como nós utilizamos a Vetiver.
Temos muito gosto em recebê-lo, mediante marcação previa, e enviar-lheemos indicações por email.
Estamos localizados a 500metros de altitude e podemos plantar todo o
ano, mas conseguimos os melhores e os mais rápidos resultados entre o
final de março e o início do verão, porque as plantas têm a vantagem de
crescer durante todo o verão. O Vetiver adora o calor do verão.
Uma vez enraizado, o Vetiver consegue sobreviver entre os 20 graus
negativos e os 50 graus positivos (-20ºC e +50ºC), e pode atingir mais de
100 anos.
Aqui tem o link para o website meteorológico que nós usamos, use-o para
comparar as suas condições meteorológicas e as nossas em Sayalonga.
Vetiver Contact Portuguese versión 1 May 24th 2020

Deve prestar especial atenção ao gráfico das temperaturas mínimas.
Como poderá ver nós temos alguns meses abaixo dos 10ºC.

https://www.holiday-weather.com/sayalonga/averages/
Para a plantação recomendamos 3 a 5 pés de Vetiver a cada metro
linear. Para cada 30 metros lineares, precisa de 100 pés, a 30 cm de
distância, ou 150 pés a 20 cm de distância. Em terrenos com maior
inclinação, e por isso mais vulneráveis à erosão, pode ser uma boa ideia
plantar os pés com menor distância entre si e plantar várias carreiras.
Como qualquer planta, o Vetiver necessita ser regulado com regularidade
depois da plantação, ou seja, diariamente até estar pegado. Normalmente,
o processo demora entre 3 a 4 meses, dependendo do solo, da altitude,
do tempo e do mês em que foi plantado, etc.
Se tiver dúvidas sobre a irrigação, podemos aconselhá-lo mostrando-lhe
os sistemas automáticos que nós utilizamos há muito tempo e sem
problemas.
Esta é uma das plantas mais fáceis de cultivar e que tem uma taxa de
sobrevivência acima dos 95% em todo o mundo.
O preço corrente do Vetiver está disponível no nosso website
www.vetiverspain.com mas também poderemos fazer-lhe um orçamento
personalizado para o seu projeto individual.
O nosso stock é vasto, com mais de 1 milhão de plantas atualmente na
nossa maternidade.
O Vetiver é normalmente fornecido com raiz nua e pelo menos um caule.
Se quiser Vetiver em vaso, está apenas disponível em loja, mediante
levantamento presencial, devido ao elevado custo da expedição.
Normalmente, colhemos aos fins de semana e expedimos às segundasfeiras.
Estamos licenciados para expedir para a União Europeia.
Se tiver alguma questão, por favor contacte-nos por email ou WhatsApp,
se preferir falar connosco, não hesite em telefonar-nos através do nosso
contacto.
Atenciosamente
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David & Anna
Fornecedores licenciados de Vetiver www.vetiverspain.com
info@vetiverspain.com
Telemóvel / WhatsApp (+34) 692 288 657
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