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Avokaado on rohekasmusta värvi, krobelise pinnaga puuvili, mille
sees on üks suur seeme. Avokaadot tuntakse ka alligaatoripirni nime
all. Looduses kasvab avokaado kõrgeks puuks, kuid ka kodus on
võimalik avokaado seemnest kasvatada tore, rohkem kui meetri
pikkune toataim.
Vajalikud vahendid:
avokaado seeme, lillepott, poti põhja asetamiseks vajalikud potikillud
või väiksemad kivid, liivasegune muld, kilekott, piserduspudel
niisutamiseks.
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1. Võta küpselt avokaadoviljalt seeme. Puhasta seeme viljalihast
seda leige veega pestes või salvrätikuga pühkides.
2. Lase seemnel paar päeva kuivada. Seemne pealmine õhuke pruun
kest peaks tulema seemne küljest lahti ja pudenema maha. Võid
sellele kaasa aidata, nokkides seda seemne küljest ära.
3. Istuta seeme lillepotti. Enne, kui paned mulla potti, aseta poti põhja
augu peale potikild või kivid, et liigne vesi saaks potist ära valguda.
Täida lillepott liivaseguse mullaga natuke üle poole kõrguse. Pane
seeme mulda teravama otsaga üles ja jäta kolmandik seemnest
mullast välja.
4. Pane lillepott kilekotti, millesse on lõigatud mõned hingamisavad.
Hoia potti kilekotiga päikeselises ja soojas kohas.
5. Kasta potti iga päev. Ära lase mullal kuivada, kuid ära seda ka üle
kasta. Muld peaks olema parajalt niiske
6. Umbes 3–15 nädala pärast tõuseb seemne teravast tipust õrn
roheline võrse. Nüüd võid kilekoti poti ümbert ära võtta.
7. Lisa potti nii palju mulda, et seeme oleks täielikult mullaga kaetud.
8. Nüüd on sul uus toataim. Hoolitse siis tema eest ka edaspidi hästi.
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Avokaado eest hoolitsemine
Avokaado armastab palju valgust. Kasta avokaadot korralikult, kuid
muld ei tohi olla ka päris märg. Avokaadole meeldib ka lehtede
niisutamine, võid seda teha piserduspudeliga iga päev. Kevadel ja
sügisel võiks anda oma avokaadole ka taimeväetist.
Otsi internetist veel nõuandeid avokaado loodusliku elupaiga, viljade
kasutamise ja taimede kodus kasvatamise kohta!
Märkmed
1. Mis Sa arvad, miks kutsutakse avokaadot ka alligaatoripirniks?
2. Kuidas Sul avokaado kasvatamine õnnestus? Kui kaua võttis aega,
kuni seemnest võrse ilmus? Kirjelda, mis oli avokaado kasvatamise
juures kõige põnevam, mis kõige raskem.
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