Double Delight
Inflorind pe tot parcursul anului, lobelia este
o planta indispensabila pentru jardiniere si cosuri
suspendate, ea integrandu-se foarte bine in
combinatie cu verbena si calibrachoa intens
colorate.
Lobelia este o planta perena cultivata ca
anuala, prefera locurile insorite sau usor umbrite
si un sol ce retine bine umiditatea. Se uda din
belsug mai ales vara.
Verbena este o plantă anuală deosebit de
decorativă prin inflorescenţele aşezate în vârful
lăstarilor. Ea trebuie udată din abundenţă în
special în timpul perioadelor calde.
Preferă un sol bine drenat, poziţionat în soare
direct. Înfloreşte din plin pe toată perioada verii
şi toamnei şi mai puţin în perioadele de caniculă.
Calibrachoa este o plantă anuală ce nu are
nevoie de o îngrijire specială, florile ofilite
curăţându-se singure. Trebuie udată din
abundenţă mai ales vara.
Poate fi expusă în zone de soare direct până
în zone de penumbră. Dacă este bine întreţinută,
înflorirea poate dura din mai până la primul
îngheţ.
Planta este livrată în ghiveci suspendat de 22
cm diametru şi se recomandă a nu se transplanta
pe toată durata înfloririi.
Înmulţire
Lobelia se inmulteste prin seminte in sere
incalzite in februarie, iar plantutele se muta la
locul definitiv in primavara.

Calibrachoa se înmulţeşte, de obicei, prin
butaşi din cauză că prin seminţe durata de
obţinere a unei plante mature poate ajunge până
la 6 luni.
Reproducerea verbenei se face prin butaşi
la începutul toamnei. După ce le apar rădăcinile,
ei vor fi mutati în ghivece si abia in primavara
urmatoare plantati in aer liber.
Boli şi dăunători
În timpul verii făinarea este principala boală
care poate să apară, identificată printr-un puf de
culoare albă prezent pe frunze. Tratamentul care,
printre altele, duce şi la deprecierea florilor, se
face cu un fungicid pe bază de sulf (Microthiol
Special, Shavit, Rubigan) prin stropiri la interval
de 7-10 zile, şi îndepărtarea factorului de stres
(micşorarea umidităţii). Rezultate deosebite s-au
înregistrat cu Tilt care este un fungicid sistemic.
Botrytis cinerea - Putregaiul cenuşiu este o
boală care actionează în perioadele reci şi este
determinată de umiditatea ridicată a solului şi a
aerului sau de persistenţa apei pe frunze.
Organele atacate se înmoaie şi se acoperă în
scurt timp cu un mucegai cenuşiu, ulterior
ţesuturile afectate se brunifică şi se usucă. La
combatere, organele puternic afectate se vor
îndepărta, se va intensifica circulaţia aerului
printre plante (se răresc) se va evita fertilizarea
în exces cu azot, se va încerca udarea plantelor
numai la bază. Concomitent se aplică
tratamente foliare cu Captan, Bravo sau Rovral
etc. de regulă 1-3 pulverizări la intervale de 7 10 zile.

