Begonia
Boli şi dăunători
Begonia este o plantă foarte îndrăgită,
cultivată ca anuală. Datorită înfloririi abundente
şi prelungite este frecvent utilizată atât în
decorul parcurilor şi grădinilor, cât şi în ghivece
şi jardiniere.
Solul trebuie să fie bine afânat, uşor acid, să
aibă un drenaj bun, expus într-un loc luminos
dar ferit de razele soarelui şi curenţi de aer.
Se udă doar atunci când pământul de la
suprafaţă este bine uscat. Trebuie evitată
stropirea frunzelor care va cauza maronirea şi
uscarea lor.
Planta este livrată în ghiveci de 10,5 cm
diametru (begonia tuberhibridă), se recomandă
a se planta la locul definitiv cât mai curand
posibil.
Plantarea se va face cu tot cu substratul
aflat în ghiveci deoarece acesta conţine
îngrăşăminte cu descompunere controlată, care
vor ajuta la o bună înrădăcinare. Dacă este
plantată în grădină nu necesită fertilizare
suplimentară.
La plantarea în jardiniere trebuie asigurat
un supliment săptămânal de fertilizant
universal.
Udarea trebuie făcută seara sau dimineaţa
devreme, pe cât posibil de jos în sus (se toarnă
apă în tava jardinierei, se lasă aprox 30 min.
după care tava se goleşte).

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.

Înmulţire
Begonia se poate înmulţi prin seminţe, caz
în care acestea se seamănă în ianuariefebruarie în adăposturi pentru înflorirea din maiiunie. Prin seminţe soiurile se încrucişează şi
este posibil ca anul următor plantele să nu mai
fie de aceeaşi calitate. Există posibilitatea
înmulţirii vegetative (prin butaşi) caz în care
înrădăcinarea are loc în 3 săptămâni, în condiţii
optime.
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