Cineraria maritima –
Cinerarie
Cineraria este o plantă decorativă
frunzele sale catifelate, de un alb argintiu.

prin

Se cultivă în plin soare pe soluri bine drenate,
cu umiditate suficientă, dar nu în exces.
Tolerează seceta.
Poate fi cultivată în ghivece şi jardiniere, în
acest caz trebuie avută în vedere aprovizionarea
regulată cu apă (la temperatura camerei), mai
ales în cazul expunerii în soare direct.
Planta este livrată în pahare de 7*7*8 cm şi se
recomandă a se planta la locul definitiv cât mai
curând 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.
Pe cât posibil în următoarele 2-3 zile planta se va
umbri, prin aplicarea unor parasolare (ziare,
cartoane) spre sud-vest. 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.
Suportă bine tunderea.
Este o plantă utilizată pentru borduri şi
formează mozaicuri alături de alte plante
decorative prin frunze.
Înmulţire
Prin seminţe, se seamănă din ianuarie pâna în
martie în adăposturi, sau direct afară începând cu
luna mai. Prin seminţe soiurile se încrucişează şi
este posibil ca anul următor plantele să nu mai fie
de aceeaşi calitate.

Boli şi dăunători
Rugina se manifestă prin apariţia pe frunze a unor
pete mici de culoare galbenă care se întind rapid.
Ciuperca poate supravieţui de la un an la altul în
resturile de plante infectate. Se recomandă
îndepărtarea şi distrugerea frunzelor bolnave sau a
plantelor puternic atacate. Se va evita udarea
plantelor pe frunze. Cele mai bune rezultate în
combaterea agentului patogen se obţin prin
tratamente cu Dithane, Bravo, care se repetă la 6-8
zile, Rubigan, Saprol, la 12-14 zile.
Este o plantă rezistentă la dăunători.

