Chrysanthemum- Crizantema
Stăpână de necontestat a grădinilor în sezonul
de toamnă, crizantema este o plantă perenă care
se cultivă ca anuală.
Solul trebuie să fie bine afânat, să aibă un
drenaj bun şi expunere la soare. Poate fi cultivată
în ghivece şi jardiniere. Pentru o creştere
echilibrată se recomandă răsucirea periodică cu 90
de grade a ghiveciului.
Se udă des pentru a se menţine pământul umed,
dar excesul de umezeală duce la putrezirea plantei
şi îi măreşte sensibilitatea faţă de boli. 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).
Planta este livrată în ghiveci de 19 cm diametru şi
are încorporate îngrăşăminte cu descompunere
controlată, care vor asigura plantei necesarul de
hrană pentru o lungă perioadă.Dacă este plantată
în grădină nu necesită fertilizare suplimentară.
La plantarea în jardiniere trebuie asigurat un
supliment săptămânal de fertilizant universal.
Înmulţire
Prin butaşi caz în care înrădăcinarea are loc în 3
săptămâni, în condiţii optime.
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.
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.
Musculiţa albă - Dăunător frecvent în sere şi
solarii, de culoare albă şi dimensiuni 1,2 - 1,5 mm
lungime. Prezintă 3-4 generaţii pe an. La
semnalarea atacului se fac tratamente foliare cu
insecticide de contact şi ingestie ca Mospilan 20SP
sau Confidor 20SL urmate de produse care
acţionează ca larvicid şi nimfacid ca Applaud 25
WP sau Rimon 10EC şi care asigură o protecţie
între 30 si 45 de zile. Mospilan şi Confidor sunt
penetrante prin ţesuturile frunzelor. De obicei
planta vine deja infestată cu acest dăunător. Pentru
a identifica o plantă afectată este suficient să o
scuturaţi puternic şi să urmăriţi eventualele insecte
care ies din ea.
Păianjenul roşu este un dăunător care trebuie luat
în considerare, atacul acestuia manifestându-se
prin puncte numeroase de culoare deschisă pe
frunze şi chiar prin vizualizarea pe partea inferioară
a frunzelor a unor pânze de păianjen în miniatură,
atunci când atacul este puternic. Apare de obicei în
perioadele secetoase şi atacă aproape toate
plantele din apropiere inclusiv pomii şi legumele.
Tratamentul este destul de dificil, bazat pe
acaricide (Neoron, Omite, Sanmite), efectuat pe
toată zona afectată, cu ajutorul unui pulverizator de
putere (atomizor), la intervale de 7 zile. Se poate
face şi o combinaţie de acaricid de ingestie (cele
enumerate mai sus) şi unul cu efect ovarian
(Nissorum sau Flumite) tratament care este mult
mai eficace, trebuie dat o singură dată şi are efect
pe 30-45 zile. Se măreste umiditatea concomitent
cu tratamentul.
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