butaşi) caz în care înrădăcinarea are loc în
3 săptămâni, în condiţii optime.

Gazania
Gazania este o plantă anuală. Nu are
nevoie de o îngrijire specială, singura
operaţiune care necesită atenţie este
îndepărtarea florilor ofilite pentru stimularea
producerii de noi boboci.
Îi place lumina soarelui, de aceea se
cultivă într-un loc cald şi însorit. Solul
trebuie să fie bine afânat, să aibă un drenaj
bun.
O udare exagerată poate expune florile
şi frunzele la atacul unor ciuperci.
Planta este livrată la ghiveci de 10,5cm
in diametru 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).

Boli şi dăunători
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.

Datorită vieţii deosebit de lungi şi
rezistenţei la sare, este deseori cultivată la
malul mării.
Înmulţire
Gazania se poate înmulţi prin seminţe,
caz în care acestea se seamănă în
noiembrie-decembrie în adăposturi pentru
înflorirea din aprilie. Prin seminţe soiurile se
încrucişează şi este posibil ca anul următor
plantele să nu mai fie de aceeaşi calitate.
Există posibilitatea înmulţirii vegetative (prin
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