Sinningia - Gloxinia
Gloxinia este una dintre cele mai
spectaculoase plante ornamentale care
înfloresc primăvara şi vara. Cu o îngrijire
potrivită florile se pot obţine însă pe întreg
parcursul anului.
Are nevoie de lumină puternică dar
indirectă.
Solul trebuie să fie bine afânat, să aibă
un drenaj bun şi nu trebuie lăsat să se
usuce între două udări, mai ales în zilele
caniculare de vară.
Planta este livrată în ghiveci de 10,5 cm
diametru şi are încorporate îngrăşăminte cu
descompunere controlată, care vor asigura
plantei necesarul de hrană pentru o lungă
perioadă.
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). Nu trebuiesc udate frunzele şi
florile.
După înflorire planta va intra în repaus
vegetativ concretizat prin desfrunzirea totală
a plantei.
Acest fenomen normal nu trebuie
confundat cu uscarea datorată unor condiţii
potrivnice. În acest moment udarea se va
reduce astfel încât bulbul din pamânt să
stea 2-4 luni în uscăciune totală.

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.
Afidele. Ele formează colonii aglomerate pe
partea inferioară a frunzelor, care se
răsucesc, se brunifică şi cad. Bobocii florali
acoperiţi de secreţii aderente nu se mai
deschid. Se combat prin aplicarea de
tratamente foliare, prin alternanţă, cu
Mospilan, Chess, Diazol.
Tripşii – atacă foliajul şi bobocii provocând
decolorarea petalelor cu mult înainte de
deschiderea florii. În acest caz se
pulverizează vârfurile plantelor cu Zolone,
Sinoratox.

Înmulţire
Prin seminţe şi prin fragmente de frunză
planta matură va fi obţinută în cel puţin 6
luni. Cel mai simplu mod de înmulţire este
prin divizarea bulbilor. Bulbii mari, care au
mai mulţi muguri pot fi secţionaţi în aşa fel,
încât fiecare porţiune să aibă cel puţin un
mugure.
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