Hedera - Iederă
Căţărătoare, veşnic verde iedera este
foarte decorativă şi dacă este atent îngrijită
are o viaţă foarte lungă.
Este planta potrivită pentru a îmbrăca
un perete umbros şi rece. Odată stabilită
creşte repede, iar tulpinile lemnoase se
agaţă de suport cu ajutorul rădăcinilor
adventive.
Iedera se acomodează pe toate tipurile
de sol şi expoziţie variată.
Se udă moderat astfel încât pământul să
fie în permanenţă doar puţin umed.

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 3045 zile. Se măreste umiditatea concomitent
cu tratamentul.
Afidele apar în condiţii de temperatură mai
scăzută şi cauzează torsionarea lăstarilor şi
a bobocilor florali. În acest caz se
pulverizează vârfurile plantelor cu Zolone,
Sinoratox.

Primăvara se fac tăieri de ajustare la
plantele care tind să se extindă prea mult.
Planta este livrată în pahar de producţie
de 7x7x8 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.
Înmulţire
Prin butaşi, vara, caz în care înrădăcinarea
are loc în 2 săptămâni, în condiţii optime.
Boli şi dăunători
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
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