OsteospermumMargareta africană

Osteospermum este o plantă perenă,
cultivată ca anuală. Este mai frumoasă dacă
este plantată sub formă de covor, decât atunci
când este plantată printre alte flori.

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 (mărirea umidităţii).

Preferă soluri fertile şi bine drenate. Are nevoie
de expunere în plin soare, căci florile nu se
deschid la umbră, iar un loc adăpostit, ferit de
curenţii de aer îi va favoriza creşterea. Preferă o
udare mai redusă decât una abundentă, iar din
când în când se taie florile moarte cu o foarfecă.
Planta este livrată în ghiveci de 10,5 cm
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).
Înmulţire
Osteospermum se poate înmulţi prin seminţe,
caz în care acestea se seamănă în februariemartie în adăposturi. Prin seminţe soiurile se
încrucişează şi este posibil ca anul următor
plantele să nu mai fie de aceeaşi calitate. Prin
butaşi, în august, caz în care plăntuţele vor fi
mutate la loc definitiv în mai.
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