Îngrijire plante de apartament

Browallia

Floarea de safir
Originare din America de Sud, Browallia sunt plante
optime pentru cultivarea în apartament. Marea
majoritate sunt specii perene, dar sunt tratate ca şi
cele anuale, deoarece înfloresc în anul însămânţării.

Browallia

Floarea de safir
Originare din America de Sud, Browallia sunt plante optime pentru cultivarea în apartament.
Marea majoritate sunt specii perene, dar sunt tratate ca şi cele anuale, deoarece înfloresc în anul
însămânţării.

Cultivare
Browallia se ţine în locuri luminoase şi foarte bine aerisite, iar când înfloreşte se poate expune
direct la lumina soarelui. Primăvara şi vara menţineţi-o la temperaturi între 13 şi 18 °C deşi ar
putea suporta şi temperaturi mai mari. Administraţi-i regulat îngrăşăminte până la formarea florilor
şi apoi la fiecare 2 săptămâni până la sfârşitul verii. La sfârşitul perioadei de înflorire, toamna,
planta poate fi înlăturată sau poate fi tratată ca perenă; în acest caz, tăiaţi-i ramurile şi menţineţi
pământul uşor umed. Chiar şi iarna, temperatura se menţine între 10 şi 13 °C, în aşteptarea
repausului vegetal, care începe în martie: a doua sesiune de înflorire va fi mai puţin viguroasă.

Reproducere
În februarie, puneţi seminţele într-un pământ uşor, specific pentru însămânţare, într-un ambient
umed şi aerisit, cu o temperatură între 10 °C şi 13 °C. Atunci când micuţele plante vor fi îndeajuns
crescute, transplantaţi-le într-un pământ fertil şi plasaţi-le într-un loc mai luminos. Dacă faceţi
însămânţarea la sfârşitul verii obţineţi plante care înfloresc din iarnă până primăvara.

Pericole şi precauţii
Udaţi moderat planta; prea multă apă provoacă putrezirea rădăcinilor. Menţineţi permanent
camera aerisită şi bine umidificată, pulverizând apă sau folosind o tavă cu pietriş ud: aerul prea
uscat veştejeşte frunzele. Păduchii (afidele) verzi şi aleuroizii slăbesc planta, "pătează" frunzele şi
le fac lipicioase; în acest caz, stropiţi cu un insecticid pe bază de pojarniţă (sunătoare) repetând
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operaţia, dacă este necesar, de încă 2-3 ori.

Specii şi varietăţi horticole
Browallia speciosa creşte până la 60 cm înălţime, dar expansiunea ei poate fi împiedicată tăindu-i
primăvara vârfurile; are frunze mici, ascuţite, strălucitoare şi produce flori albastre-violete, late de
circa 5 cm. Pornind de la ea s-au obţinut multe varietăţi: "Blue Troll" are frunze mici, ascuţite,
lucioase şi flori mari albastre-purpurii cu centrul alb, purtate de tulpini arcuite (este o plantă ideală
pentru coşuleţe suspendate); "Marine blue" are flori albastre; "White Troll" produce flori albe.
Browallia viscosa este o specie înaltă de 30-60 cm, cu tulpini şi ramuri uşor lipicioase şi flori
albastre-violete.
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Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)
Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetaţii nr. 25 (intrare de pe str. Cloşca).
Timişoara, judeţul Timiş. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică:
09:00-17:00. Web: http://www.flora-express.ro/

Magazinul Gift-Express
Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Şagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timişoara, judeţul
Timiş. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: http://www.gift-express.ro/
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