Îngrijire plante de apartament

Davallia
Davalia

Genul Davallia cuprinde 34 de specii destul de uşor
de cultivat deoarece, fiind de origine tropicală, nu
pretind umiditate crescută. Are frunze luxuriante şi
rădăcini rizomatoase subţiri şi scuamoase care cresc
până când acoperă pereţii exteriori ai ghiveciului.

Davallia
Davalia

Genul Davallia cuprinde 34 de specii destul de uşor de cultivat deoarece, fiind de origine
tropicală, nu pretind umiditate crescută. Are frunze luxuriante şi rădăcini rizomatoase subţiri şi
scuamoase care cresc până când acoperă pereţii exteriori ai ghiveciului. Sunt plante epifite, dar
există şi specii târâtoare care cresc pe stânci, precum şi specii care trăiesc atât pe arbori, cât şi
pe sol.

Cultivare
Primăvara şi vara planta se udă moderat, dar se pulverizează apă asupra ei aproape zilnic şi se
administrează un îngrăşământ lichid la fiecare 3-4 săptămâni. Pentru a susţine bine rădăcinile
cărnoase trebuie să folosiţi un compost destul de compact şi bine drenat. Toamna şi iarna
menţineţi o temperatură de 15 °C, iar dacă aceasta scade, reduceţi udarea plantei; totuşi,
niciodată temperatura nu trebuie să fie mai mică de 10 °C. Udaţi planta introducând ghiveciul
într-o cadă cu apă călduţă şi lăsându-l să se zvânte înainte de a-l pune la loc; repetaţi această
operaţie când compostul începe să se usuce. Aşezaţi planta la lumină bună, dar nu direct la
soare.

Reproducere
Divizarea rizomilor se efectuează în februarie, înainte de intrarea în starea de repaus vegetal;
tăiaţi porţiuni lungi de 7-10 cm, având grijă să aibă fiecare cel puţin un mugure şi câteva rădăcini,
apoi plantaţi-le într-un compost pe bază de turbă, într-un ambient cald şi umed.

Pericole şi precauţii
Planta suportă uscăciunea doar pentru scurt timp; căderea frunzelor sau colorarea lor în gri sunt
simptome ale deshidratării. Tăiaţi frunzele moarte şi introduceţi complet planta în apă; după
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această operaţie de urgenţă, udaţi-o regulat şi evitaţi curenţii de aer rece.

Specii şi varietăţi horticole
Davallia canariensis, originară din insulele Canare, are frunze verzi, lungi de circa 30 cm,
triunghiulare, penate şi adânc incizate, care se dezvoltă din rizomi cărnoşi ce se târăsc pe
suprafaţa pământului. Davallia fejeensis are rizomi cărnoşi, gri-roz, acoperiţi de puf; este originară
din insulele Fiji şi în stare sălbatică creşte pe arbori. Varietatea cea mai cunoscută este
"Pufoasa": provine din Polinezia, are rizomi subţiri, plăpânzi şi frunziş cu aspect căzător, constituit
din foliole penate, dense, colorate într-un verde-argintiu frumos. Davallia mariesii are rizomi subţiri
acoperiţi de scuame brune; frunzele sunt penate, triunghiulare, verde intens spre bronz.
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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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