Îngrijire plante de apartament

Pleione
Plantele aparţinând genului Pleione constituie un
grup de orhidee originare din India şi sud-estul Asiei,
renumite prin florile foarte frumoase care înfloresc în
toate anotimpurile anului. Cele două specii mai
importante sunt Pleione formosana şi Pleione
bulbocodioides.

Pleione
Plantele aparţinând genului Pleione constituie un grup de orhidee originare din India şi sud-estul
Asiei, renumite prin florile foarte frumoase care înfloresc în toate anotimpurile anului. Cele două
specii mai importante sunt Pleione formosana şi Pleione bulbocodioides care au tepale de diverse
culori: cele externe variază de la roz la culoarea nalbei, în timp ce petalele variază de la roz la
galben sau portocaliu şi frecvent prezintă pete de diferite culori. Frunzele au formă de lance; la
speciile cu frunze căzătoare apar în mod normal după înforirea plantei.

Cultivare
În fiecare an, primăvara târziu, imediat după înflorire, efectuaţi replantarea folosind un amestec de
două părţi compost moderat fertilizat şi o parte de muşchi de turbă (sau amestecaţi părţi egale de
turbă, frunze descompuse, perlit, mangal şi nisip grosier). Ghiveciul trebuie să fie bine drenat şi
compostul poros. Primăvara şi vara menţineţi plantele într-un ambient ferit, protejat, şi puţin
umbrit; lumina nu dăunează, dar este de evitat expunerea directă la soare. Udaţi-o frecvent, dar
moderat astfel încât compostul să nu fie îmbibat; din mai până în septembrie adăugaţi în apă un
îngrăşământ lichid o dată pe săptămână: folosiţi jumătate din doza recomandată. Toamna şi iarna
plantele vor fi protejate, deoarece nu rezistă la ger. Când frunzele încep să se îngălbeneasă
reduceţi udările, până la a le suspenda total după o săptămână. Menţineţi compostul uscat pe
toată durata anotimpului, până la primăvara următoare, când apar primii boboci florali.

Reproducere
În fiecare an la baza pseudobulbului principal se formează pseudobulbi mici care pot fi separaţi şi
replantaţi. Efectuaţi operaţia în perioada transvazării, plantând individual pseudobulbii tineri în
ghivece mici de 6-8 cm, sau reunindu-i într-un ghiveci rotund de 10 cm.
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O udare prea abundentă sau timpurie în raport cu anotimpul provoacă puncte negre şi pete pe
frunze; compostul nu trebuie să rămână prea mult timp umed, iar planta nu va fi udată după
îngălbenirea şi căderea frunzelor.

Specii şi varietăţi
Pleione formosana şi Pleione bulbocodioides sunt două specii similare, originare din Extremul
Orient. Au tulpini florale lungi de 15 cm ce se dezvoltă dintr-un pseudobulb rotunjit, lat de 2,5 cm
şi colorat verde roşcat. Produc în aprilie-mai flori de 8-10 cm; tepalele externe variază de la roz
aprins la albul de nalbă, în timp ce petalele centrale tubulare au marginile franjurate şi încreţite,
iar în interior sunt stropite cu galben şi roz; frunzele apar după flori şi sunt lanceolate, cu nervuri
proeminente şi încurbate. Dintre varietăţi, "Alba" are flori colorate alb pur, iar "Oriental Splendor"
are flori cu tepale colorate purpuriu închis şi petale albe. Pleione praecox (sin. Pleione
wallichiana) este originară din regiunile himalaiene şi este o specie foarte delicată; are frunze
subţiri, lungi de circa 20 cm şi flori late chiar de 10 cm, colorate roşu purpuriu, cu petalele alburii şi
galbene.
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Galerie poze
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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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