Îngrijire plante de balcon şi grădină

Cotinus
Considerate într-o vreme ca făcând parte din genul
Rhus, cele trei specii de Cotinus sunt arbuşti sau
copăcei originari din sudul Europei, din China şi din
Himalaya. Sunt cultivate izolat pe pajişti pentru
efectul lor decorativ, sau în combinaţie cu alţi arbuşti
pe peluze, pe terase sau în curţile interioare.

Cotinus
Considerate într-o vreme ca făcând parte din genul Rhus, cele trei specii de Cotinus sunt arbuşti
sau copăcei originari din sudul Europei, din China şi din Himalaya. Sunt cultivate izolat pe pajişti
pentru efectul lor decorativ, sau în combinaţie cu alţi arbuşti pe peluze, pe terase sau în curţile
interioare. Sunt plante cu frunze căzătoare, simple, alterne şi rotunjite, lucioase pe faţa inferioară,
şi care capătă toamna nuanţe foarte sugestive, ca de flacără. La aceasta se adaugă şi efectul
ornamental al inflorescenţelor, persistente şi catifelate, cu peri mărunţi mătăsoşi, de un
roz-deschis.

Cultivare
Toamna sau iarna sunt anotimpurile ideale pentru a planta în orice pământ de grădină, eventual
adăugând şi turbă. Aşezându-le pe un loc însorit, dar la adăpost de vânturi, veţi obţine un dublu
rezultat: o perioadă dublă de înflorire şi tonalităţi mai vii ale frunzişului, toamna; în acelaşi timp,
veţi ajuta plantele să reziste mai bine la frigul iernii. La sfârşitul iernii sau, în funcţie de climă, la
începutul primăverii, tăiaţi ramurile afectate. În luna aprilie împrăştiaţi la baza plantei bălegar
macerat sau un alt îngrăşământ organic şi începeţi să udaţi în mod regulat.

Reproducere
Semănatul este o metodă sigură doar pentru specii, nu şi pentru varietăţi, cu condiţia să reuşiţi să
găsiţi materia primă, adică seminţele, foarte greu de procurat. În general, se optează pentru
butaşi îngropaţi, butaşi de rădăcini sau din fragmente semilemnoase ale tulpinii (totuşi, acestea
din urmă fac destul de greu rădăcini).

Pericole şi precauţii
Principalul duşman este o ciupercă parazită care se strecoară prin scoarţă în timpul perioadei de
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vegetaţie şi se răspândeşte în ţesutul lemnos până când usucă toate ramurile. Se combate destul
de greu. Este necesar să se reteze ramurile afectate până la partea sănătoasă, îndepărtând şi o
porţiune neafactată din aceasta.

Specii şi varietăţi
Cotinus americanus este un copac cu frunze căzătoare care atinge o înălţime de 5 metri, cu
frunze simple, ovale şi verzi care, toamna, capătă nuanţe de un roşu-aprins, trecând mai apoi la
violet-deschis şi, în final, la galben. Înfloreşte în iulie. Cotinus coggygria este un arbust sau un
copăcel cu coroană mult lăţită şi care poate atinge înălţimea de 4 m. Toamna, frunzele lui capătă
tonalităţi splendide, iar fructele sunt gri. Florile galbene formează inflorescenţe penate pufoase
care rămân mult timp atârnate de ramuri. Specia are numeroase varietăţi, cum ar fi "Royal
Purple", cu frunze roşu-purpurii închis care devin toamna de culoare roşu-închis.
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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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