Anthurium
Familia: Aracee
Aspect: erbacee
Perioada de înflorire: vara
Expunere: în plină lumină (ideal ar fi penumbră luminoasă)
Udare: medie
Anthurium scherzerianum, o elegantă Aracee, este originară din pădurile tropicale
americane. Numele provine din gr. Anthos = floare şi oura = codiţă; care arată ca o petală,
este de obicei o spată (frunză protectoare) de un roşu aprins, florile propriu-zise sunt mici şi
sunt fixate pe o axă a inflorescenţei cu aspectul unui ştiulete. La floarea flamingo, acesta
este răsucit ca o spirală. Frunzele care variază de la formă de inimă la formă de lance sunt
de un verde închis strălucitor, astfel formează un contrast frumos cu bracteea care iese în
evidenţă. Floarea flamingo înfloreşte tot anul, totuşi iarna este recomandată o scurtă
perioadă de repaus vegetativ cu temperatură mai scăzută. Creşte încet şi este potrivită
pentru pervaze, balconaşe şi vitrine pentru flori.
Are nevoie de un loc luminos până la semi-umbrit, dar fără soare, planta preferă o
temperatură regulată de 15-180C. În timpul creşterii să se asigure umezeala, dar să se evite
excesul de apă, nu se va uda cu apă rece sau dură. Se stropesc numai frunzele. Se va
fertiliza săptămânal cu îngrăşământ slab, primăvara.
Alte specii şi hibrizi
Hibrizi de Anthurium scherzianum, cea mai cunoscută este Floarea flamingo mică; Anthurium
andreanum, Floarea flamingo mare este mai mare, spata strălucitoare este alb până la roşu,
plantele mai bătrâne au rădăcini aeriene; Anthurium crystallinum, o plantă de frunze pentru
vitrine de flori cu frunze mari, în formă de inimă şi artere albe.
Pericole şi precauţii
Dăunătorul cel mai periculos al acestor plante este co,enila făinoasă care determină zone
albe, pufoase pe faţa interioară a frunzei; în acest caz interveniţi ştergând frunzele cu o
pensulă înmuiată în alcool denaturat. Păduchii se pot înmulţi pe flori, pe frunze şi mai ales pe
mlădiţele verzi, făcându-le să devină lipicioase; stropiţi-le cu insecticid pentru plante de
apartament.

