sau Rovral etc. de regulă 1-3 pulverizări la
intervale de 7 -10 zile.

Muşcată curgătoare
Muşcata este o plantă perenă
adesea cultivată ca anuală în regiunile reci.
Se numără printre florile de vară cele mai
căutate. Frunzele sunt frumoase, deseori
rotunjite şi uşor parfumate.
Se udă de câte ori este nevoie pentru a
preveni ofilirea, pământul fiind lăsat să se
usuce între udări.

Rugina se manifestă prin apariţia pe frunze
a unor pete mici de culoare galbenă care se
întind rapid. Ciuperca poate supravieţui de
la un an la altul în resturile de plante
infectate. Se recomandă îndepărtarea şi
distrugerea frunzelor bolnave sau a
plantelor puternic atacate. Se va evita
udarea plantelor pe frunze. Cele mai bune
rezultate în combaterea agentului patogen
se obţin prin tratamente cu Dithane, Bravo,
care se repetă la 6-8 zile, Rubigan, Saprol,
la 12-14 zile.

Poate fi expusă în zone de soare direct
până în zone de penumbră.
Muşcata este livrată în ghiveci de 12 cm
diametru şi se recomandă a nu se
transplanta pe toată durata înfloririi.
Plantele produse de noi conţin fertilizatori cu
eliberare controlată, care vor asigura hrana
plantei pe întreaga durată de viaţă a
acesteia.
Se vor îndepărta florile după ofilire pentru a
favoriza înlocuirea lor.

Înmulţire
Înmulţirea prin butaşi este mai sigură şi mai
rapidă, planta tânără păstrând trăsăturile
plantei mame.

Boli şi dăunători
Botrytis cinerea - Putregaiul cenuşiu este
o boală care actionează în perioadele reci şi
este determinată de umiditatea ridicată a
solului şi a aerului sau de persistenţa apei
pe frunze. Organele atacate se înmoaie şi
se acoperă în scurt timp cu un mucegai
cenuşiu, ulterior ţesuturile afectate se
brunifică şi se usucă. La combatere,
organele puternic afectate se vor îndepărta,
se va intensifica circulaţia aerului printre
plante (se răresc) se va evita fertilizarea în
exces cu azot, se va încerca udarea
plantelor numai la bază. Concomitent se
aplică tratamente foliare cu Captan, Bravo
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