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Solo: Quaisquer combinações de turfa com perlite ou vermiculite ou areia com turfa

em menor quantidade.

Vasos: Em plástico com furos no fundo.

Rega: Prato por baixo com água desmineralizada, solo sempre húmido.

Luz: Sol directo / Sombra com bastante luz.

Humidade: Preferem humidades relativas mais elevadas, na ordem dos 70%.

Temperatura: Temperaturas máximas pelos 30 graus Celsius e mínimas pelos 5 graus

Celsius.

Local: Exterior / interior

Dormência: Não tem.

Reprodução: Sementes, não se autopoliniza / Reprodução por folhas / Divisão do

rizoma.
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Recorrendo à minha opinião pessoal sobre a Pinguicula emarginata, não foi das

plantas que mais me atraiu visualmente, é uma planta de relativamente pequenas

dimensões que não atinge grande coloração nas folhas. No entanto consegue

presentearnos com umas bonitas e coloridas flores, embora pequenas de tamanho,

mas distintas em beleza. São fáceis de cuidar, seja em interior ou exterior, no exterior

prefiro mantêlas protegidas do sol embora algumas horas de sol directo não lhes

sejam prejudiciais.

Encontrase com relativa facilidade informações de como proceder à polinização das

flores de Pinguiculas para a obtenção de sementes, e apesar de não ter encontrado

informação que contradiga que isto é possível para as emarginatas, as minhas

tentativas de o fazer não resultaram em sucesso. Mas também não persisti pois a

facilidade com que através do sacrifício de algumas folhas se consegue obter novas

plantas é obviamente vantajoso, em poucas semanas, de uma folha é possível obter 2

ou 3 e às vezes até mais plantas. Bastando seguir as indicações recomendadas para o

método de reprodução por folhas ou também conhecido por “leafcutting”.

Abordando agora o tema da captura e digestão das presas. A Pinguicula emarginata

possui na superfície das suas folhas uma grande quantidade de pequenas glândulas.

Algumas dessas glândulas produzem um muco pegajoso o suficiente para prender

pequenos insectos. Outras vão posteriormente produzir um líquido rico em enzimas

para digerir a presa, formando um suco nutritivo que é depois absorvido por essas

mesmas glândulas para a folha.




