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Solo: 1:1 Turfa e perlite ou turfa e areia de sílica.

Vasos: Em plástico com furos por baixo.

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

Luz: Máximo sol directo.

Humidade: Se possível acima de 50%.

Temperatura: Estações quentes entre 20 a 40 graus Celsius, época de dormência de

preferência entre 2 e 12 graus Celsius.

Local: Exterior / dentro de casa ou estufa desde que permita dormência.

Dormência: Sim, no Inverno.

Reprodução: Sementes, não se autopoliniza / Divisão de rizoma.

Ficha de Cultivo  Sarracenia flava
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As Sarracenias são das plantas que melhor se dão no nosso clima. Mantidas no

exterior tanto resistem a sol intenso como a chuvas e geadas, de Norte a Sul do país

podem ser cultivadas mesmo em zonas onde se registam temperaturas bastante

baixas. Existe sempre possibilidade de cultivo no interior de casa ou estufa, tal como

em zonas de clima mais ameno, é fundamental não esquecer que temperaturas acima

dos 15 graus centígrados por tempos prolongados irão interromper a dormência da

planta e consequentemente provocar o seu enfraquecimento.

Durante o Inverno a Sarracenia flava pode produzir umas folhas características não

carnívoras que se designam por phyllodias. No final do Inverno, antes da planta se

começar a desenvolver é a melhor altura para proceder ao transplante de vaso e/ou

fazer divisões de rizoma.

Quando acordam da dormência, no início da primavera, é comum começarem por dar

flor e só depois desenvolvem totalmente as novas folhas para que os insectos

polinizadores não se tornem vítimas da própria planta antes de terem a oportunidade

de contribuir para a polinização da flor.

Os seus longos tubos têm capacidade de armazenar uma boa quantidade de presas, às

vezes a tal ponto que a própria folha dobra devido ao peso. Os insectos são atraídos

pelas apelativas gotas de néctar à entrada do tubo, néctar esse que contém anestésicos

e toxinas e tem nos insectos um efeito embriagante.

Perante tal vulnerabilidade dos insectos a larga boca e os tubos escorregadios tornase

uma armadilha bastante eficaz para a sua captura. Os insectos sem conseguirem subir

pelo tubo acima e mesmo que tenham asas sem espaço suficiente para voar, acabam

por morrer de exaustão de tanto se debaterem para tentar sair.

Por fim, na parte inferior do tubo são segregadas enzimas digestivas que dissolvem as

“partes moles” das presas, permitindo a absorção dos nutrientes por parte da planta.




