Sembra i cultiu

Ornamental

Es pot fer tant sembra directa com planter.
Per tal que les llavors germinin és important
mantenir la terra humida, especialment la
capa superﬁcial. Com que les plàntules són
sensibles a les gelades, si s’escull fer sembra
directa caldrà que sigui després de l’època de
risc de gelades. Si es fa planter caldrà protegir-lo del fred, o bé fer-lo a partir del maig.

Espècie anual de ﬂoració tardorenca
molt adequada per cultivar en parterres
o jardineres on s’hi puguin situar diversos individus, ja que l’espectacularitat
s’incrementa notablement amb l’efecte
de conjunt. També és molt interessant
per fer rams, tant de ﬂor fresca com
seca, on pot esdevenir l’espècie principal ja que les inﬂorescències poden
tenir ﬁns a 12 cm d’amplada. Cal tenir en
compte que necessita reg. Evitar en
zones de forts vents.

Profunditat
0,5 cm
Marc de plantació
20 cm x 20 cm

Durada de la ﬂoració
8 setmanes. Inﬂorescència en forma de
cresta o ventall, compacta i ondulada.
Tacte vellutat.

Alçada
60 cm - 100 cm

Cresta de gall o vellutets

60/100 cm

Sòl

0,5 cm

Celosia cristata

Part emprada: Flor. Ús ornamental.
Cultiu: Anual.

Aquestes llavors han estat cultivades/recollides pel Col·lectiu Eixarcolant de forma totalment sostenible i respectuosa amb l’entorn.

Necessita un sòl ben drenat, ja que és una
planta molt sensible als estancaments d’aigua
i pot provocar malalties. Si volem que creixi de
forma vigorosa i doni lloc a ﬂoracions espectaculars aconsellem fer una aportació de
matèria orgànica abans de la seva plantació
per subministrar els nutrients necessaris.
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Sistema de creixement i maneig
Els individus tenen un creixement clarament
vertical, amb una tija principal coberta per
grans fulles que formarà una inﬂorescència
apical, i ocasionalment altres de secundàries
més petites. Recomanem fer plantacions de
varis individus per aconseguir una major
vistositat del cultiu. En els individus més
grans pot ser necessari un tutor per evitar
que amb el pes de la ﬂor la planta es tombi.
Exposició
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Color
Rosa intens, violaci.

20 cm
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La informació relativa a les condicions de cultiu
i cronograma s'ha elaborat considerant que el
cultiu es desenvolupa en un clima mediterrani
de tendència continental.
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Assecatge
Tallar en plena ﬂoració, penjar-la cap
per avall en un lloc airejat i fosc. Un cop
seca s’hi pot posar laca per allargar-ne
la duració.

Per a què més plantar-la?
Fins no fa gaires anys als pobles no hi
havia ﬂoristeries i hi havia un seguit de
ﬂors que es plantaven com aquell qui
diu expressament per dur als cementiris
per Tots Sants. Les més conegudes són
les octubreres, però també és el cas de
la cresta de gall, ja que aleshores estan
en plena ﬂoració. Tradicionalment s’hi
duien com a ﬂor fresca, tot i que hi havia
qui també les assecava.
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Recol·lecció
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Es tallen les ﬂors amb tisores de podar a
l’alçada desitjada. Recomanem deixar un
mínim de 40 cm de tija per poder-les posar en
un gerro / ram, o penjar-les cap per avall en el
posterior procés d’assecatge.
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protegida
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Època de sembra
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Cronograma

Durada de la ﬂor tallada
La ﬂor en fresc, posada en aigua, dura
més d’una setmana. Un cop seques la
seva vistositat pot durar més d’un any.

Eixarcolant

llavors

