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Kaunisslnningl
ei oleaiataim
Sinningia(Sinningia)
on ligemale40 liigiga
perekond
mugultaimede
(Gesnegesneerialiste
riaceoe)sugukonnast,
mis looduslikult
kasvavad
Kesk-ja L6una-Ameerika
troopilistesmetsades,
enamastiMehhiko
ja Argentinaaladel.
Sinningiat on vahel nimetatud ka
gloksiiniaks, kuid tegelikult on
need eri taimeperekonnad, ehkki
m6lemad on gesneerialisedja piirinevad enam-vdhem samast piirkonnast.
T oat aim eden a k a s v a ta ta k se peamiselt kauni sinningia
(S.speciosa)
sorte.K6ikturul olevad
imekaunite 6itega sinningiad on
hiibriidsetpdritolu ja seerStukasutataksenendepuhul tihti ka ladinakeelsetnimetust Sinningiahybrida,
millele lisataksevastav sordinimi.
Olenemata sordist. on nende taimede kasvun6udedsiiskisarnased.
Sinningiate6ite vdrviskaalaulatub valgest tumepunaseja lillani
ning lisaks on veel kahevdrviliste
Sitegasordid.
Sinningiatel on munajad kuni
elliptilised tumerohelisedlihakad
lehed ning suured, kuni 10cm ldbimS6dugaptistisedkellukakujulised sametjadning i.ilespoolevaatavad6ied. Sinningiadon vdga6itsemishimulised.Kui neile kasvukoht ja hoolitsus sobivad,saab6isi
nautida kuni pool aastat jiirjest.

Kasvamahakanudmugulaton lihtsam6iget pidi potti panna.
Oitsemiseajal hoitaksetaime valges,kuid erksapdikeseeestvarjatud 6hurikkas kohas temperatuuril 15-18".
Mugulad istutatakse niiskesse,huumusrikkasse,
vett hiisti ldbi
laskvasse,n6rgalt happelissekuni
neutraalsesse
mulda (nn lillemuld
6itsvatele taimedele, kui ostate poest). Sinningiatelesobib 1113cmldbim66dugapott.
Istutada tuleks n6nda, et mugul jAiiksvahetultmullapinnaalla.
Oitsemiseajal on soovitatavregulaarne vdetamine.Pdrast6itsemist
tuleks kastmistjairjestvdhendada,
et taime maapealsedosad saaksid
kuivada ja sinningia v6iks jiiiida
puhkama.
Puhkeperioodilhoitaksemugulat peaaegu kuivalt temperatuuril 12-15". Pdrasttimberistutamist
uuel kevadelon soovitataviuurdu-

Kuidastaim nime sai?
Lis akksauni te lhei i b ri i d i d eol en s i n n i n g ipae re konnas
ka l i i k,kel l ei l u
lijijb i.jlesordiaretajate
rasketijii - h6bedane
sinningia(s.leucotricho).
Temapuhulon kaunikskontrastiks
valgekarvased
lehedja erkoranja ka pdritolut6ttu kutsutakse
Zid6ied.Erakordse
vSlimuse
sedataime
sageliBrasiilia
eedelveissiks.
sinningiaperekond
on omanimesaanud
Saksabotaaniku
wilhelmsinningi(L792-884)auks.Liigiepiteet
speciosa
tiihenda
b tdhelepa
nuvdiirselt
ilusat.
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mise ajaks t6sta temperatuur 2022kraadini. Kui kasvon alanud.tuIekshoida eespoolmainitud kasvuaegsettemperatuuri. Taim hakkab
tavapdraseltuuesti 6itsemaumbes
neli kuud pdrasttimberistutamist.

Sinningiatpaljundataksemugula jagamiseteel v6i lehepistikutega,
aianditeska seemnetega.
Istutamiseltekib vahel kiisimus,
kumba pidi mugul mulda pista.
Probleemtekib siis, kui mugul on
puhkeseisundisja pole aru saada,
kummalt poolt ta kavatsebt6usmeid kasvatamahakata.
Kui sinningiapisut lapikut mugulat tdhelepanelikultsilmitseda,
siis ndhtub, et tiks mugula pool
on kumeram ja siledam,kuid teine pool lamedam,vahel isegipisut
n6gusja pisikestekonarustega.
See kumeram pool, mis pisut
meenutabpaja p6trja,kdibki allapoole.
Vahel on soovitatud, et kui tripseltaru ei saa,kumb pool allapoole
kaib, v6ib mugula serviti istutada.
See on asjakohanesoovitus ki.ill,
kuid kehtib pigem vdrviliste kallade (Z qntedeschie)
istutamisel.
Sinningiadon pirtsakamadja ei
talu sellist teguviisi hdsti, ning nad
on varmad sedaka Sitsemisega
vdlja nditama.
Abiks on sellinenipp, kui hoida
mugulaid soojasniiskesning poolhdmaras keskkonnasseni, kuni
mugula pealispooleletekivad noored vdsud - siis pole enam vaja
mOistatada,kumb pool istutada
iiles v6i alla.

Kuidastaime
hooldada?
Viiltigetaimeasukohanat6mbetuulega
kohti,nditeksavatud
a k n a gaaknal auda.
Viiltigekastmisvee
sattumistlehtedele
ja otsemugulapeale.
Kuiginadarmastavad
ka k6rget6huniiskust,
neid
ei olesoovitatav
p i s e rd ada.
Jahevesi j a
jddvadtilgad
lehtedele
v6ivadp6hjustada
m d d a ni kke.
Vdltigetaimepoti
lSbikuivamist
kasvuaegselperioodil.
Siiski
on neidkasulikpigem
h o i d ak ui vemana,
kui et
i,ilekasta- taim ei talu
l i i g n i iskust!
Vliltigeotsestpbikesevalgust,
asetage
taim
ja sooja
siiskivalgesse
kohta.
Vdetage6itsevatele
toalilledele
ette ndhtud
vdetisega
regulaa
rselt,
ent l6petage
vdetamine
j u b ata i mel epuhkeperioodiplaneerides.
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