Planta del mes de setembre: la Alocasia
La Alocasia, també coneguda com orella d'elefant, té unes boniques fulles marcades.
Malgrat el fet que és una planta de mida considerable, sembla lleugera i estilitzada gràcies
a la seva alçada i les seves suaus tiges que creixen com un bulb.

Les seves tiges poden ser llises, però també poden tenir línies tigrades i el seu fullatge és
igualment remarcable. Hi ha algunes espècies amb fulles que semblen màscares africanes, una
amb les vores de les fulles arrugats i una altra a la qual se la coneix com la "planta esquelet"
perquè les venes que recorren les seves fulles estan molt marcades.
La Alocasia és membre de la família Arum i creix en els boscos tropicals plujosos del sud-est
asiàtic. És especialment comuna a Borneo, on pot arribar a una altura de quatre metres. La
Alocasia té 79 espècies conegudes i s'ha estat cultivant a l'altura de l'equador com a aliment
durant milers d'anys.
Les decoratives van començar a criar a partir de les seves versions originals. Aquestes no són
comestibles, però són extremadament belles. La Alocasia va conquistar els salons de les llars a
mitjans del segle passat, amb un bonic aire vintage que segueix perdurant

Tria la teva ...
La Alocasia és ben coneguda per la seva forma d'esquelet causa de les distintives venes de les
seves fulles, Alocasia x amazonia. Hi ha un bon nombre de conreessis d'aquesta espècie, com la
compacta "Polly" i la petita "Bambino Arrow".
Les espècies amb fulles més grans són l'A "Calidora", la qual té grans i brillants fulles amb tiges
molt primes. La A. "Portadora" té també grans i brillants fulles amb distintives taques oxidades en
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les seves tiges. La A. "Lauterbachiana" té allargades i ondulades fulles amb les tiges i el revers de
les seves fulles de color vermell. La A. "cucullata" té fulles amb forma de fletxa.
● A la Alocasia, per la seva procedència tropical, li agraden els ambients càlids i humits
també a casa.
● Ha de situar-se en un lloc lluminós, però no a ple sol per impedir que se li cremin les fulles.
● Cal regar regularment amb l'aigua a la temperatura ambiental de l'habitació, sense deixar
que el substrat arribi a assecar-se del tot.
● La Alocasia gaudeix sent vaporitzat amb aigua o estant una estona a la dutxa.
● És convenient abonar-dues vegades al mes durant el seu període de creixement i un cop al
mes la resta de mesos de l'any
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