Instrukcja uprawy Argyranthemum
Podłoże
Należy stosować przewiewne podłoże dobrej jakości. Zazwyczaj zaleca się podłoże w proporcji 50%
torfu ogrodniczego i 50% torfu sfagnowego. W przypadku uprawy w zalewowym systemie
nawadniania zaleca się jeszcze dodanie 10 % perlitu. Do nawożenia stosować 11,5 kg mieszanki P.G.
Temperatura
Temperatura początkowa wynosi 15°C. Gdy rośliny są już dobrze ukorzenione, temperaturę obniża
się do 12°C. Gdy rośliny rosną zbyt szybko należy zastosować negatywne D.I.F. Oznacza to, że
należy obniżyć temperaturę do 3 - 4 °C na godzinę przed wschodem słońca, a następnie po około 4
do 6 godzin znowu podwyższyć. Dzięki temu uzyskuje się rośliny o bardziej zwartym pokroju.
Nawożenie
Rośliny przy każdym podlewaniu dodatkowo nawozić z uwzględnieniem EC od 2 do 3, przy wyższym
EC uzyskuje się bardziej zwarty pokrój roślin. Zaleca się uprawiać rośliny z zastosowaniem
generatywnego schematu nawożenia, aby utrzymywać zwarty wzrost. Dotyczy to zwłaszcza roślin
uprawianych w doniczkach o mniejszej średnicy. Podczas fazy kwitnienia kilkakrotnie stosować
zamiennie mieszankę nawozową zawierającą trochę więcej azotu, ponieważ w fazie kwitnienia roślina
potrzebuje więcej azotu.
Kontrola wzrostu
Przez zastosowanie D.I.F. i uprawę w możliwie jak najbardziej suchym podłożu, wzrost roślin można w
istotny sposób regulować. Ponadto można stosować następujące środki:
•
•
•
•

Cycocel ( 750 gr/l): 60100 cc na 100 litrów wody
Alar 85 : 200 do 300 gramów na 100 litrów wody
Bonzi: 25 do 200 cc na 100 litrów wody
Tilt : 20 do 60 cc na 100 litrów wody

Opryski należy wykonywać, gdy bryła korzeniowa jest wystarczająco wilgotna, z samego rana
bezpośrednio po wschodzie słońca lub wieczorem przed zachodem słońca, w celu uniknięcia
poparzeń liści. Ważna wskazówka: stosować środki po podlewaniu, ale nie podlewać, by móc
ograniczać wzrost, należy spróbować odwlec podlewanie, jak długo to możliwe, w ten sposób również
można bardzo dobrze kontrolować wzrost.
Ochrona roślin
•
•
•

Botrytis można zwalczać za pomocą Rovral, Teldor lubThiram.
Mszyce można zwalczać za pomocą Admire lub Plenum.
Miniarki zwalcza się stosując Vertimec lub podwójną dawkę Admire.

Prosimy o sprawdzenie czy zalecane środki chemiczne są dopuszczone do stosowania w
uprawach ogrodniczych w kraju uprawy. Hendriks Young Plants nie ponosi za to żadnej
odpowiedzialności.
Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, mogą się Państwo zawsze skontaktować z nami.

