
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

ARGYRANTHEMUM BUTTERFLY
Argyranthemum frutescens

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní  řízek
Kořenící hormon Ano
Velikost sadbovače 126
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 7–10 Butterfly
Počet týdnů od napíchání

3-4
do hrnkování
Zaštipování při kořenění? Neutrální
Zaštipování v týdnu -

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení Žádné

Míra hnojení 0,005 – 0,01% N

Rozsah EC Mírný (2,0-3,5 mS přes SME)
Rozsah pH 5,6 – 6,2

TEPLOTA
Průměrná teplota

20 – 22°C
půdy
Průměrná teplota 

21 – 24°C
vzduchu (den)
Průměrná teplota
vzduchu (noc) 20 – 22°C

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 2 : nechte substrát mezi zálivkami mírně vyschnout

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Doplňkové osvětlení Žádné
Výhody ze stínění ne

TIPY
POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Rhizoctonia, Prachová plíseň

      hladinu osvětlení abyste zabránili
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       nadměrnému nárůstu rostlin
Mšice, Třásněnky, Smutnice

      zaštípnout
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
Alar, CCC

 Napíchané řízky umístěte pod vysokou

   Ve fázi kořenění není nutné rostliny 
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HRNKOVÁNÍ

ARGYRANTHEMUM BUTTERFLY
Argyranthemum frutescens

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech

10 – 12 cm 1 6 – 9 
13 – 15cm 1 10 – 13

19cm 1 12 – 16

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,015 – 0,02% N

Rozsah EC Střední (2,0-3,5mS přes SME)

Rozsah pH 5,6 – 6,2
TEPLOTA
Denní teplota
Noční teplota

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3: udržujte substrát  zvlhčený s mírně suššími cykly

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 64600 – 96900 lux
Doplňkové osvětlení dle potřeby
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ
Konečné zaštínutí Neutrální
Počet dnů od hrnkování do 

-zaštípnutí

POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Rhyzoctonia, Prachová plíseň

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Mšice, Třásněnky, Smutnice TIPY

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU       Při pěstování v období kratších dní se prodlužuje 
Alar – po 2 týdnech od zasazení zakoř. Rostliny       doba pěstování

CCC       Pro urychlení produkce při kratších dnech udržujte 
Jakmile rostliny dosáhnou požadované velikosti použití 
paclobutrazolu zlepší její trvanlivost v prodeji

      rostlin a velice ovlivní kvalitu konečného produktu

      kořenového systému pokud jsou přelévané. Nechte
      substrát vychnout mezi zálivkami ale dávejte pozor 

      aby rostliny nezvadly

     zlepší větvení rostlin pokud jsou pěstovány v hrncích

     větších nežli 10cm a nebo v nízkých hladinách 

     světla. Zaštípnutí zpozdí dobu do prvních květů o 

     10 – 12 dní.

20 – 24°C
18 – 23°C

 Nejlépe nakvétá při delších jarních dnech.   

      noční teploty na 16°C
   Pokud teploty překročí 26°C způsobí rozpínání

   Pařížské kopretiny jsou náchylné na choroby 

 Zaštípnutí zakořenělého řízku 4 - 10 dní po zasazení
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VLASTNOSTI A VÝHODY

ARGYRANTHEMUM BUTTERFLY
Argyranthemum frutescens

POPIS
Butterfly je jedniná jasně žlutá varieta v nabídce

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od jara do léta
Stanoviště Slunné 
Výška 30 – 46 cm
Šířka 20 – 46cm
Zálivka Důkladně zalijte pokud jsou vrchní 3 cm substrátu suché

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

     a srnky

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

     a vmnoha druzích zahrad. Vhodná je též do květináčů

     starých květů.
PŮVOD
Kanárské ostrovy

 Sytě žluté květy jsou vítaným poslem jara po zimním období
 Přitahuje včely a další opylovače
 Díky své osobité vůni odpuzuje mnoho hmyzích škůdců, zajíce a

 Vzdušné květy s tmavým středem mohou být použity i do vazeb
   jako řezané.

 Tento kultivar je možné pěstovat v široké škále půdních podmínek

   Tato letnička je nízkoúdržbová a vyžaduje minimální vyštipování 


