
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

CALIBRACHOA ALOHA CLASSIC
Calibrachoa x hybrida

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon Ano
Velikost sadbovače 50, 72, 84, 105
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 8 – 12 Blue Sky, Gold, Goldrush, Hot Orange, Hot Pink, 

s mírně suchými cykly
TIPY

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Doplňkové osvětlení Žádné velice dobrý kontakt stonku se zeminou. Při použití
Výhody ze stínění ne důlkovače, se ujistěte, že důlek není moc velký

Po zasazení zalijte rovnoměrně všechny řízky, aby 
POTENCIÁLNÍ CHOROBY si „sedly“ a tím vytvořily dobrý kontakt se substrátem
Pythium, Rhizoctonia, Botrytis

vytvoří kalus a kořeny. Přílišné mlžení může způsobit
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI deficit železa a žloutnutí listů a zvýšit možnost napadení
Třásnokřídlí, Mšice, Smutnice Chorobami .

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU nižší pH, které Calibrachoa vyžaduje
Ano

 Pro správné zakořenění Calibrochoa je důležitý 

 Mlžení by mělo být omezeno  v momentě kdy se

  Hnojivo s okyselujícím účinkem pomáhá udržet 
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HRNKOVÁNÍ

CALIBRACHOA ALOHA CLASSIC
Calibrachoa x hybrida

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
10cm 1 4 – 8 
15cm 1 – 2 6 – 10
22cm 3 – 4 8 – 15

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,02 – 0,025% N

Rozsah EC Vysoký (3,5-5mS přes SME)

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

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

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 53800 – 96900 lux
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

  Aloha Classic Pink Cart Wheel
ZAŠTIPOVÁNÍ

Konečné zaštínutí Ano TIPY
Počet dnů od hrnkování do 

7 – 14zaštípnutí       s obsahem železa

POTENCIÁLNÍ CHOROBY      a hladinu železa. Ph může být nízké a zapříčinit tak
Pythium, Rhyzoctonia, Botrytida      deficit železa. Pokud žloutnou starší listy, 

     zkontrolujte EC, N a hladinu magnesia. 
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI      Mohou být příliš nízké
Třásnokřídlí, Mšice, Smutnice

     oblastech přičemž v jižnějších a teplejších oblastech 
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU      je nutné použít větší množství  retardantů k 
Ano      dosažení stejných výsledků

      v případech přehnojení ve špatných světelných podmínkách nebo při pěstování při nižších teplotách

      je další zaštípnutí výhodou, ale ne podmínkou pokud se pěstuje v optimálních podmínkách

18 – 23°C
20 – 24°C

 Doporučujeme okyselující roztok hnojva

   Pokud nově rostoucí listy žloutnou, zkontrolujte pH 

 Nižší hladina retardantů je potřebná v severnějších 

 Vysoké koncentrace dusičnanů v půdě mohou vést k přebujelému vegetativnímu růstu. Tento jev je běžný 

 Zakořeněný řízek by měl být před hrnkováním zaštípnut, čímž se podpoří jeho větvení. V závislosti na velikosti hrnku
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VLASTNOSTI A VÝHODY

CALIBRACHOA ALOHA CLASSIC
Calibrachoa x hybrida

POPIS
Nejstarší série v nejvíce vzrůstná Calibrachoa z rodiny Aloha
Velice silné rostliny s překrásnými květy, které musí mít každý
ve své zahradě
INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od začátku léta do začátku podzimu
Stanoviště Slunné až částečně zastíněné
Výška 30 – 36cm
Rozpon 36 – 41 cm
Zálivka Udržujte substrát stejnoměrně zavlhčený, nepřelévat.

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      použití v závěsech

       fakt, proč je tak oblíbená v zahradnických centrech

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      je tato řada nutností pro každého kdo chce rozzářit 
      slunné stanoviště
PŮVOD
Calibrachoa genus původem z Jižní Ameriky

   Aloha Classic Hot Orange

               Aloha Classic White

 Velké, jasné květy zbarvené do tropických barev ideální pro 

 Neuvěřitelně silná v kvetení s nádhernými barvami, vysvětluje

 Snadná na údržbu, není potřeba odstraňovat suché květy

 Vhodná pro květináče a závěsy
   Díky její schopnosti tvořit absurdní množství barevných květů,


