
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

CHAMAESYCE STAR DUST
Euphorbia graminea

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon Ano
Velikost sadbovače 104
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 5 – 10 Super Flash, White Flash, White Sparkle
Počet týdnů od napíchání

4
do hrnkování
Zaštipování ? ne
Zaštipování v týdnu 3

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení Žádné

Míra hnojení 0,005 – 0,01% N

Rozsah EC Nízký (0,8-2,0 mS přes SME)
Rozsah pH 5,6 – 6,2

TEPLOTA
Průměrná teplota

21 – 24°C
půdy
Průměrná teplota 

24 – 27°C
vzduchu (den)
Průměrná teplota
vzduchu (noc) 20 – 22°C

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3 : udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími                                 Super Flash
                cykly
OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Doplňkové osvětlení Žádné
Výhody ze stínění ne

TIPY
POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Botrytis, Drobnička skvrnitá

      Berte tento fakt v potaz při sázení.
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI
Molice, Smutnice

     s teplotou 10 – 13°C a vlhkostí blízko 100%. Mokrá
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU      podlaha může být nápomocná. Řízky by měly zůstat
Ano      v chlaďáku min.4 hodiny. Pokud jsou řízky oschlé, 

     použijte rozprašovač abyste řízky hydratovaly

     použít i tekutý hormon, který aplikujete postřikem 
     konců řízků.

     neustále zůstával film vody. Mlžení by mělo probíhat v
     noci a to až do doby kdy se listy opět ztuží. Vyhněte se 
     přílišnému mlžení řízků.

 Řízky Euphorbia jsou citlivé na etylén v oklolní atmosféře

  Otevřete sáčky s řízky a uložte je do chladící místnosti 

   Nejlepší je použít kořenící hormon v prášku, můžete však

   Nastavte frekvenci a délku mlžení tak, aby na rostlinách
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HRNKOVÁNÍ

CHAMAESYCE STAR DUST
Euphorbia graminea

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
10cm 1 6 – 7
12cm 1 6 – 7
15cm 2-3 8 – 10

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,015 – 0,02% N

Rozsah EC Vysoký (3,5 – 5mS přes SME)

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

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3:  udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími
                cykly
OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 53800 – 96900
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ
Konečné zaštínutí Ano      White Sparkle
Počet dnů od hrnkování do 

při hrnkovánízaštípnutí

POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Botrytis, Drobnička skvrnitá

TIPY
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Molice, Smutnice
      totiž kořeny začnou obtáčet v sadbovači kvalita

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU       rostliny rapidně klesá
Ano
Molice, Smutnice

      zastaví a listy začnou opadávat
     podlaha může být nápomocná. Řízky by měly zůstat

      příliš mnoho nebo málo vláhy může zapříčinit 

      žloutnutí a opadávání listů

     aklimatizované. Spodní lístky zežloutnou v případě      zaštípnuty pro vytvarování a kontrolu růstu. V

     nižších teplot a vysoké vlhkosti substrátu.      závislosti na roční době by konečné zaštípnutí 

     mělo být provedeno 4-6 týdnů před dobou prodeje

18 – 23°C
20 – 24°C

 Zasaďte okamžitě zakořeněné řízky, jakmile se 

 Pěstuje při vysoké hladině světla a teplotách nad 16°C
      Pokud teplota substrátu klesne pod 16°C, růst se 

    Vyhněte se extrémním výkyvům vlhkosti v půdě, 

 Euphorbia mohou být citlivé na chlad pokud nejsou    3-4 týdny po zasazení RC mohou být rostliny 
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VLASTNOSTI A VÝHODY

CHAMAESYCE STAR DUST
Euphorbia graminea

POPIS
Mraky malinkých bílých květů dodají texturu vašim truhlíkům a 
květináčům. 

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od jara do podzimu
Stanoviště Slunné až částečně zastíněné
Výška 30 – 46 cm
Rozpon 30 cm
Zálivka Udržujte půdu stejnoměrně zvlhčenou, nepřelévat

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      červená a fialová

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      jako půdopokryvná 

PŮVOD
Střední a Jižní Amerika

     podlaha může být nápomocná. Řízky by měly zůstat

White Sparkle

 Po zapěstování dobře snáší, teplo a chladno.
 Velice dobře vypadá v kombinaci s výraznými barvami jako jsou

 Výborně použitelná jako „vyplňovací“ rostlina v záhonech, nebo 

   Dobře toleruje těžké jílovité i písčité půdy.


