
Trvalky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

Lamium maculatum
Lamium maculatum

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon Ano
Velikost sadbovače 126
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet týdnů od napíchání

3 – 4
Beacon Silver, Golden Anniversary, White Nancy

do hrnkování
Zaštipování ? Ano
Zaštipování v týdnu 3 – 4

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení ne

Míra hnojení
0,005– 0,0075% N 
(20-6-22 nebo 22-5-16)
(15-0-15 – při nízké hl. Světla)

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

TEPLOTA
Průměrná teplota

18 – 22°C
půdy
Průměrná teplota 

14 – 18°C
vzduchu 

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: Udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími 
               cykly

OSVĚTLENÍ
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze stínění ne   Golden Anniversary

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Botrytis, kořenová a stonková hniloba, padlí TIPY

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI
Molice, mšice, březnicovití

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
dle potřeby

 Hluchavky jsou rychle kořenící rostliny, vyvarujte se 
      přílišnému mlžení, redukujte mlhu jakmile řízky 
      zduří a ukončete mlžení jakmile se vytvoří první
      kořínky
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HRNKOVÁNÍ

Lamium maculatum
Lamium maculatum

JAROVIZACE
Jarovizace: ne
Minimální délka: -
Teplota: -

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech

10 – 12 cm 1 4 – 5
15 – 16 cm 2 – 3 5 – 8

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,005 – 0,01% N

(20-6-22 nebo 22-5-16)
(15-0-15 – při nízké hl. Světla)

Rozsah EC Nízký (0,8 – 2,0mS přes SME)

Rozsah pH 5,8 – 6,2

TEPLOTA
Denní teplota 13 – 18°C
Noční teplota 7 – 13°C

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 4: Udržujte substrát středně zvlhčený po celou dobu
              zálivkami 

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Dlouhodenní  >12 hod. světla
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ          Beacon Silver
Konečné zaštínutí ano
Počet dnů od hrnkování do 

14 – 21
zaštípnutí

POTENCIÁLNÍ CHOROBY ¨ TIPY
Botrytis, kořenová a stonková hniloba, padlí

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       zabráníte tím přerůstání a spletení rostlin mezi 

Molice, mšice, březnicovití      sebou

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU       jsou v květináči, nesnášejí horko
0,375% B-Nine (85%Daminozide) dle potřeby

      rostliny a zlepšíte  její celkový vzhled.

   Jakmile rostlina vyplní květináče, expedujte je.

   Udržujte rostliny v chladu, Hluchavky, pokud

 Rostliny zaštípněte, podpoříte tím větvení
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VLASTNOSTI A VÝHODY

Lamium maculatum
Lamium maculatum

POPIS
Jedna z nejodolnějších půdokryvných rostlin, s vysokou rezistencí
vůči suchu a horku 

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Kvetení v prvním roce: Ano
Doba květu: Pozdní jaro až pozdní léto
Stanoviště: Slunné až polostinné
Výška: 10 – 25 cm
Šířka: 46 – 90 cm

Zóna odolnosti rostlin: 4 – 9

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

     listů odpuzuje zajíce a srny

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      vůči suchu

      jako lemy záhonů nebo ve skalkách a venkovských zahradách.

      přemořkené. Pokud jsou umístěny na slunném stanovišti, 
      vyžadují větší zálivku a opačně.

     Jednoduše je vytáhněte z půdy v místech kde nejsou žádány.

PŮVOD
Euroasie od Španělska přes Turecko až po Čínu

  White Nancy

   Zaujme díky svým různobarevným listům a květům.
   Velký počet barevných květů přitahuje opylovače a její vůně

 Skvěle půdokryvná rostlina je po zapěstování odolná 

   Hluchavky najdou uplatnění na stanovištích pod stromy,

 Tolerují širokou škálu půdních podmínek od suchých po

 V mírných zimách můžou být hluchavky stálozelené.
   Hluchavky se lehce rozrůstají z požadovaného stanoviště. 

Rostliny vhodné pro polykulturu: Buddleja, Paeonia, Heuchera, Helleborus, Eupatorium


