
BREEZE
Chrysanthemum x morifolium DUMMEN

ORANGE

Série Breeze je vlajkovou lodí v sériích s jednoduchým květem. Je vhodná pro každodenní prodej . 
Tyto kultivary mají totožné vlastnosti a velice dobře se větví. Jejich velké květy jsou podobné 
kopretinám a mají stálé barvy. 

 

Vhodné jsou zejména pro použití jako pokojové rostliny

Breeze Sun

Breeze White Breeze Dark Bronze

Breeze Orange

KULTIVAR KÓD KULTIVARU REAKČNÍ DOBA 
V TÝDNECH VZRŮST TYP KVĚTU

Breeze Cassis 65512 7 kopretinový
Breeze Dark Bronze 65514 7 kopretinový
Breeze Dark Red 65626 7 kopretinový
Breeze Orange 65516 7 kopretinový
Breeze Purple 65518 6.5 kopretinový
Breeze Snow 65521 7.5 kopretinový
Breeze Sun 65523 7 kopretinový
Breeze Sweet 65525 7 kopretinový
Breeze White 65839 7 kopretinový
Breeze Yellow 65527 7 kopretinový
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Hrnkové chryzantémy

Další kultivary: Cream, Jam, Orange, Pink, Pink Flamingo, Rosy, Rouge, Sol, Sun
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Hrnkové chryzantémy  

BREEZE
Chrysanthemum x morifolium

Kořenící hormon? Dle potřeby 0,12-0,15% Indole-3-butyric acid (IBA)
Instrukce pro napíchání        Napíchejte řízky v kruhu blíže k okraji květináče nežli jeho středu        a mírně je nakloňte  
                                              směrem z květináče. Neumisťujte řízky blízko sebe ve středu květináče

     
.

Udržujte listy dostatečně orosené (substrát udržujte suchý) až do doby kdy se vytvoří kalus

100% prvních 8 dní, postupně snižuje od 9 do 14. dne na 95% až na 70%

    POČET ROSTLIN / VELIKOST KVĚTINÁČE VEGETATIVNÍ RŮST  (v týdnech
)10 - 11 cm

15 cm
1-3 3-4
4-5_________________________________ 3-6_________________________________________

Mírná:  0,02%  N   (17-5-17 nebo   20-10-20) pro nasycení substátu po vytvoření kalusu   .
Poté

 
0,02 - 0,03% N  (17-5-17) 

 rozsah EC při dlouhých dnech 0.6-1.0 mS  (SME)

pH substrátu 5.8-6.2
TEPLOTY

20-21°C

20-22°C
ZÁLIVKA

úroveň 4: udržujte substrát mírně zvlhčený po celou dobu

 
 

Pro udržení vegetativního růstu použijte přerušení noci       od 22 do 02 hodin za 
použití min. 

  
108 lux.

Výhody ze stínění? Udržujte hladinu světla pod 4     5000 lux do doby kdy se vytvoří kalus   . Poté udržujte plné 
osvětlení (oslunění). 

   

Zaštípněte rostliny až když kořeny dosáhnou okraje a dna květináče (po 16-25ti dnech po napíchání). Ponechejte min. 4-7listů
CHOROBY  

Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, prachová plíseň
 

 
        

TIPS
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ZAKOŘEŇOVÁNÍ

Mlžení

Vlhkost při zakořeňování

Míra hnojení

VÝŽIVA

Průměrná teplota substrátu

Průměrná teplota vzduchu

INTENZITA OSVĚTLENÍ

Požadavky na fotoperiodicitu ve 
fázi vegetativního růstu Dlouhý den

Dodatečné osvětlení

ZAŠTIPOVÁNÍ

ŠKŮDCI

REGULÁTORY RŮSTU
Mšice, Svilušky, Třásněnky, Vlnatky

• B-Nine (85% Daminozide) 0,1250-0,225% : 7-10ti denní cykly-léto, 10-15ti denní cykly-jaro a podzim,14-21ti denní cykly-zima

• Hrnkové chryzantémy mohou být pěstovány při negativním DIF s nočními teplotami 20°C a denními teplotami 18°C.

•

 

Po

 

dodání

 

rostlin

 

je

 

umístěte

 

do

 

chladu

 

8-10°C
.

po 14-ti dnech

TIPY
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BREEZE
INDUKČNÍ FÁZE 

Chrysanthemum x morifolium
VÝŽIVA

0,01 - 0,0150% N with 17-5-17

hodnota EC krátký den 1.0-1.7 mS (SME)
pH 5.7-6.2
TEPLOTY

Denní teploty 19-22°C
17-18°C

ZÁLIVKA 
Udržujte substrát mírně zvhlčený po celou dobu

Vlhkost by měla být udržována mezi 70 - 85%. Vyšší vlhkost 
nežli 95%

 

zvýší riziko nakažení chorobami.

 Požadavky na fotoperiodicitu v indukční fázi 

 Instrukce
Rostliny vyžadují 12,75 - 13,5 hodin tmy až do doby kdy 
je viditelné zbarvení květů

 
.

Dle potřeby při zatažené obloze

 

 

Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, prachová plíseň
 

 

TIPS

•
 
Při 30% zbarvení květů začněte zalévat pouze čistou vodou, prodloužíte tím trvanlivost rostliny

                   
.

• Pokud můžete pod zatemněním číst, tak rostliny nejsou dostatečně zatemněny           . Berte v potaz i lampy v okolí měsíční svit 
apod. a pokuste se tyto zdroje světla co nejvíce omezit.

        
        

• Ujistěte se, že rostliny mají adekvátní prostor, který napomůže k vypěstování zdravých a silných rostlin s 
kulovitým tvarem. Správně rozmístěné rostliny by se měly jen lehce dotýkat v době kdy jsou plně vzrostlé.

                 
      

• Noční teploty nad     23°C  způsobí teplotní zpoždění, které prodlouží udávanou reakční dobu.            Při úplném setmnění odhrňte 
zatemňovací tkaninu abyste odvětrali naakumulovaný teplý vzduch
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Hrnkové chryzantémy

Míra hnojení

Noční teploty

Vlhkost

INTENZITA OSVĚTLENÍ

Krátký den

Doplňkové osvětlení

CHOROBY

ŠKŮDCI

REGULÁTORY RŮSTU

• B-Nine (85% Daminozide)  0,1250 - 0,2500% 
• 7-10ti denní cykly - léto 
• 10-15ti denní cykly - jaro/podzim 
• 14-21ti denní cykly - zima 

TIPY
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