
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

LOBELIA BELLA
Lobelia erinus

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon ne
Velikost sadbovače 126
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 8–12 Aqua, Azzure, Bianca 2019, Fountain Blue, Mare, 
Počet týdnů od napíchání

3-4
Oceano, Rosa

do hrnkování
Zaštipování ? Ano
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 5,4 – 5,8

TEPLOTA
Průměrná teplota

20 – 23°C
půdy
Průměrná teplota 

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

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 4: udržujte substrát zvlhčený po celou dobu 

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze stínění ne       Bella Bianca

TIPY
POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, hniloba kořenů

      skladujte do druhého dne při 7 – 10°C
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI
Molice, Smutnice

      dnech. Přílišné mlžení vyplavuje živiny, proto po-   
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU       užívejte mlžení častěji a v kratších intervalech.
ne

     abyste udrželi teplotu kořenové zóny mezi 20 – 23°C

      Pythia.

 Řízky by měly být ihned zasazeny. Pokud ne, 

 Řízky mohou vyžadovat noční mlžení v prvních 8mi 

 Pro lepší kořenění můžete použít spodní vytápění

 Řízky zasaďte do dobře propustného provzdušněného 
      substrátu. Preventivní prolití řasovkou zamezí výskytu  

 Použijte hnojivo s nízkým obsahem fosforu a 
      amoniaku k redukci rozpínání rostlin.



Letničky

HRNKOVÁNÍ

LOBELIA BELLA
Lobelia erinus

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
10cm 1 7 – 10
19cm 2 – 3 7 – 10
22cm 3 – 5 8 – 11

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,015 – 0,02% N

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

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

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 4: Udržujte substrát zvlhčený po celou dobu

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 43100  – 86100 lux
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ            Bella Rosa
Konečné zaštínutí dle potřeby
Počet dnů od hrnkování do 

-
zaštípnutí TIPY

POTENCIÁLNÍ CHOROBY ¨
Pythium, hniloba kořenů      způsobit nedostatečný růst a napomoci hnilobě

     kořenů.
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Molice, Smutnice

     Může být potřebné použití chelátu železa pro 
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU      doplnění železa v průběhu pěstování
dle potřeby

    v roce  způsobí rychlejší a ranější kvetení. Jakmile
    jsou viditelné poupata, prodlužování dne není 
    potřebné

    hladina světla může redukovat kvetení a kvalitu 

     rostlin.

     po zasazení, Pokud nebyly zašípnuty při kořenění

     Zaštípnutí napomůže bazálnímu větvení

           Hot Waterblue

18 – 23°C
20 – 24°C

   Lobelie by neměly vyschnout, přelévání může

  Doporučujeme použití hnojiv 3-1-1,5 NPK 

  Dosvětlování (22 - 02hod) od zasazení do 12 týdne

  Pěstujte pod plným osluněním, bez stínění. Nižší 

 Rostliny by měly být zaštípnuty až se zregenerují 



Letničky

VLASTNOSTI A VÝHODY

LOBELIA BELLA
Lobelia erinus

POPIS
Nízce rostoucí letnička pro chladnější období má jemnou texturu
a veliké množství květů. Dodá objem vašim mixovaným truhlíkům
nebo místu v záhonu. Kultivary Bella Bianca a Cielo vyhrály v 
roce 2014 North Texas Winners Circle

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od jara do podzimu
Stanoviště Slunné až polostinné
Výška 15 – 30 cm
Rozpon 20 – 30 cm
Zálivka udržujte půdu stejnoměrně zvlhčenou po celou dobu

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      vůči horku nežli starší typy Lobelií. Kvete od jara až 
      do podzimu

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      rostlina v záhonech                         Bella Azzure

PŮVOD
Jižní části Afriky – Malawi, Namibie a Jižní Afrika

         Bella Oceano

 Naše série Bella má velkou sílu kvetení a výborně se větví.
 Díky dlouhodobému šlechtění se tato série stala více odolnou

   Vhodná pro použití v závěsech, květináčích a jako ohraničující

 Preferuje stále zvlhčené půdy, toleruje jílovité půdy
 Může přezimovat


