
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

LOBULARIA YOLO
Lobularia maritima

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon ne
Velikost sadbovače 126
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 8–12 French Vanilla, Top Pink, Purple, White
Počet týdnů od napíchání

4
do hrnkování
Zaštipování ? Ano
Zaštipování v týdnu 0 – 3

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení žádné

Míra hnojení 0,01 – 0,015% N

Rozsah EC Mírný  (2,0 -3,5 mS přes SME)
Rozsah pH 5,6 – 6,2

TEPLOTA
Průměrná teplota

20 – 22°C
půdy
Průměrná teplota 

20 – 22°C
vzduchu (den)
Průměrná teplota
vzduchu (noc) 16 – 18°C

                         Yolo French Vanilla
FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3: udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími
                cykly
OSVĚTLENÍ

Fotoperiodicita Neutrální TIPY
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze stínění ne

     řízků může zredukovat kvetení v průběhu pěstování, 
POTENCIÁLNÍ CHOROBY      zlepší uniformitu větvení a zkrátí čas zakořeňování
Botrytis, padlí 

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       pod vysokým osvětlením a v chladnějších teplotách 
Molice, Smutnice       pro prevenci nadměrného nárůstu a k vybudování 

     pevných základů.
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
Na kultivary Yolo Top nepoužívejte retardanty

Na kultivar Yolo White a French Vanilla použijte      záhonů v průběu pěstování může být citlivá na 
Daminozide      obsah soli v hnojivech. Ujistěte se, že rozpustné 

     soli se nebudou ukládat v substrátu.

      kořenů. 

 I když je to netypické jemné zaštípnutí při napichování

 Po aklimatizování by rostliny měly být pěstovány 

 Přestože je Lobularia tolerantní vůči solím v půdě 

 Preventivní aplikace fungicidů může zamezit hnilobě



Letničky

HRNKOVÁNÍ

LOBULARIA YOLO
Lobularia maritima

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
10cm 1 4 – 5
15cm 1 – 2 5 – 7
22cm 3 – 4 6 – 8

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 3 : Udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími cykly

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 64600  – 107600 lux
Doplňkové osvětlení podle potřeby
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ
Konečné zaštínutí ne
Počet dnů od hrnkování do 

-
zaštípnutí         Yolo Top Pink

POTENCIÁLNÍ CHOROBY ¨
Pythium, hniloba kořenů

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Molice, Smutnice TIPY

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
dle potřeby      odolnost rostlin vůči chorobám

    fosforu zredukujete rozpínavost rosliny a vyvážíte 
    hladinu pH

      měd´

    hladina světla může redukovat kvetení a kvalitu 

     rostlin.

                                       Yolo White

18 – 23°C
20 – 24°C

   Nepoužívajte zálivku postřikem, snížíte tím 

  Použitím nitrátových hnojiv s nízkým obsahem 

 Nepoužívete pesticidy jejichž hlavní složkou je

  Pěstujte pod plným osluněním, bez stínění. Nižší 



Letničky

VLASTNOSTI A VÝHODY

LOBULARIA YOLO
Lobularia maritima

POPIS
Tato série je půdokryvná s voňavými květy kvetoucími od 
jara do podzimu.

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od jara do podzimu
Stanoviště Slunné až polostinné
Výška 10 – 15 cm
Rozpon 20 – 36 cm
Zálivka zalijte pokud jsou vrchní 3 cm substrátu vyschlé

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      chladnomilná letnička se subtilním vzhledem ale vysoce 
      efektivní jako doplněk k dalším letničkám či trvalkám

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

     pokryvná rostlina a nebo jako voňavý centerpiece na Vašem 
     venkovním stole.

      také velice odolná vůči suchu

     přechází do dormantního stavu. V horkých letních dnech 
     dbejte na častou zálivku 

                        Yolo White
PŮVOD
Středomořské oblasti

 Yolo Top Purple

 Elegantní a estetická rostlina s příjemnou vůní. Klasická

   Vhodná pro použití v mixovaných truhlících, v záhonu jako 

 Preferuje vlhké, dobře propustné půdy. po aklimatizaci je 

 Původem ze středomoří, kde v průběho horkého léta 


