
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

LYSIMACHIA (nelicenční rostliny)
Lysimachia nummularia

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon ne
Velikost sadbovače 126
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 5 – 10 Goldilocks
Počet týdnů od napíchání

3 – 4
do hrnkování
Zaštipování ? Ano
Zaštipování v týdnu 2 – 3

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení Žádné

Míra hnojení 0,005 – 0,01% N

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

TEPLOTA
Průměrná teplota

20 – 22°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 cykly

OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální

TIPYDoplňkové osvětlení Žádné
Výhody ze stínění Ano

POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Rhizocotonia, Botrytis

      sníženým obsahem fosforu např. (15-0-15 nebo 20-
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       10-20) jsou doporučenými opatřeními pro kontrolu  
Smutnice, březnicovití, roztoči       nadměrného růstu. Přes polední hodiny zakryjte 

      stínící tkaninou sadbovače abyste snížili teplotní stres
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU       na rostliny. 
6-BA může být použit pro zlepšení větvení pokud nejsou 

rostliny zaštípnuty

 snižujte postupně dobu stínění po dobu zakořeňování

 Nutrální DIF, střední hladina osvětlení a hnojiva se 
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HRNKOVÁNÍ

LYSIMACHIA (nelicenční rostliny)
Lysimachia nummularia

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech

10 – 12cm 1 5
13 – 15cm 2 – 3 5 – 6

15 cm a více 3 – 4 6 – 8

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,01 – 0,015% N

Rozsah EC Střední (2,0-3,5mS přes SME)

Rozsah pH 6,2 – 6,8
TEPLOTA
Denní teplota
Noční teplota

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 2: nechte substrát mírně vyschnout mezi důkladnými 
              zálivkami
OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 43 100 – 86100 lux
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ

Konečné zaštínutí Ano TIPY
Počet dnů od hrnkování do dle potřeby formování rostliny
zaštípnutí

     schopnost rostlin  přijímat železo a bor.
POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Pythium, Rhizocotonia, Botrytis

      zaštípnutí je doporučené pro zlepšení větvení.
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Smutnice, březnicovití, roztoči
    mohou prorůst do okolních květináčů a při manipulaci

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU     se mohou poškodit.
bez použití regulátorů při pěstování v optimálních podmínkách

   

20 – 24°C
18 – 23°C

 Amoniakální hnojiva sniží ph substrátu čímž sníží 

 Pokud rostliny nezaštípnete při kořenění, konečné 

  Pokud jsou rostliny pěstovány příliš blízko u sebe
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VLASTNOSTI A VÝHODY

LYSIMACHIA (nelicenční rostliny)
Lysimachia nummularia

POPIS
Plazivá až převislá, tolerantní vůči extrémům pošasí

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Léto
Stanoviště Slunné až stinné
Výška 5 cm
Spon 30  - 60cm
Zálivka Důkladně zalijte pokud jsou vrchní 3cm substrátu suché

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

     květináčích, tak ve stinných místech jako pokryvná, ve skalkách,
      v okolí jezírek a podmáčených místech. 

      jílovité půdy a nevadí ji ani kořeny stromů. Je také odolná vůči 
     suchu. 
PŮVOD
Evropa

 Vynikající pro zesvětlení tmavých stinných míst

   Vrbina je univerzálně použitelná trvalka, které se daří jak v 

 Toleruje podmáčené až dobře propustné půdy. Zvládne také těžké


