
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

OSTEOSPERMUM MARGARITA
Osteospermum ecklonis

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon ne
Velikost sadbovače 104
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 10 – 16
Počet týdnů od napíchání

4 – 5
do hrnkování
Zaštipování ? ne
Zaštipování v týdnu -

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení 0,005 – 0,0075% N

Míra hnojení 0,01 – 0,015% N

Rozsah EC Nízký  (0,8 – 2,0 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                                    White Spoon

TIPY
FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 2: Nechte substrát mírně vyschnout mezi 
                důkladnými zálivkami

       Zvažte použití adjuvantů. Mlže pouze tak, aby
OSVĚTLENÍ        listy neuvadaly
Fotoperiodicita Neutrální
Doplňkové osvětlení dle potřeby
Výhody ze stínění ne        Ukončete kompletně mlžení jakmile to bude možné

       Začněte s hnojením a zvyšte hladinu světla. Pokud 
POTENCIÁLNÍ CHOROBY        to situace vyžaduje můžete použít i dodatečné osvětlení
Pythium, Botrytis, Thielaviopsis

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       je vhodné počkat až do hrnkování. Pokud se ale 
Mšice ,Molice, Třásnokřídlí       objeví poupata na zakořeňujícím se řízku, měly by 

      být ihned odstraněny
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
B-nine – 0,25%

  V prvních 4 dnech silné a tuhé listy Osteos vyžadují 
       menší množství mlžení  v častějších intervalech. 

  Redukujte mlžení jakmile jsou viditelné kořeny. 

 Nedoporučujeme zaštipování ve fázi kořenění, 
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HRNKOVÁNÍ

OSTEOSPERMUM MARGARITA
Osteospermum ecklonis

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
10cm 1 10 – 13
16cm 1 11 – 14

19+cm 3 12 – 15

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,015 – 0,02% N

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

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

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 2: Nechte substrát mírně vyschnout mezi 
                důkladnými zálivkami
OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita Neutrální
Optimální hladina osvětlení 53800 – 96900 lux
Doplňkové osvětlení ne              Blue Sunrise
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ TIPY
Konečné zaštínutí Ano
Počet dnů od hrnkování do 

7 – 14
zaštípnutí

      Častější aplikace může být nutné, pokud jsou 
POTENCIÁLNÍ CHOROBY ¨       rostliny pěstovány v malých květináčích.
Pythium, Botrytis, Padlí       Pokud používáte B-nine, ujistěte se, že rostliny 

      ještě nemají poupata. Oddálila by se doba květu 
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       a zmenšila jejich velikost.

Mšice ,Molice, Třásnokřídlí

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
ano       Nepřelévejte.

      rozpustné soli. Osteos vyžadují vysoký výživový 
      režim. Pokud jsou pěstovány s nízkým příjmem 

      živin, nerozvětví se jak je požadováno a stonky 

      zdřevnatí.

      Rostliny zaštípněte nad třetí uzlinou. 

      Maximalizujete tím větvení a vytvoříte tak plnou

                     Lemon       rostlinu s mnoha poupaty

18 – 23°C
20 – 24°C

 S použitím regulátorů růstu začněte až po 
      zaštípnutí a nové nárůstky jsou ještě měkké. 

 Mezi zálivkami nechte substrát lehce vyschnout, 

   Opakujte proplachování abyste vyplavily 

 Zaštípnutí se provádí po přesazení a poté až 

      si rostliny navyknou na nové podmínky. 
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VLASTNOSTI A VÝHODY

OSTEOSPERMUM MARGARITA
Osteospermum ecklonis

POPIS
Uniformní habitus a dobré větvení jsou hlavními atributy této 
série. Margarita Orange vyhrála ocenění „Nejlepší ve svém druhu“
na výstavě v Colorado University v roce 2017

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Od jara do podzimu
Stanoviště Slunné 
Výška 15 – 30cm
Rozpon 20 – 36cm
Zálivka zalijte pokud jsou vrchní 3 cm substrátu vyschlé

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      a fialových barvách a jsou posazené na silné podsadě rostliny 
      nabízející jarní barvy

      zálivku 

      ke konci léta

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      i v záhoně nebo i skalkách     Pink Flair

PŮVOD
Afrika

          Cool Purple

   Jasné květy podobné sedmikrásce kvetou ve žlutých růžových 

   Po aklimatizaci na stanovišti mají tyto Osteos malý nárok na 

 Pokud tuto sérii v pozdním jaru sestříhnete, začne znovu kvést 

 Může tolerovat plně osluněná stanoviště a sušší místa. 
 Mimo květináčů a závěsů se tyto africké sedmikrásky uplatní 


