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Stromek
k

 
 

Advent Red 11008 Ecke 6.5    

Premier Jingle Bells 11086 Ecke 7    

Ferrara 10897 Red Fox 7.5    

Prestige Early Red 11151 Ecke 7.5    

Tikal 11203 Ecke 7.5    

Freedom (Red 2015, White, Pink) 11020, 11022, 11024 Ecke  7.5-8    

Winter Rose (Early Red, Dark Red, White) 10993, 11162, 11163 Ecke 7.5-8.5    

Infinity (Polar, Red) 10293, 10291 Red Fox 8    

Viking (Red, Cinnamon) 10650, 10657 Red Fox 8    

Maximax 10620 Red Fox 8    

Burning Ember 10909 Red Fox 8    

Prima Bella 10911 Red Fox 8    

Advantage Red 11324 Ecke 8    

Jubilee (Jingle Bells, Pink, Red, White) 11036, 11035, 11030, 11033 Ecke 8    

Peterstar (Marble, Pink, Red, White) 11079, 11075, 11070, 11073 Ecke 8    

Ice Punch 11216 Ecke 8    

Sparkling Punch 11213 Ecke 8    

Majestic Pink 11345 Ecke 8    

Snowcap 11212 Ecke  8    

Winter Blush 11223 Ecke 8    

Enduring (Marble, Pink, Red, White) 11019, 11015, 11010, 11013 Ecke 8    

Autumn Leaves 11391 Ecke 8    

Gold Rush 11401 Ecke 8    

Prestige Red   11150 Ecke  8    

Grande Italia 10330 Red Fox 8.5    

Southern Belle 10908 Red Fox 8.5    

Euroglory 10220 Red Fox 8.5    

Protégé Dark Red 10661 Red Fox 8.5    

Prestige Maroon 11156 Ecke 8.5    

Classic (Pink, Red, White) 11185, 11180, 11183 Ecke 8.5    

Solstice 11105 Ecke 8.5    

Polly‘s Pink 11209 Ecke  8.5    

Red Glitter 11317 Ecke 8.5    

Green Envy 11400 Ecke 8.5    

Tapestry 11107 Ecke 8.5    

Orange Spice 11206 Ecke 8.5    

Jingle Bell Rock 11225 Ecke 9    

    

Šlechtitel v týdnech Stromek

PRODUKCE STROMKOVÝCH POINSECIÍ

Stromkové poinsecie nabízí pěstitelům vyprodukovat unikátní rostliny určené pro náročnější zákazníky. Produkce kvalitních 
stromkových poinsecií vyžaduje prodloužení doby pěstování, dostatečný prostor ve sklenících, svědomité zašťipování a péči o 
rostliny. Některé kultivary jsou vhodnější pro pěstování této formy. Nutností jsou silné stonky a velké brakteje. .

Výška stromkových poinsecií přímo souvisí s dobou pěstování do prvního zaštípnutí. Stromky mohou být dvakrát, či třikrát 
zaštípnuty v závislosti na požadovaném konečném tvaru a velikosti rostliny. Dvakrát zaštípnuté rostliny vytvářejí deštníkovitý 
tvar, třikrát zaštípnuté rostliny mají spíše kulovitý tvar. Následující doporučení Vám pomohou v produkci nevšedních 
stromkových poinsecií.
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PRODUKCE STROMKOVÝCH POINSECIÍ

Zasaďte zakořenělé rostliny do 15 cm květináčů. Umístěte rostliny do teplého a vlhkého prostředí, které je nutné k vytvoření 
aktivního kořenového systému a které napomůže bujnému vzrůstu. Po zasazení začněte s prodloužením dne (22-02 hod) 
abyste udrželi rostliny ve vegetativní fázi. Přichyťte rostliny k tyčkám za použití květinové pásky, zabráníte tím ohybům 
stonku. Tyčky umístěte min. 3 cm od rostlin. V průběhu nárůstu rostlin lehce utahujte pásky. Vždy udržujte dostatečnou 
vzdálenost mezi rostlinami a nenechejte je se navzájem proplést. V průběhu růstu rostliny několikrát přemístěte tak aby měli 
dostatečný prostor, který zajistí dostatečný pohyb vzduchu a dostatek světla. Napomůžete tím také ke správnému vývoji 
symetrických rostlin

Nenechte vyplnit kořenovým systémem květináč, přesaďte rostliny do 
konečné nádoby. Pro malé stromky zvolte květináče o průměru 20 - 25
cm a 30 cm pro velké stromky.  Rostliny určené pro produkci velkých 
stromků přesazujte na přelomu května a června, rostliny určené pro 
produkci menších stromků pak ke konci června. Dopřejte rostlinám plné 
oslunění, ale vyhněte se příliš vysokému osvětlení, které může způsobit 
teplotní stres a nedostatečný růst stonku.

V průběhu růstu rostlin odstraňte spodní boční větve když jsou okolo 5 cm 
dlouhé. Pokud odstańujete spodní větve, ujistěte se že na rostlině zůstane 
min. 10 větví, které vytvoří korunu. Neodstraňujte listy pokud to není nutné 
z důvodu napadení škůdci, nemocemi, či phytotoxicitě. Pokud musíte listy 
odstranit odstřihněte je 13mm od stonku. Zbytek řapíku časem uschne a 
sám odpadne. 

První zaštípnutí by mělo být provedeno na vrcholových větvích. Odštípněte 2 - 3 vrchní mladé listy abyste podpořili silné 
větvení na zbývajících uzlinách. Pokud se rostlina rozvdojí, okamžitě ji zastříhněte pod rozdvojenou uzlinou. Můžete použít 
regulátor růstu abyste zamezili pro pomalejší růst postraních větví. 

Druhé zaštípnutí by mělo následovat po 4 týdnech od prvního. Pokud jsou rostliny pěstovány jako dvakrát zaštípnuté, spodní 
větve by měly být zaštípnuty nad 3. nebo 4. uzlinou, přičemž vrchní větve by měly být zaštípnuty nad 2. nebo 3. uzlinou. 
Pokud zaštipujeme roslinu, která má být zaštípnuta třikrát, zaštípneme všechny větve nad 2. nebo 3 uzlinou. V tomto období 
zvýšte intenzitu světla na 54000 lux a dle potřeby použijte regulátory růstu ke zpomalení nárůstu nových větví.

Rostliny pěstované jako 3x zaštipované zaštípněte 4 týdny od druhého zaštípnutí a 2 až 3 týdny před indukcí kvetení. 
Zastříhněte každou větev nad 2. nebo 3. uzlinou. Odstraňte staré listy, které by mohly zastínit nové nárůsty.

Dotvarujte rostlinu po konečném zaštípnutí tak abyste vytvořily kompaktní symetrický vzhled. Počet kvetoucích větví záleží 
na požadovaném vzhledu. Nejčastěji pěstitelé nechávají 3 - 10 kvetoucích větví. Před prodejem odstraňte všechny listy, 
které jsou nevhodné pro konečný vzhled rostliny,
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Oporu větví proveďte tak, že je lehce stáhnete a uvážete k opoře vedle hlavního stonku.  Uvázání větví by mělo být provedeno v 
době konečného zaštípnutí, aby se nepoškodily nové nárůsty. 

Požadavky na výživu stromkových poinsecií se liší podle pěstební sezóny. V teplých letních dnech použijte hnojiva s 
vysokým obsahem (20 - 40%) dusičnanu sodného doplněné o vápník fosfor a magnezium. Jakmile se sezóna přehoupne do 
podzimního období, jsou vhodná hnojiva s obsahem dusíku v nitrátové formě. Dávejte pozor na usazování solí v substrátu a 
monitorujte výživové hodnoty a provádějte buněčnou analýzu.

   

PRODUKCE STROMKOVÝCH POINSECIÍ 

Balení a přeprava stromkových rostlin může být obtížné z důvodu velikosti a 
potencionálního poškození rostliny. Pokud budou rostliny převáženy, doporučujeme 
každou rostlinu umístit do celofánového rukávce a papírové krabice. Pokud budou 
rostliny přepravovány na krátkou vzdálenost, umístěte je do větší přepravky, abyste 
zamezili jejich přepadnutí, na korunu umístěte rukáv z plastového pytlíku, nebo z 
celofánového rukávce.

Třikrát zaštípnuté (1,2 - 1,5m) Dvakrát zaštípnuté (1,2 - 1,5m) Dvakrát zaštípnuté (1 - 1,2m)

Zasazení řízku (RC)

1.zaštípnutí

2. zaštípnutí

3. zaštípnutí

15.duben 1. květen 1. červen

pozdní červenec polovina srpna polovina srpna

5 - 10 září

polovina srpna 5. - 10. září 5. - 10. září




