
Termesztési tanácsok 

   

A Syngenta Seeds Kft. a legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor. A feltüntetett információk irányadóak 

csupán, azokat a helyi adottságok és a felhasználók felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. A különböző fajtákra 

vonatkozó adatok nem tekinthetők abszolút értékűnek. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt információkért felelősséget 

nem vállalunk. 
 

Argyranthemum 
 

Felhasználás 
 

Igen népszerű, nálunk bokros margarétaként 

ismert növény. Növekedése gyors, visszacsípve 

különösen jól bokrosodik, folyamatosan és 

bőven virágzik. Kiválóan alkalmas balkonládák, 

függőkosarak beültetésére, illetve nagyobb 

cserépben történő értékesítésre, nevelhetjük 

törzses fácskának. A napos fekvést kedveli. 

 

Termesztés 
 

Április végi-május eleji virágzáshoz 11-12 cm-es 

cserépben történő termesztés esetén február 

elején cserepezzünk. Korábbi vagy későbbi 

termesztés is lehetséges. A kultúra hossza 

későbbi cserepezés esetén csökken, mivel a 

virágképződés fényfüggő: hosszabbodó 

fényhatás mellett gyorsabb a kultúra. Korai 

cserepezés esetén korábbi virágzás és jobb 

növekedés érhető el, ha februárban, ill. 

márciusban legalább 14 napos asszimilációs 

pótmegvilágítást alkalmazunk. 

 

A gyökeresedéshez 16°C-ot, a növekedéshez 

pedig 14-16°C-ot biztosítsunk. 8 héttel a 

cserepezés után 4 hétig biztosítsunk 10-12°C -os 

hidegfázist, majd ezután újra 16-18°C -ra 

emelhető a hőmérséklet. 

 

A közepes és erőteljes növekedésű fajtákat 

szükség esetén visszacsíphetjük, illetve 

növekedésszabályozóval kezelhetjük. 6-8 levél 

magasságában vágjuk vissza a növényt, majd kb. 

8-10 nappal később a növekedés megindulása 

után megkezdhetjük a növekedésszabályozást 

0,1-0,2%-os Cycocel vagy 0,4%-os Alar 

permetezéssel, esetleg 1,0-1,5 %-os Cycocel 

beöntözéssel. Ha a szer a levélzetet éri, mossuk 

le.  

 

A növekedésszabályozás a második hajtás 

megjelenésekor megismételhető. A visszacsípés 

után hetente rendszeresen tápoldatozzunk kálium 

túlsúlyos komplex műtrágyával. Az egyes fajták 

növekedésszabályozás iránti igénye a növekedési 

erélyüktől függ, a kompakt fajták egyáltalán nem 

igényelnek kezelést. Használjunk jó vízáteresztő 

közeget, pH értéke kb. 6 legyen. 

 

Törzses fácskának történő neveléshez 

szeptembertől novemberig (vagy nagyobb 

mérethez április-májusban) cserepezzünk kb. 19 

cm-es cserépbe. Közvetlenül a cserepezés után 

min. 16°C -ot, később 8-10°C -ot biztosítsunk a 

hidegperiódus alatt. Február-márciusban legyen 

14°C nappal és 10°C éjszaka, április-májusban 

pedig 16°C nappal és 12°C éjszaka. 2-3 

alkalommal kezeljük 0,2%-os Cycocellel. A 

növények 8-10°C-on teleltethetőek és február-

márciusban adott kiegészítő fény mellet 14-16°C 

-on nevelhetőek. 

 

 


