
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. 
 

Gerbera - cserepes 
  

Termesztés 

 

A cserepes gerbera termesztését általában 

palántáról indítjuk. Palántáinkat január 

végétől június közepéig szállítjuk. A 

kultúra hossza a termesztés időpontjától és 

a választott cserépmérettől függ, Xtray 

palánta ültetése esetén kb. 2-2,5 hónap. 

Időzítése ezáltal széles intervallumban 

lehetséges, a legkorábbi ültetések optimális 

körülmények között anyák napi virágzásra 

tervezhetőek, a június közepi cserepezésből 

a szeptember eleji Mária napig kihúzhatjuk 

a kultúrát. 

 

Ültetés Virágzás 

január vége április vége 

február közepe május eleje 

március közepe május vége-

június eleje 

április közepe június közepe 

május közepe július közepe 

június közepe augusztus 

közepe-vége 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy a 

Jaguar sorozat kiválóan alkalmas a 

növényház nyári kihasználására, a nyári 

névnapokra történő virágzó cserepes 

termesztésre. 

 

A palántát közvetlenül a végcserépbe 

ültessük, az értékesíteni kívánt növény 

méretétől függően válasszunk 11-13 cm-es 

cserepet. Használjunk jó vízgazdálkodású, 

laza, 5,5-6 pH értékű földkeveréket.  

 

A gerbera melegigényes növény, a 

termesztés során tartsunk 18-20
o
C-ot. 

Mivel a gerbera nem csupán a meleget, de a 

sok fényt is igényli, ezért lehetőleg fényben 

gazdag időszakot válasszunk a neveléséhez: 

tavaszi és nyári ültetés esetén gyorsabb lesz 

a termesztés.  

 

A talaj ne legyen túl nedves. A bimbók 

megjelenéséig felülről is öntözhetjük az 

állományt, de ezután lehetőleg alulról vagy 

közvetlenül a cserépbe juttatott vízzel 

öntözzünk. Az ültetés után kb. 3 héttel a 

cserép méretétől függően kb. 20-25 

növény/m
2
 térállásra ritkítsuk az állományt, 

így kapunk harmonikus felépítésű, piacos 

árut. 

 

A gerbera igényli a viszonylag magas 

tápanyagszintet, különösen a kálium 

adagolásra ügyeljünk. Az N/K arány eleinte 

1-1, később 1-1,5 vagy 1-2 legyen. A 

tápanyag-utánpótlás legyen folyamatos, 

lehetőleg minden öntözést tápoldatos vízzel 

végezzünk. 

 


