Termesztési tanácsok
Impatiens walleriana
Vetés
Magmennyiség: 1250-2700 mag/g.
1000 növény előállításához kb. 1 g magra van
szükség.
A vetést virágágyi kiültetésekhez február
elejétől, májusban virágzó függőkosarakhoz
december közepén kezdjük. Az optimális
csírázási hőmérséklet 20-22°C. A csírázás 10-14
napot vesz igénybe.
Kerüljük a hideg vízzel történő öntözést.
Könnyű, jó szerkezetű, alacsony tápanyagszintű,
5,5-6,5 pH értékű vetési közeget és
cserepezőföldet használjunk. Csak nagyon
vékonyan takarjuk a vetést, mert a magoknak
fényre van szükségük a csírázáshoz. Takarjuk a
vetést üveglappal vagy átlátszó fóliával, de a
csírázás megindulásakor távolítsuk el. Késői
vetések esetén finoman szórhatunk egy nagyon
vékony réteg takaróföldet a vetésre, mert ez segít
a nedvességet megtartani és megóvja a kikelő
magoncokat a kiszáradástól és a kidőléstől.
A magoncok nagyon érzékenyek a stresszre, így
kerüljük a túl magas vagy alacsony
hőmérsékletet és a közvetlen napsugárzást. Akár
egy órányi kiszáradás is tönkreteheti a
csírakezdeményeket. Az állandó nedvességet
párásítással biztosítsuk.
Tűzdelés, cserepezés, ápolás
Vetés után 3-4 héttel tűzdelhetjük a növényeket
ládába vagy közvetlenül 8-9 cm-es cserépbe.
Tartsuk a hőmérsékletet folyamatosan 18-20°Con, amíg a palánták begyökeresednek. Ezután
csökkentsük az éjszakai hőmérsékletet
fokozatosan 15°C-ig.
Öntözés
A termesztés kezdeti szakaszában biztosítsunk az
Impatiensnek egyenletes nedvességet. Később a
palántákat inkább szárazon tartsuk, így

elkerülhetjük a megnyúlást, s egyben elősegítjük
a bimbóképződést.
Tápanyag-utánpótlás
Kerüljük a túlzott tápanyagellátást, mert az
Impatiens érzékeny a magas sókoncentrációra.
Több alkalommal, kis koncentrációban juttassuk
ki a tápanyagot, semmiképpen sem
rendszertelenül, nagy dózisban. Ha tiszta vízzel
öntözünk, nagy adag vizet juttassunk ki, hogy az
esetlegesen felhalmozódó sók kimosódhassanak.
Növekedésszabályozás
Általában növekedésszabályozók alkalmazása
nélkül is alacsony, kompakt növényeket kapunk,
különösen a kifejezetten kompakt fajták esetén.
Kedvezőtlen körülmények között azonban 1-2
alkalommal kezelhetjük az állományt alacsony
dózisú Alarral (0,2-0,3 %).
Edzés
A kultúra befejezése előtt két héttel kezdhetjük
meg az edzést az öntözés és a hőmérséklet
csökkentésével. Természetesen értékesítés előtt
gondoskodjunk a kellő öntözésről.
A kultúra időtartama
A kultúra hossza a termesztési módtól és
időszaktól függően 10-12 hét.
Vegetatív fajták
Az erőteljes növekedésű,vegetatív fajták
termesztése nagyjából hasonló módon történik,
mint a magonc fajtáké, de mindig szem előtt
kell tartani, hogy a növények jóval
erőteljesebben fejlődnek. Legalább 12 cm-es
cserépbe vagy függőkosárba ültessük: a 17-24
cm-es edény akár egy palánta is benövi. A
bokor fejlődése és a virágzás általában gyors, a
palánta ültetése után már 6 héttel kész
állományt kapunk még függőkosárban is.

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.

