
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. 
 

Lantana 
 

Felhasználás 

 

Izgalmas virágzata miatt is kedvelt faj a 

nálunk is ismert sétányrózsa. Bogernyős 

virágzatában a virágok színe az érés során 

változik. Alkalmas ágyások, balkonládák 

kiültetésére, jól tűri a szárazságot. 

Függőkosárban is ültethető szélvédett, 

napos fekvésben. Sárga, piros és fehér 

színekben kapható. 

 

Termesztés 

 

Nagyobb virágtálba vagy függőkosárba 

történő ültetés esetén a cserepezést 

januárban végezzük és egyszer vágjuk 

vissza a növényeket. 12 cm-es cserépben 

történő termesztéshez a cserepezés 

februártól, 9-10 cm-es cseréphez márciustól 

kezdhető. A kultúra hossza a kívánt 

mérettől függően 3-5 hónap. Figyeljünk 

arra, hogy a palánta a cserépben ne fásodjon 

meg. 

 

Gyökeresedésig tartsunk 16-18
o
C-ot. 

Gyökeresedés után végezzük el az első 

visszavágást és hagyjuk kihajtani. Adott 

esetben még egyszer visszavághatjuk korai 

cserepezés esetén. Ha a hajtás láthatóan 

szép és erős, a hőmérsékletet csökkentsük 

10-12
o
C-ra, hogy jó legyen a bokrosodás. A 

növények 12-16
o
C-on nevelhetőek készre. 

Ha túl magas a hőmérséklet, rendszerint túl 

hosszú hajtások fejlődnek kevés 

virágkezdeménnyel. 

Vegyszeres növekedésszabályozás 2-3 

alkalommal végzett 0,2-0,3%-os Cycocel 

permetezéssel, vagy 0,3-0,4-%-os Alar 

permetezéssel lehetséges. A virágzás 

kezdete május eleje, közepe. 

 

Törzses fácska korai cserepezéssel 

alakítható ki úgy, hogy sűrű térállásba 

helyezzük a növényeket és magas, 20
o
C-os 

hőmérsékletet biztosítunk. Használjunk 13-

19 cm-es cserepet. A cserepezést októbertől 

végezhetjük. A kultúra hossza kb. 6 hónap. 

A gyökeresedés alatt tartsunk 16
o
C-ot, 

később 14-16
o
C-ot. Cycocel használható. 

 

Tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő-

képességű talajt használjunk. A Lantana jó 

sótűrőképességű, és magas a 

tápanyagigénye. Tápoldatozzuk hetente. 

Biztosítsunk szellős és fényes helyet. A 

kultúra alatt a növény egyenletesen nedves 

legyen, de ne nagyon vizes, különben 

levélbarnulás következik be. A növényen 

képződő mérgező terméseket rendszeresen 

távolítsuk el, hogy a növényt újabb 

virágzásra serkentsük. 

 


