Termesztési tanácsok
Futópetúnia - vegetatív
Felhasználás
A balkonládák és függőkosarak kiváló
dísznövénye a futópetúnia. A magyar
klímán is pompás virágözönnel hálálja meg
az intenzív gondoskodást. Napfényes
fekvésű függőkosarak, balkonládák kiváló
dísznövénye, esetleg talajtakarónak is
ültethetjük virágágyba. A kompaktabb,
korai fajták (Sanguna) mutatós cserepes áru
előállítására is alkalmasak.
Termesztés
Április végé, május elején virágzó
függőkosár előállításához január elejétől
február közepéig ültessünk három dugványt
egy cserépbe és kétszer vágjuk vissza.
Május eleji, 12 cm-es cserépben történő
virágoztatáshoz február elején, végén
cserepezzünk egy dugványt, 9-10 cm-es
cserépbe pedig március elején, végén
ültessünk szintén egy dugványt. Cserepes
termesztésre válasszunk kompaktabb, korai
fajtát (Sanguna).
A cserepezés után 18oC-t, később 14-16oCot tartsunk.
Biztosítsunk laza, jó vízáteresztő-képességű
közeget. Vashiány esetén hamar klorotikus
tünetek lépnek fel. A kedvező vasfelvételt a
pH 5 érték segíti a legjobban. A tünetek
megjelenésekor vagy megelőző kezelésként
használjunk vaskészítményt, de óvatosan
alkalmazzuk virágzó állományban.

Ne adjunk N-túlsúlyos műtrágyát, különben
a hajtások hosszanti növekedése túl erős
lesz. Tartsuk egyenletesen nedvesen a talajt.
Figyeljünk arra, hogy a kultúra során magas
a vízigény.
Korai ültetés esetén a cserepezést követően
mindjárt vágjuk vissza egyszer a palántát.
Az utolsó visszacsípést általában kb. 8
héttel a virágzási idő előtt végezzük.
Biztosítsunk annyi fényt, amennyit csak
lehet, mert a magas fényintenzitás elősegíti
a virágzást. Természetes nappalhosszúság
és korai visszacsípés esetén a virágzás
május elején kezdődik.
Korai, április elején virágzó
bemutatónövényhez hosszúnappalos
viszonyok között (asszimilációs
pótmegvilágítással) február elejétől kb. 10
hét szükséges. Rövidnappalos viszonyok
között a virágzáshoz 8-10 hétre van
szükség, míg jó fényviszonyok között és
pótmegvilágítással ez az időtartam 4-6 hétre
csökken a hosszúnappalos hatás kezdetétől
számítva.
Növekedésszabályozáshoz használhatunk
Alart. Növényvédelme hasonló a többi
petúniáéhoz.
A kisvirágú futópetúnia, a Calibrachoa
termesztése hasonló a nagyvirágú
fajtákéhoz. Ügyeljünk arra, hogy erős
gyökérzetű fajtát válasszunk, amely jól bírja
a nyári kiültetést.

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.

