Termesztési tanácsok
Salvia
Salvia splendens
Vetés
Magmennyiség: 250-300 szem/g.
1000 növény előállításához szükséges
magmennyiség: kb. 5-8 g.
A vetést január végétől március közepéig
végezhetjük. A csírázási hőmérséklet kb. 2224oC, ami csírázás után 18-20oC-ra
csökkenthető. A csírázás ideje 7-14 nap.
Átültetés, cserepezés
A magoncok 4-6 hetes korukban ültethetők át,
közvetlenül 8-9 cm-es cserépbe.
Hőmérséklet, fény
Cserepezés után néhány hétig 18-20oC-ot
tartsunk. Amikor a növények jól
meggyökeresedtek, fokozatosan csökkentsük a
hőmérsékletet 16oC-ra. A kultúra végén 1214oC-on eddzük a növényeket.
A Salvia splendens jól tűri a tűző napot. A
legtöbb fajta közömbös a nappal hosszúságára,
bár a rövid nappalok kissé késleltetik a kultúrát.

Vegyszeres növekedésszabályozásra az Alart
használhatjuk, de általában nincs rá szükség,
mert a korszerű fajták alacsonyak és kiválóan
bokrosodnak.
A kultúra időtartama
A kultúra időtartama kb. 11-13 hét.

Salvia farinacea
Vetés
Magmennyiség: 800 szem/g.
1000 növény előállításához szükséges
magmennyiség: kb. 2 g.
A vetést február közepétől kezdjük. A csírázási
hőmérséklet kb.18oC, ideje kb. 10-18 nap. A
magoncokat 8-9 cm-es cserépbe tűzdeljük, a
hőmérséklet a nevelés során 16-14oC legyen.
Szükség esetén növekedésszabályozóval
kezelhető.
Nyári cserepes termesztés esetén márciusban
vetjük, 16-cm-es cserépbe 3 palántát ültessünk,
májustól szabadföldön neveljük.
A kultúra időtartama kb. 3 hónap.

Öntözés, tápanyag-utánpótlás

Salvia coccinea

A kultúra rendszeres öntözést és összetett
műtrágyával a megfelelő ellátottságot igényli.
A Salvia közepesen száraz, ill. nyirkos
közegben érzi jól magát.

Februártó április közepéig vetjük 18oC-on, a
keléshez 7-12 nap szükséges. 8-9 cm-es
cserépbe vagy pack-be tűzdeljük. Neveljük 1612oC-on, 1-2 alkalommal
növekedésszabályozóval kezelhetjük.

Növekedésszabályozás
A kompakt fajtákat nem kell visszacsípni,
hacsak a kedvezőtlen körülmények miatt nem
nyúlnak meg túlságosan. Ez esetben a kultúra
ideje meghosszabbodik.

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.

