Termesztési tanácsok
Vinca (Catharanthus)
Vetés
Az optimális csírázási hőmérséklet kb.
21oC. A vetést ne takarjuk, mert a
csírázáshoz fényre van szükség.
A magvetés ne legyen túl nedves, mert a
Vinca érzékeny a túl sok vízre. A
csírázáshoz kb. 2-3 hét szükséges.
A vetést viszonylag korán, januárban
végezzük el, mert így kapunk idejében
virágzó palántát. Fokozottan ügyeljünk a
gombabetegségek megelőzésére, mert a
Vinca ezekre igen érzékeny.
Termesztés
A termesztés során folyamatosan tartsuk
szem előtt, hogy a Vinca igen hő- és
fényigényes faj: tartsunk min. 14-16oC-ot,
és legyen világos és szellős a növényház.
Túl hidegen tartva és vontatott növekedésre
és különböző tő- és levél betegségekre
számíthatunk. Jól bokrosodó fajtáinkat 9
cm-es cserépbe ültessük. Ültethetünk 2-3
növényt is egy cserépbe, ekkor 10-11 cm-es
cserepet használjunk.
Nyári cserepes termesztés esetén április
végén, május elején ültessünk nagyobb, 1214 cm-es cserépbe 2, esetleg 3
szivarpalántát. Növekedés-szabályozásra
általában nincs szükség, meleg és párás
klímán azonban a megnyúlás megelőzése
érdekében kis koncentrációban
alkalmazhatunk vegyszeres kezelést.
Szükség esetén visszacsíphetjük a
növényeket.

A csüngő típusú magonc fajtákat a
hagyományos Vincához hasonló módon
termesszük, a palántát március végén
cserepezzük, a hűvös időjárás miatt ennél
korábban nem érdemes indítani a kultúrát.
9-11 cm-es cserépben 6-8 hét alatt, illetve
nagyobb növénytartóba 2-3 tövet ültetve 810 hét alatt kapunk készárut. Későbbi
ültetés esetén erőteljesen lerövidül a
termesztés ideje.
A kultúra időtartama
A Vinca termesztése hosszabb időt vesz
igénybe, mint a többi egynyárié, különösen
korai, januári vetés esetén, hiszen ekkor az
alacsony hőmérséklet és gyenge
fényintenzitás miatt vontatott a kezdeti
fejlődés. A kultúra hossza általában 3-4
hónap a vetésidőtől függően.
Ha szivarpalántáról indítjuk a termesztést,
legkorábban március végén érdemes
indítani a termesztést, ekkor emelkedik a
hőmérséklet és a fényintenzitás olyan
szintre, hogy a palánták folyamatosan és
gyorsan fejlődnek. Ily módon május
közepére-végére értékesíthető, erőteljes
növényeink lesznek.

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.

