Együtt a
legjobb minőségért
Megérkezett a kiváló minőségű palánta… mostantól minden Öntől függ!
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a Xtray palánta kinyomóra van szüksége, keresse
munkatársainkat!
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Az Xtray palánták

Az Xtray palánták

fogadása

akklimatizálódása

A palánták érkezésekor fokozottan óvjuk őket a fagytól
és a széltől. Fontos tudni, hogy a szállítójármű és a fogadó növényház hőmérséklete között általában igen nagy
a különbség, ami komoly sokkot okozhat a növényeknek.
Bánjunk kíméletesen a palántákkal.
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Xtray palántáinkat különös gonddal neveljük, és abban bízunk, hogy
szállítás után az Ön növényházában is gond nélkül fejlődnek tovább.
Nagyon fontos, hogy a palántákat az átvétel után fokozott odaﬁgyeléssel kezeljük. Kövesse tanácsainkat és használja kinyomóinkat, hogy a
legjobb eredményt érje el palántáinkkal.
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Xtra jó eredmények Xtray®
palántával!

Ezt tegyük:
 Tegyük a tálcákat árnyékos
és hűvös, a szezontól függően 10-15°C-os helyre
 A hűvös szállítójárműből
történő kirakodás után a
növények hőmérséklete óránként maximum
4°C-kal emelkedjen. Ha
a hőkülönbség 10°C-nál
nagyobb, akkor úgy lassítsuk
a növények melegedését,
hogy néhány óráig nem
rakjuk szét a tálcákat
 Az időjárási viszonyok ﬁgyelembe vételével minél előbb
rakjuk szét az Xtray tálcákat
védett helyen

Ezt NE tegyük:
 Ne hagyjuk egymáson a
tálcákat 4 óránál hosszabb
ideig
 Ne engedjük, hogy a kirakodás után a növényeket
a túl nagy hőmérséklet és
páratartalom különbség
miatt nagy sokk érje
 Ne tegyük a palántákat
közvetlen napfényre
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Ültetés előtt biztosítsunk lehetőséget, hogy a növények
24 órán keresztül akklimatizálódhassanak az új környezetben és a hosszú szállítás után újra felvehessék a
nappalok és éjszakák ritmusát. A szivarpalántákat tartsuk
egyenletesen nedvesen és minden alkalommal kiegyenlített, 1,5 EC értékű, kalcium-nitrátot is tartalmazó vízzel
öntözzük őket, lehetőleg a reggeli órákban.
Ezt tegyük:
 Szétrakáskor helyezzük
szorosan egymás mellé
a tálcákat, hogy a szivarpalántákat a tálca szélén
is egyenletesen nedvesek
tudjuk tartani
 Kerüljük a közvetlen
napsugárzást, használjunk
árnyékolót vagy takarjuk
fátyolfóliával a tálcákat
 Gondoskodjunk a megfelelő
öntözésről és tápanyagellátásról

Ezt NE tegyük:
 Ne öntözzük a szivarpalántákat sima vízzel
 Ne kezeljük a növényeket
növekedésszabályozó szerekkel ebben a stádiumban
 Kerüljük a növényvédőszerek
használatát
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Hogyan
használjuk

az Xtray®

kinyomót

Helyezzük be a kinyomó 5 lábát
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A legjobb kezdet: egészséges, jól átszőtt szivarpalánta,
sérülésmentes gyökérzettel

Állítsuk a lábaira a kinyomót
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Fogjuk meg a palánta tálcát a
hosszú oldalain és helyezzük a
kinyomóra

Finoman nyomjuk rá a tálcát a
kinyomó tüskéire

Az Xtray palánták

Az Xtray palánták

ültetése

nevelése

Aranyszabály, hogy minden esetben kinyomóval emeljük ki
a tálcából a növényeket. Így elkerülhetjük a gyökérsérüléseket és az ebből fakadó gyökérbetegségeket, mint
például a Pythium. A palánták gyökeresedése gyorsabban
beindul, az állomány növekedése jóval egyöntetűbb lesz.

Ezt tegyük:
 Minden esetben használjuk
az Xtray kinyomót
 Megfelelő magasságban
ültessük a növényeket: a
szivarpalánta egy szintbe
kerüljön a cserepezőfölddel
 Kerüljük a közvetlen napfényt, amíg a növények meg
nem erősödnek

Ezt NE tegyük:
 A cserepezőföld ne legyen
túl hideg, mert ez stresszt
okoz a gyökérnek, és növeli
a Pythium és Phytophtora
kockázatát
 Amikor a frissen ültetett
növényeket elszállítjuk végső
helyükre, kerüljük az erős
vibrációt, különösen akkor,
ha száraz a közeg
 Lehetőleg kerüljük a megelőző növényvédőszeres
kezeléseket ebben a stádiumban

Cserepezés után öntözzük be a növényeket, hogy a
gyökérzet megfelelően érintkezzen a termesztőközeggel.
1,5 EC értékű vízzel öntözzünk.

Ezt tegyük:
 Fokozatosan emeljük az
öntözővíz EC értékét a
fajtától, a termesztési módtól
és az évszaktól függően
 Hetente ellenőrizzük a
termesztőközeg EC- és pHszintjét, és szükség esetén
módosítsuk a tápoldat
összetételét
 Gondoskodjunk egészséges
termesztési környezetről:
legyen megfelelő légcsere,
fény és hőmérséklet

Ezt NE tegyük:
 Kerüljük a megelőző
növényvédőszeres kezeléseket, amikor alacsony a
betegségek megjelenésének
kockázata
 Ne kezeljük a növényeket
növekedésszabályozó szerekkel, amíg nem mutatják a
megnyúlás jeleit
 Mindig tápoldattal öntözzünk, sohasem sima vízzel
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