Termesztési tanácsok
Petunia
A Petunia grandiflora, multiflora és milliflora
termesztése alapvetően megegyezik, ezért csak a
Petunia pendula nevelésére vonatkozó
eltéréseket ismertetjük külön.

összetett műtrágyát a tápanyagok megfelelő
szinten tartása érdekében. A cserepeket, ill.
pack-eket rendszeresen mozgassuk a
legyökeresedés megelőzése érdekében.

Vetés és csírázás

Növekedésszabályozás

Magmennyiség: kb. 7.000 - 14.000 mag/g. 1000
növény előállításához kb. 1/4 g magra van
szükség.

Kompakt növények eléréséhez sikeresen
használható az Alar, ill. a B9
növekedésszabályozó. A kezelést akkor kell
elkezdeni, amint az első oldalhajtások
megjelennek (0,5 cm-es nagyság). A
kezeléseket célszerű 1-2 alkalommal, 0,3 %-os
dózisban 7-14 napos időközönként
megismételni. Csak fiziológiailag aktív növényt
kezeljünk, amikor a talaj nedves, de a levélzet
száraz. Amint az első bimbók megjelennek,
hagyjuk abba a kezelést, különben késhet a
virágzás. Később a túlzott növekedést a növény
szárazon tartásával akadályozhatjuk meg.

Az optimális csírázási hőmérséklet 20-21 °C. A
csírázás ideje 10-12 nap. Vetéshez laza
talajkeveréket használjunk, nagyon vékonyan
vagy egyáltalán ne takarjuk a megvetést.
Védekezzünk a palántadőlés ellen.
Átültetés és cserepezés
Vetés után kb. 4 héttel a palántákat ládába,
vagy ha elég helyünk van, közvetlenül a
végleges
cserépbe, ill. az ún. pack-ekbe tűzdelhetjük. A
végcserép legalább 7x7 cm-es kocka, de inkább
9 cm-es körcserép legyen. A cserepezéshez a
szokásos, egynyáriaknak megfelelő
földkeveréket használjunk, amely laza, jó
vízáteresztő, pH értéke kb. 5,5-6,5.
Hőmérséklet
18-20°C-ot kell mindaddig tartanunk, amíg az
átültetést követően a gyökérfejlődés újra meg
nem indul. Később, az éjszakai hőmérséklet
fokozatosan csökkenthető 12-15°C-ra, a
nappali 16-17°C-ra.
Ápolás
A kultúra kezdetén a talajt megfelelően
nedvesen kell tartanunk. Azonban különösen a
szállítás előtti hetekben legyen a talaj
szárazabb, így elkerülhetjük a növények
megnyúlását és elősegítjük a bimbók
képződését. 10-14 naponta használjunk

A kultúra időtartama
A kultúra időtartama 10-12 hét között változik,
a termesztési módtól és a kívánt
növénymérettől függően.
PETUNIA PENDULA – futó petúnia
Termesztése a törpe petúniáktól kissé eltér:
fokozottabban kell figyelni a nyúlás
megelőzésére, illetve figyelni kell a
termékleírásban szereplő tenyészidőre és
szükség esetén 1-2 héttel korábban kell
vetni/ültetni. A 4-5 hetes magoncot vagy a
tálcás szivarpalántát tűzdeljük közvetlenül min.
11-12 cm-es cserépbe. Így biztosíthatjuk a kellő
térállást, ami a kompakt növekedéshez
feltétlenül szükséges. Szintén nagyban elősegíti
a kompakt habitus kialakulását és a jó
bokrosodást, ha egyszer visszavágjuk a
növényeket. Ekkor kb. 20 cm magas,
virágokkal bőven borított, mutatós cserepes
árut kapunk. Alarral a szokásos módon
kezelhetjük.

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.

