
 

 
 

NAWOŻENIE  I PODLEWANIE  
 

Rodzaje  nawożenia  

- zaleca  się  nawozy  specjalistyczne   dla  roslin   ozdobnych , które  posiadają  już  

mikroelementy   w  swoim  składzie ,  

- dodatkowo  nalęzy  dodać  molibden   , który  to  może  się   uwidocznic  przy  b.niskim  

pH    

- nawożenie  jest  ściśle  związane  z  rodzajem  wody  jaka  jest  dostępna  w  Państwa  

Gospodarstwie    

 

dlatego  bardzo  ważna jest  analiza  wody   

 

 

ANALIZA  WODY  

Analiza  wody  pozwala  nam  ustalić  pH  i  EC   

Po  uataleniu  tych  wskażników  możemy  dobrać  odpowiedni  nawóz   

Jako  bazy  używamy  nawozu  o   stosunku 15-5-25 , który  w   zalezności  od  jakości  

wody  możemy  zmieniać   

 

1 pH > kwaśnego    lub  podstawowe  działanie  nawozu  

pH  wody Rodzaje  nawożenia  Inne  sposoby  

poniżej  pH 5,8-6,0 nawozy  podstawowe z 
delikatnym  dadatkiem Ca 

 

między  pH 6,0 e 6,8 normalny  nawóz   

ponad 6,8-7,0 dodać  kwasu  ( bez  dodatku  
Ca ) 

wodę  zakwasić  

 

Dla  wody  twardej  ważne  jest : 

- użycie  nawozów    o  działaniu  kwaśnym   , 

- do  sadzenia  urzywamy  substratu  o   pH  max. 5,4-5,5 . 

 

 



 

 

2 EC  > czystość   pożywki  i  jej  maksymalne  wartości  . 

Całkowita  zawartość  pożywki  nie  powinna  przekroczyć  1800-2000 uS ; 

oto  maksymalne  wartości :  

           max - 1500   dla  doniczki do 14 cm  

 - 2000  dla  doniczek  14 i  16 cm  

 - 2200 dla  doniczek  powyżej  20 cm  

Na  rynku  dostepny  jest bardzo  szeroki  asortyment   nawozów  różnych  firm .Ważna  

jest ich cecha  rozpuszczalności   , pojawiająca  się  już   przy  koncentracji  1g/litr .Tanie  

nawozy  mają  bardzo  wysoką   i  można  je  używać  tylko  mieszając    z  wodą  

deszczową    (EC < 500 uS). 

 

EC  wody Max. dawka  nawozu na  

16 cm  doniczkę  

Komentarz 

poniżej 500 uS 
1800 uS 

(max. dawka 2,0 g/ litr) 

każdy  nawóz  zawierający  
mikroelementy 

między 500 und 750 uS 
1500 uS 

(max. dawka 1,8 g/ litr) 

 każdu  nawóz  zawierający 
mikroelementy 

między 750 und 1000 uS 
1300 uS 

(max. dawka 1,5 g/ litr) 

wskazany  nawóz czysty  

ponad 1200 uS 
1000 uS 
(max. dawka 1 g/Liter) 
tylko b.czysty  nawóz (drogo)  

nie stosować 
- szukać  innego  żródła 
- wodę oczyscić  z  

zasolenia (odwrotna 
osmoza) 

 

 

3 azot > zestawienie  nawożenia , nawożenie azotowe – stosunek potasu  (N:K) 

 

zawartość  azotu w  wodzie Stosunek  N:P:K Nawożenie 

poniżej 50 mg/l 1-0;7-1,5 15-5-25 

pomiędzy  50 i 100 mg/l 1-1-2 10-10-20 

ponad 100 mg/l 1-2-3 8-16-24 

Przy  dużej  zawartości  azotu  w  wodzie  do  podlewania  roślin  

(ponad  50-80 mg/l) rośliny   szybciej  i  silniej rosną   co  powoduje częstsze  użycie  

skarlacza .   

 

PODSUMOWANIE: 

- silne  nawożenie  substratu=mniej  korzeni , 

- substrat  bez  nawożenia =bardzo  dużo i  bardzo  białe  korzenie ( śnieżno-białe ), 

- zalecana  zawartość  nawożenia w  substracie  1kg/m3 , 



 

- nie  stosować  nawożenia  wolnodziałającego . 

Dawki  i  częstość  nawożenia : 

- nawożenie  rozpoczynamy 2-3  tygodni  po  posadzenieu , 

- największe  zapotrzebowanie  w  składniki  odżywcze  ma  Poinsecja  od  połowy  do  

końca  września , po  tym  okresie  nawożenie  redukujemy , ale  cały  czas  nawozimy  

do  samego  końca  uprawy –sprzedaż ,  

zalecana   ilość  substancji  odżywczej  w  mg/ l podłożą 

 

                                           do 5 tygodnia uprawy                     od 6 tygodnia uprawy 

N                                         180     250 

P2O5                      180     180 

K2O         250     300 

Zasolenie                           poniżej 1800                                    poniżej 2300 

PH                                      5,5-6,0                                              5,5-6,0 

- przy  dobrej  jakości  wody   idealny  stosunek   nawożenia     N:P:K  jest  15-10-30  , 

- jakie  dawki ? 

1. roślina  potrzebuje  tylko nawożenie  w  momencie  wzrostu  , 

2. kiedy  roślina rośnie substrat  w  doniczce  wysycha , 

3. kiedy  substrat  w  doniczce  zostaje  zwilżany  w  momencie  jego przesuszenia 

zapewniamy  w  ten  sposób  regularny  dostęp  składników  odżywczych  roślinie ,    

4. duże  znaczenie  ma  ilość  wody  dozowana  do  każdej doniczki przy    nawożeniu = 

ilość    (ml/ doniczka ) podlewanie  nie  na  minuty . 

 

nie  jest  konieczne   liczenie  wody  gr/tydzień , ale  wody  utraconej  przy  podlewaniu  

roślin .   

dozowanie częstotliwość ilość  wody/doniczka gramy/roślina /tydzień  

1 g/litr 7 x/ tydzień  100 ml/doniczka 0,7 g/roślina /tydzień 

  300 ml/doniczka 2,1 g/roślina /tydzień 

  600 ml/doniczka 4,2 g/roślina/tydzień 

 

Ilość  nawożenia  , które  otrzymuje roślina  zależy  od :    

- koncentracji (g/litr) 

- ilości  wody  (ml/ doniczka)) 

 ilość  roztworu 

nawozu/doniczka 

ilość roztworu  

nawozu/doniczka 

doniczka lato zima 

14 cm  150-200 ml/doniczka 100 ml/doniczka 

16 cm  200-250 ml/doniczka 150 ml/doniczka 

18 cm  300 ml/doniczka 200 ml/doniczka 

  

 
 



 

 
 
 

PODLEWANIE . 
Zalecana  jest  analiza   wody  aby  sprawdzić , a  co  zatym idzie   kontrolować w  niej  

następujące  parametry : 

wartość  EC   , zasolenie ( poniżęj  0,75 mS (750 uS), pH (max. 6,8)  i zawartość  azotu 

(max. 100 mg/l)  . 

Nie  podlewać  za  obficie  roślin :  

- rośliny  sadzimy  w  przepuszczalny  substrat , 

- przy  pierwszych  spadkach  temperatury jesienią  obniżyć  dawki  nawożenia   (max. 

150 ml/doniczka 16 cm ). 
 



 

 

ZAPOBIEGANIE  NEKROZOM  PRZYKWIATKÓW  
 

   
 

1. unikanie  spadków  temperatur   1-2°C  od  minimalnej  temp. 14-15°C , 

 ważne  jest  obserwowanie  temperatury  dnia  , aby nie  była  za  wysoka ,(optymalna 

jest    3-4°C powyżej  temp.  nocy ).  

2. zredukowanie  całkowitego  nawożenia  saletrą  amonową  i  wapniową  , 

3. podczas  dnia  obiekty  silnie  wietrzyć  , 

aby  obnizyć  ryzyko  wrażliwości  na  szarą  pleśń  nocą  minimalnie  otwieramy        

wietrzniki  , 

4. obiekty  ok. 30%  cieniujemy . 

5. uwaga  na  zbyt  wilgotne  powietrze  w  otoczeniu  , kiedy  zauważymy  krople  rosy  na  

roślinach  natychmiast  należy  wietrzyć  obiekty  i  przeprowadzić   oprysk  ROVRALem 

FL (Iprodion) 150 cc/hl na  przykwiatki ( uwaga  na  słońce  przy  zabiegu , dobrze  jest 

przez  następne  12 godz. rośliny  cieniować  i  szybko  je  odsuszyć ) , 

6. w  tym  stadium  oprysk   chlorkiem  wapnia  czy  chelatem żelaza  jest  zbyteczny ,   

7. poleca  się  w  tym  przypadku  szybki  oprysk  przykwiatków   Cycocelem          1 g/litr – 

uwaga  na  bezpośrednie  padanie  promieni słaonecznych podczas  zabiegu .   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POINSECJA  PIRAMIDY 

 

 

uprawa : 

piramidy  mogą  być  uprawiane  razem  z  drzewkami .  

Ich  warunki  uprawowe są  prawie  takie same, rózni  je  tylko  uszczykiwanie ,które w  

tym  przypadku przeprowadza  się  częściej     i  systematyczniej . 

 

Uszczykiwanie  : 

- przy  formowaniu  piramid  należy  pozwolić  roślinom  rosnąć  bez  uszczykiwania  

wierzchołka  rośliny ,  

- wysokość  piramidy  zalęzy  od  terminu  sadzenia : im szybsze  sadzenie  tym  większa  

piramida  , 

- roślina  naturalnie  tworzy  pędy  boczne  na  pędzie  głównym ,których  nie  należy  

usuwać   ,ale  czuwać  nad  ich  siła  i  kierunkiem  wzrostu ,  

- pędy  boczne : na  początku  ich wzrostu  należy  pozwolić  im  rosnąć ,a  kiedy  pojawią  

się  5-6  liści   przystępujemy  do uszczykiwania , dolne  liście uszczykujemy  za  4 

liściem i  dalej  ku  górze  za  3  i  kolejno  za  drugim  ,    

 czynnosci  te  prowadzimy  do  15.września , 

- aby  uzyskać  regularny  pokrój  rośliny   liście  , które  hamują  wzrost  pędów  bocznych 

usuwamy ( ucinamy  tylko blaszki  liściowe ) ,    

- zalecana  odległość  między  roślinami  1,5m ,    

- optymalnym  okresem  uszczykiwania  dla  piramid  jest  15-25 wrzesień  , wtedy  

uzyskujemy  rośliny  smukłe  i  bardzo  foremne , przy  wcześniejszym  uszczykiwaniu  

rośliny   mają  b.szeroki pokrój ,      



 

 

podsumowanie  

Uprawa tydzień 

doniczka ( 14 cm) 20-24 

przesadzanie ( 24-20 cm) 25-29 

Uszczykiwanie  pędów  

bocznych do 

37 

Uszczykiwanie  pędu  gł. 39–40 

 

***  skarlanie wg.potrzeby  co 7-10  dni , również  w  pażdzierniku  co  wpływa  na  

wyrównany  pokrój  rośliny ,  

  *  pędy  boczne  uszczykujemy  od  dołu  za 4  dalej  za 3  i  2  liściem   bo  

wykształceniu 6-4 liści ,   

 

odmiany  :  

- odmiany  tylko  o  bardo  dobrym  się  krzewieniu jak  np.Primero , Peterstar  i  inne    

 

uwaga !  

NIE  OPRYSKUJEMY  GIBERYLINAMI    

 

choroby: 

-jedynym  problemem  w  tej  uprawie  jest  

zamieranie  roślin po  posadzeniu     

- aby  zmniejszyć  ryzyko  należy:   

- usuwać  liście  obcinając  tylko  blaszki  

liściowe,   

- pędy  boczne  obcinać , a  nie  obrywać  . 

- po  zabiegach  pielęgnacyjnych  i  

formujących  rośliny  opryskiwać  środkami grzybowymi  np.  ROVRAL FL (Iprodion 

25% BASF) lub RIDOMILL GOLD COMBI (Metalaxil 5% + Folpet 40% SYNGENTA) 

- przed  i  po przesadzaniu  roslin  zabezpieczenie  systemu  korzeniowego  przez  

podlanie  PREVICUREM (Propamocarb 66,5%) lub PREVICUR ENERGY 

(Propamocarb 47,2% + Fosetyl Aluminium 27,6%) BAYER 
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POINSECJA  DONICZKA  35 CM Z  9  USZCYKNIĘTYMI  

ROŚLINAMI 
 
Rośliny  bardzo  dekoracyjne  do  wystroju  hoteli  , banków itp. 
 

uprawa tydzień 

sadzenie (direkt in  35 cm) 22 

uszczykiwanie 25 

kwitnienie  48 

 

uszczykiwanie: 

wg.zapotrzebowania  2 g/litr przez  opryskiwanie , nie  dłużej  jak  do  poł.września  aby  

przykwiatki  osiągnęły   odpowiednią  wielkość , 

 .  

 

pozostałe  działania  jak  w  uprawie  tradycyjnej ,  

 

 

POINSECJA  W  AMPELU, USZCZYKNIĘTA 
 

Polecany  ampel  to   20 cm ( składający  się  z  8 uszczykniętych  roslin  uprzednio  

posadzonych  w  doniczce  7  lub  8 cm)   5  roślin  sadzimy  na  brzegu  ampla  , a 3  w  

jego  środku ,   

 

Uprawa tydzień 

sadzenie (in 7 cm  Topf) 36 

Uszczykiwanie 37 

sadzenie (in 20 cm  Ampel) 46 

Kwitnienie 49 

 
 

sadzenie : 

w  ampel  sadzone  są  prawie  kwitnące  rośliny   dzięki  czemu  pokrój  wieszaka  jest  

imponujący  .    

Po  posadzeniu  podlewamy   system  korzeniowy  Previcurem (Propamocarb 66,5% - 

BAYER) 150 g/litr . 

 

uwaga : 

sadzenie  w  doniczka  7-8 cm    zwiększa  ilość  pędów  na  roślinie  oraz  

swobodne  sadzenie  do  ampla . 

  

 



 

 

 

POINSECJA-DRZEWKA 

 

sadzenie  :  

- od pocz.. maja  do  poł. czerwca , im  późniejsze  sadzenie  tym mniejsze  drzewka ,przy  

użyciu  hormonów  wzrostu  możliwy  jest  późniejszy  termin  sadzenia ,  

- po  posadzeniu rośliny  ustawiamy  doniczka  przy  doniczce i  cieniujemy  aby  zmusić  pęd  

główny  do  szybszego  wzrostu  , 

doświetlanie : 

- rośliny  należy  koniecznie  do  poł.  maja doświeltać  , 3 godziny nocą  (np.  od  24.00 do 

3.00 h ) 30 Watt/m2 ,  

temperatura: 

- zaleca  się  ustawienie  temp.  18-20°C  co  powoduje szybszy i pewniejszy  wzrost , 

- od poł.sierpnia kiedy  temperatura  spada poniżej   20°C należy włączyć  ogrzewanie ,  

- od poł.września   uprawę  prowadzimy  jak  przy  uprawie  standardowej , 

uprawa : 

 zaleca  się umocowanie  pędu  do  podpory  np.bambusa , 

- wszystkie  boczne  pędy  obcinami  ,ale  nie  urywamy  ,   

- liście  na  pędzie  zostawiamy  do  końca  września a  nastepnie  przez  ucininie  tylko  

blaszki  liściowej ( aby  nie  pozostawiać  ran na pędzie ) usuwamy  je  z  pędu  

głownego,ogonki  liściowe zasychają  i opadną  same ,   

  

uszczykiwanie : 

- po  osiągnięciu  oczekiwanej wysokości  pęd główny  uszczykujemy  ,  

- im  częściej  drzewka uszczykujemy  tym  korona  będzie  miała  bardziej  wyrównany  

pokrój , jeżeli  ostatnie  uszczykiwanie  przeprowadzimy  za   szybko powstaje  ryzyko  

otrzymanie  za długich  pędów  ,które  po  wybarwieniu  i  w  momencie  sprzedaży mogą  

się  łamać ,  

- po  uszczyknięciu  liście  w  środku  usuwamy   aby  nie  opóżnić  wzrostu pędów i  aby  

były  proste ,  

- ostatnim  terminem uszczykiwania  jest 31.sierpień dla  raz  uszczykiwanych  form ,  

  15. (20.) wrzesień  dla  2. x (lub  3. x) .  

skarlanie : 

- do  momentu  uszczykiwanie  nie  wymagane  jest  skarlanie ,  

- pierwszy  zabieg  wykonuje  się  przez  podlewanie  (Cycocel  4-5 g/litr) tak aby  nie  

kolidowało  to  z  opryskami  hormonami  wzrostu  na  5-6 dni przed pierwszym 

uszczykiwaniem , 

 



 

 

 

- skarlanie  po  liściach (Cycocel  2,0 g/litr) wykonuje  się od poł.wrzesnia  do poł. 

października  w  odstępach  7-10dni  wg.zapotrzebowania ,  

 

nawożenie  : 

- od  początku  uprawy  przewaga azotu , aby  części  wegetatywne  nabrały  masy ,    

  zaleca  się  używanie  nawozów  w  stosunku  20:10:10 l przez   podlewanie  1 g/litr ,  

- na  początku  wrzesnia  zmieniamy  stosunek nawozów   z  przewagą  K    15:5:25 ,  przez  

podlewanie  o  tym  samym  stężeniu, 

 

odmiany :  

- praktycznie  można  używać  wszystkich  odmian  , naturalnie  najlepsze  są  odmiany  

silnie  rosnące jak : Primero, Freedom itp. Optymalną  odm. jest  Prestige dla form mini 

drzewka.  

 

STOSOWANIE GIBBERRELINY   W   PRODUKCJI DRZEWEK  

- Gibberrellina (Ga3)  powoduje  wydłużanie  się  pędów  roślin   , efekt  odwrotny  do  

działania skarlaczy ! 

 -daje  bardzo  dobre  efekty  przy  produkcji  drzewek ,   

 a) krótszy  okres uprawy ale większe  rośliny  na  końcu  uprawy ,  

 b) wyższy  pęd w  tym  samym  czasie produkcji ,  

 c) równa  wysokość , równy  okres  produkcji  przy 3 krotnym  uszczykiwaniu  i  

otrzymaniu  wyrównanego  pokroju  korony ,  

- Gibberrelline jest dostępna  na  rynku  w  formie  płynnej  i  do  rozpuszcenia  w  wodzie ,  

- pierwszy  zabieg wykonujemy  4  tygodnie  po  posadzeniu , ewentualnie  drugi  oprys  

można  przeprowadzić  3-4 tygodni  po  pierwszym ,  

- zabieg  wykonujemy  przez  opryskiwanie  roślin , najlepiej  wieczorem , nastepnie  rośliny  

cieniujemy ( zmniejszenie  ryzyka  poparzenia  roslin ) ,   

- po zabiegu  roślin  nie  podlewamy, 

- bardzo  ważne  jest  aby  rośliny  były  dobrze  odżywione , dlatego zaleca  się  3  dni  

przed  opryskiwaniem  nawożenie  saletrą  wapniową      1,5 g/litr  oraz po 3  i  6  dniach  

jeszcze  raz  ,  

 rośliny  powinny posiadać  dobry  system  korzeniowy  ,  

- jeżeli  po  użyciu  hormonu  wzrostu  nastepuje  uszczykiwanie  polecamy  na  7-10dni 

przed uszczykiwaniem  podlewanie  Cycocelem    w  stężeniu 5 g/litr ; należy  pamiętać 

aby  bryła  korzeniowa  była  wilgotna , 

    dzięki  temu  zabiegowi  otrzymamy  dużą  ilość  pędów  o  oczekiwanej  długości .  

 

 

 



 

 

PRODUKT (substancja czynna  – PRODUCENT) koncentracja : 

 Gibaifair (2% Ga3 - AIFAR) > 50-60 cc/hl 

 Promalin NT (1,8% Ga3 - BAYER) > 50 cc/hl 

 Berelex (Tabletki  do 10 g z 9,4% Ga3 SYNGENTA) 2 Tabletki/hl 

 

 

ZESTAWIENIE – POINSECJA  DRZEWKA 

Uprawa DRZEWKA MINI DRZEWKA BONSAI DRZEWKA  

Wysokość  

(doniczka-roślina ) 
Ok.. 120-100 cm ok. 70 cm ok. 40-50 cm 

Sadzenie 
tydzień 18-20  

(doniczka pośrednia 

14 cm) 

tydzień 24 

(doniczka pośrednia 

14 cm) 

tydzień 27-29 

(doniczka 

końcowa14-16 cm) 

1. Gibberrellin 

zabieg       

(wszystkie 

odmiany) 

tydzień 22-24 tydzień 27 tydzień 30 

2. Gibberrellin 

zabieg        

(wszystkie  

odmiany) 

tydzień  25-27 Tydzień 30 - 

Przesadzanie 
tydzień 28 

(doniczka 

końcowa24-26 cm) 

tydzień 31 

(doniczka końcowa 

20 cm) 

- 

Cycocel podlewanie    

(5 g/litr) 
tydzień 31 tydzień 32 tydzień 32 

1. uszczykiwanie tydzień 33 tydzień 33 tydzień 33 

2. uszczykiwanie 

(oprócz Freedom) 
tydzień 36-37 tydzień 37 tydzień 38 

 

 



 

 

 

choroby: 

 jedynym  problemem  przy  produkcji  drzewek  jest zamieranie  roslin  po  posadzeniu  i  to  

przez  kilka  tygodni .  

 Aby  zmniejszyć  ryzyko  tej  sytuacji należy:  

- usuwać  tylko  blaszkę  liściową  ,a  ogonek  

liściowy  zostawic  na  pędzie ,  

- pędy  boczne  nie  obrywać tylko  obcinać  

- po  każdym  takim  zabiegu  rośliny opryskiwać np. 

ROVRAL FL (Iprodion 25% BASF) lub  RIDOMILL 

GOLD COMBI (Metalaxil 5% + Folpet 40% 

SYNGENTA) 

- przed  i po przesadzaniu  rośliny  podlewać PREVICUREM (Propamocarb 66,5%) lub 

PREVICUR ENERGY (Propamocarb 47,2% + Fosetyl Aluminium 27,6%) BAYER  



 

 

 

PROBLEMY  PODCZAS  UPRAWY . 
CHOROBY : 

Podczas  wzrostu  

jest  bardzo  dużo  róznych  czynników , które  powodują ,że  rośliny  zamierają . 

Dlatego  w  tabeli  poniżej  umieszczono  najważniejsze  problemy  związane  z  

uprawą  Poinsecji :   

  

Objawy  Choroby  Zalecenia  

- brązowy system   korzeniowy  już  w  
pierwszych 10  dniach  po  
posadzeniu    

- czasami  na  szyjce  korzeniowej 
widoczna brązowa  narośl 

- perfekte Wurzeln 

Rhizoctonia 

- profilaktycznie : Previcur 
(Propamocarb 66,5%) 100 g/hl 

- zabieg :  
 Rizolex Gold (tolclofos methyl 

50%) 80 gr/hl 

- brązowy  system  korzeniowy 
podczas  uprawy  

- uszkodzony  system  korzeniowy lub  
nawet  czarny  

- 1mm  pod  podłożem  w  doniczce 
widoczne białe  larwy z  czarną  
głóką  

- wigotny  klimat   i  nieprzepuszczalny  
substrat  o  drobnej  frakcji  

Ziemiórka  

zabieg  konieczny  przed  
doniczkowaniem  roślin   : 

mieszanka : 2/5 Oncol 5G 
(Benfuracarb 4,7%) + 2/5 Marshal 
5G (Carbosulfan 5%) + 1/5 Regent 
G (Fipronil 2%), prze  podlewanie  
lub  
- metody  biologiczne (Koppert). 

- metoda  sprawdzona   
podlewanie  Agrotipem  0,1% 
obficie  2-3x podczas  uprawy 
lub  moczenie  sadzonki  w  
roztworze  o  tym  samym  
stężeniu ; 

 

- brązowe  przebarwienia  na  pędach 
aż  do  jego części  górnej , czerne  
kreski  na  pędach , perfekcyjny  
system  korzeniowy    

Botrytis i  lub   
Pythium 

oprysk: 
- Enovit methyl FL (Tiofanat 

methyl38,3%) 150 gr/hl 
- Previcur 150 gr/hl 

- czarne  korzenie  
- zbyt  dużo  

wody/zbyt  częste  
podlewanie roślin 

- niskie  temp. Przy  
zbyt  dużej  ilości  

wody 

pozwolić  uprawie  odpocząć  od  
wody   i  nastepnie  oprysk  lub  
podlanie : 

- Previcur 
- mniej  wody 

- zły  system  korzeniowy 
- za  obfite  
nawożenie  

- zbyt  niskie   pH  

- pozwolić  roślinom  rosnąć  
- podlanie CaCo3  ,  4-5 g/Liter 

 



 

 

Walka  biologiczna : 

- dzięki  odpowiedniemu  systemowi  cieniówek  izolujących  obiekty   z  roślinami  

matecznymi   sadzonek nasze   są  wolne  od  chorób  i  szkodników  co  pozwala  na  

zmniejszenie  ilości   zabiegów  ochrony  w  Państwa  Gospodarstwach .   

 

ZAMIERANIE  PĘTÓW  W  POINSECJI  

  

JAK  ROZPOZNAĆ  TĄ  CHOROBĘ ? 

niektóre    części  Poinsecji  mogą  zamierać  , 

- mamy  do czynienia  z  bardzo  szybkim  przypadkiem  zamierania , prawie  

błyskowicznym , gdzie  proces  ten  czasami  zaczyna  się  już  podczas  wysyłki  

sadzonek  w  kartonie  , 

- chorobę  te  nazywamy  Phytophthora parasitica , 

- Phytophthopra p. jest  to  choroba  ,która  podobnie  jak   Pythium została  po  raz  

pierwszy  rozpoznana  w   1990   roku  , 

- jej  symptomy  to  delikatne  zagniwanie , mokra  i  szara   szyjka  korzeniowa , która  

po  dotknięciu  odchodzi  ,często  widoczne  są  czarne  kreski  na  pędzie ,które  mogą  

przechodzić  aż  do  wierzchołka  rośliny ,     

- czasami  objawy  tej  choroby  mogą  uwidaczniać  się  w  miejscu  uszczyknięcia  

rośliny   jeżeli  warunki  dla  jej  rozwoju  są  korzystne : wilgotny i  ciepły   klimat,gdzie  

mała  jest  cyrkulacja  powietrza  w  obiekcie .     
  
 

ZAPOBIEGANIE :  

- po  dostawie  roślin  do  Gospodarstwa  rośliny  sadzimy  z  dobrze  wilgotnym  

systemem  korzeniowym  ,  

- przy  pierwszym  podlewaniu  dodajemy  środka  grzybowego  jak  np. Aliette   czy  

Rovral  ( patrz  tabela )  

- klimat  w  otoczeniu  roślin  pozostawiamy   wilgotny , pod   systemem  cieniującym  do   

     50-70%  i  dobrze  wietrzymy  , aby  cyrkulacja  powietrza  w  obiekcie  była  dobra, 

wyszczegamy  się  obiektów  bez  wentylacji  . 

     Liście  roślin  spryskujemy  wodą-mgiełka  , ale  z  umiarem  ( max.3-4/dziennie )   

 
 

WALKA  CHEMICZNA    

W  przypadku  wystąpienia  choroby :  

Dokładne  wykonanie  2  zabiegów  w  odstępie  3-4 dni     

Może  się  zdażyć  , że  po  drugim  zabiegu  jeszcze  po  5-7  dniach  rośliny  mogą 

zamierać .  Po  tym  czasie  powtarzamy  zabieg  z  Aliette  i  problem  powinnien  zostać   

zażegnany .      

 



 

 

Przykład  prowadzenia  zabiegów  : 

Dzień  Środek  chemiczny  

1. dzień  Apron XL (Metalaxyl 30,95% - SYNGENTA) 300 g/hl 

po  2-3  dniach  Ridomill Gold Combi (Metalaxyl+Folpet 5+40% - 
SYNGENTA) 150 g/hl 

po  kolejnych  5-7 dniach  Aliette (Fosetyl Alluminium 80% - BAYER) 150 g/hl 

Opryskujemy   lancą  a  niezbyt  wysokim  ciśnieniu , grubszej  kropli  , dokładnie  liście  i  

pędy   oraz  szyjkę  korzeniową .   

 

DOSTĘPNE  ŚRODKI  CHEMICZNE DO ZWALCZANIA  

PHYTOPHTHORY 

 

NAZWA 

HANDLOWA 

SUBSTANCJA  

CZYNNA  

PRODUCENT DAWKA  DZIAŁANIE  SKUTECZNOŚĆ 

ALIETTE 
Fosethyl 
Alluminium 80% 

BAYER 200 g/hl systemiczne XXXX 

APRON XL Metalaxyl 31,8% SYNGENTA 100 cc/hl systemiczne XXXX 

FORUM 50WP Dimethomorph CYANAMID 50 g/hl kontaktowe XXX 

MARISAN 50 PB Dicloran 50% SIAPA 150 g/hl kontaktowe XX 

PREVICUR 
Propamocarb 
66,5% 

BAYER 150 cc/hl systemiczne  XX 

RIDOMIL GOLD 
480 EC 

Metalaxyl 46,2% SYNGENTA 30 g/hl sysyemiczne XXXX 

RIDOMIL GOLD 
COMBI 

Metalaxyl 5% + 
Folpet 40% 

SYNGENTA 150 g/hl systemiczne XXXX 

ROVRAL FL Iprodion 25% BASF AGRO 150 g/hl kontaktowe XX 

SCLEROSAN 50 Dicloran 47,5% DOW 150 g/hl kontaktowe XX 

TERRAZOLE 
35WP 

Etridiazol 35% 
UNIROYAL 80 cc/hl Kontaktowe XXX 

 



 PRZEGLĄD ODMIAN   

VII IX X IX X XI

Prestige
TM

 Red pomarańczowo-czerwony xx brak brak brak 1x 9 tydzień 49 18°C 17-18°C 17°C bardzo dobra

Prestige
TM

 Early Red pomarańczowo-czerwony xx brak brak brak  1x 7 tydzien 46 17°C 15-16°C 15°C bardzo dobra

Primero Red czerwony xxx xx co 15 dni co 15 dni brak 8-8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Primero Pink różowy xxx xx co 15 dni co 15 dni brak 8-8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Primero Marble różówo-biały xxx xx co 15 dni co 15 dni brak 8-8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Primero White biały xx x co 15 dni co 10 dni brak 8-8,5 tydzien 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Primero Glitter pstry xx x co 15 dni co 10 dni brak 8-8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Harvest Orange pomarańczowy xx x - brak  1x 9 tydzień 49 18°C 18°C 17°C dobra

Giulietta (LAZZ 1023) Neu różowo-czerwony xx xx co 15 dni co 15 dni 1x 8 tydzien 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Limoncello cytrynowy xx x brak  1xkoniec miesiąca 1x 8,5 tydzień 49 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Cristallo czysta biel xx xxx 1 x co 10 dni 2x 7,5 tydzien 47-48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Monreale ® Red ciemna czerwień xx x 1 x co 10 dni 1x 8 tydzien 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Monreale® Deep Pink intensywny róż xx x 1 x co 15 dni 1x 8 tydzien 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Monreale® Marble różowo-biały xx x 1 x co 15 dni 1x 8 tydzien 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Monreale® White biały xx x 1 x co 15 dni 1x 8 tydzien 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Monreale ® Early Red intensywna czerwień xxx xx 2x  1xkoniec miesiąca co 10dni 6,5 tydzień 48 17°C 16°C 14°C bardzo dobra

Tosca Red intensywna czerwień xx x brak  1xkoniec miesiąca co 10dni 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Tosca® White biały xx x brak 1xkoniec miesiąca co 10dni 8,5 tydzien 48 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Jester
TM

 Red czerwony xx xx 1 x 1 x brak 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Jester
TM

 Pink intensywny róż xx xx 1 x 1 x brak 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

Jester
TM

 White biały xx xx 1 x 1 x brak 8,5 tydzien 48 18°C 17°C 15°C bardzo dobra

TEMPERATURA  UPRAWY
TRWAŁOŚĆ

ZAPOTRZEBOWANIE NA CYCOCEL
INDUKCJAKOLOR WZROST

ILOŚĆ 

SKARLACZA
KWITNIENIEODMIANY
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 PRZEGLĄD ODMIAN   

VII IX X IX X XI

TEMPERATURA  UPRAWY
TRWAŁOŚĆ

ZAPOTRZEBOWANIE NA CYCOCEL
INDUKCJAKOLOR WZROST

ILOŚĆ 

SKARLACZA
KWITNIENIEODMIANY

VII IX X IX X XI

Freedom® Red intensywna czerwień xx x(x) brak 1xkoniec miesiąca co 7 dni 7,5 tydzień 46 17°C 16°C 14°C bardzo dobra

Freedom® Bright Red jasna czerwień xx x brak 1xkoniec miesiąca  1x 8 tydzień 47 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Freedom® Pink jasny róż xx x(x) brak co 15 dni co 7 dni 7,5 tydzień 48 17°C 16°C 14°C bardzo dobra

Freedom® White kremowy xx x(x) brak 1xkoniec miesiąca co 7 dni 7,5 tydzień 48 17°C 16°C 14°C bardzo dobra

Fiamma (Lazz 1043) NEW jasna czerwień xxx xx alle 10 Tage co 15 dni  2x 7,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Allegra (Lazz 1047) NEW czerwony xx x brak 1xkoniec miesiąca  1x 8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Cortez® Burgundy burgund xx x brak brak co 10 dni 8,5 tydzień 49 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Cortez® Red czerwony xx x brak 1xkoniec miesiąca co 10 dni 7,5-8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Cortez® Electric Fire pomarańczowy xx x brak 1xkoniec miesiąca co 10 dni 7,5-8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Cortez® White kremowy xx x brak 1xkoniec miesiąca co 10 dni 7,5-8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Christmas Feelings czerwony xx x brak co 20 dni  1x 8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Classic Red czerwony xxx xx co 15 dni co 15 dni  2x 8,5 tydzien 48 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Classic Pink różowy xxx xx co 15 dni co 15 dni  2x 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Classic White biały xxx xx co 15 dni co 15 dni  2x 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 17°C bardzo dobra

Peterstar Red czerwony xx xx co 15 dni co 15 dni  1x 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C dobra

Marblestar różowo-biały xx xx brak co 15 dni  1x 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C dobra

White Star biały xx xx co 15 dni co 15 dni  1x 8,5 tydzień 48 18°C 17°C 16°C dobra

Winter Rose
TM

 Early Red czerwony xx x brak 1 x brak 8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Winter Rose
TM

 Early Pink różowy xx x brak 1 x brak 8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Winter Rose
TM

 Early Marble różowo-biały xx x brak 1 x brak 8 tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

Winter Rose
TM

 White biały xx x brak 1 x brak 8,5  tydzień 48 18°C 17°C 16°C bardzo dobra

wzrost x = kompakt, xx = średniosilny, xxx = silny ilość skarlacza xmało  xx średnioxxx dużo

LEGENDA; kwitnienie kiedy 2-3 cyacje rozwinięte   
trwałość odporna  na  opadanie  liści temperatura  na  końcu uprawy: poczatek listopada

ODMIANY KOLOR
WZROS

T

ILOŚĆ 

SKARLACZ

A

TRWAŁOŚĆ
ZAPOTRZEBOWANIE NA CYCOCEL

INDUKCJA KWITNIENIE
TEMPERATURA UPRAWY

2/2



 

 

SCHEMAT UPRAWY  POINSECJI 
TYGODNIE  (od  sadzenia  do  początku  kwitnienia  , tydzień  48) 

 

 materiał 
wyjściowy 

 

produkt 
 

tygodnie  

 ILOŚĆ 

ROSLIN 

NA M2  

 

 czas 

uprawy  

uwagi 
 

2

4 

 

2

6 

 

2

7 

 

2

8 

 

2

9 

 

3

0 

 

3

1 

 

3

2 

 

3

3 

 

3

4 

 

3

5 

 

3

6 

 

3

7 

 

3

8 

 

3

9 

 

4

0 

 

4

1 

 

4

2 

 

4

3 

 

4

4 

 

4

5 

 

4

6 

 

4

7 

 

4

8 

 

5

0 

 jeden pęd 8 cm Ø 
    

 

      

 

             
35 9 tygodni 

 

 jeden pęd 10 cm 

ø 

    

 

                    
25 10tygodni 

po posadzeniu rośliny 
cieniujemy  i rosimy   

 jeden pęd12 cm ø 
 

 

 
 

 

                      
18-20 11 tygodni 

 
uszczykiwanie  po 
10dniach 

 uszcyknięty 8 cm ø 
      

 

     

 S

T            
20-25 11 tygodni 

10dniach ( max.po14 ) 

 uszczyknięty 10 cm 

ø 

         

 

  

S

T             
15 12 tygodni 

nawożenie  w  stosunku   
do 15-5-25 i  

 uszczyknięty 12 cm 

ø 

           

S

T              
9-10 13 tygodni 

konc. 0,5 - 1,0 g/Liter 

Sadzonka  uszczyknięty 14 cm 

ø 

         

S

T                
7-8 15 tygodni 

skarlanie do momentu  
indukcji   

 uszczyknięty16 cm ø 
       

S

T                  
5-6 17 tygodni 

 Cycocelem 2 g/litr 
przez opryskiwanie 
 

 Uszczyknięty 18 cm 

ø 

     

S

T                    
3 19 tygodni 

stosowanie chelatu Ca 
przed  indukcją  do   
 

 2xuszczyknięty 18cm 

ø 

 

 S

T    

S

T                   
2 23 tygodnie 

momentu wykształcenia 
przykwiatków  

 ampel 8 roślin 

spuntate 

            

 S

T        

U 

   
wiszące 11 tygodni 

 

 drzewka14cmø 
        

S

T    

S

T             
(6) * 19 tygodni 

Temperatura 18°C 
do poł. IX 

 drzewka 16cmø 
        

S

T    

S

T             
(4) * 21 tygodni 

następnie  stopniowe jej 
obniżanie  

 drzewka 20cmø 
20

°        

S

T    

S

T             
(2) * 28 tygodni 

do 15°C 
uwaga  na  Botrytis 

 piramidy16 cm Ø 
            

S

T             
(4) * 21 tygodni 

 

 piramidy  20 cm ø 
20

°            

S

T             
(2) * 28 tygodni 

 

LEGENDA :początek lini ciągłej  = sadzenie    koniec lini ciągłej = kwitnitnie ST = uszczykiwanie  U = przesadzanie  do ampli  * rozstawianie  

 



 

 
SPOSOBY PRZEDŁUŻANIA   TRWAŁOŚCI  POINSECJI  PO  

SPRZEDAŻY –ZADOWOLONY  KLIENT . 
 

1. rozwój  przykwiatków  bez braku  

składników  odżywczych  powoduje  

starzenie  się  roślin ( niedobór Ca i  zbyt  

wysoka  ) , 

     2. podczas  wzrostu przykwiatków  liście  

regulrnie co 10dni  od początku  

wybarwiania aż  do  odpowiedniej  

wielkości przykwiatków                

       (poł.XII )opryskujemy  nawozami  na  

bazie  chelatu  Ca    (n.p. Nutrical - 

AIFAR, Calcisan - CIFO, calci d’or - 

AGRIMPORT etc.) ,  

3. podczas  miesiąca  listopada i  grudnia 

wykonujemy  zabiegi na  Botritis  np.   

Rovralem FL (Iprodion 25% - BASF)  250 

cc/hl, co  5-7 dni,  (max 100 litrów/1000 

m2  uprawy ), 

4. aby  przykwiatki  zahartować można je  

opryskać  CCC o  koncentracji        

        100 cc/hl , zabieg  należy  wykonać przy  

małym  zurzyciu cieczy  roboczej  (max 80 litrów /1000 m2  uprawy ), 

5. dzień  przed  pakowaniem  i  wysyłką  wykonać  zabieg  Rovral FL  200 g/hl  

pozwalając  wyschnąć  liściom. 

 Substrat  w  doniczce  podlewamy  delikatnie  aby uzyskać  lepszą trwałość  podczas 

sprzedaży , 

6. do  pakowania  roslin  poleca  się  worki  papierowe, kartonowe lub  folię plastikową  

perforowaną aby  ułatwić   transpirację  roślin ,  

7. rośliny  pozostawiamy  w  opakowaniu  w  miarę  możliwości  na  jak najkrótszy    

czas,    

8. rośliny  transportujemy  w  temperaturze  13-14°C , którą  staramy  się  utrzymać  

równo, w inny  przypadku  zwiększa  się  podatność  na  szarą  pleśń ,  

9. jeżeli  towar  został  zapakowany na  odpowiedni  środek  transportu , roślin  nie  

rozpakowujemy  w  miejscu  do  tego  celu  nie  przystosowanego –odpowiednia  

temperatura oraz  nie  pozostawiamy  ich  w  chłodnym  miejscu , 

10. aby  uniknąć  łamania  pędów  przy pakowaniu rosliny  we  wrześniu  można  je 

związać  elastyczną  zieloną gumką , należy  to  robić  z  wyczuciem  aby  nie  

uszkodzić  roślin .  
 



 

 

 
SUBSTRAT 

 

- Poinsecja  wymaga  substratu  przepuszczalnego o  grubej  frakcji ,   

- pH  5,5 – 6,0  , 

 - substrat  o  odpowiedniej  strukturze , który  zapewni  dobry rozwój  systemu  

korzeniowego  roślin , latem  przy  częstym  podlewaniu  , a  zimą  pozwoli  na  szybkie  

osuszanie (zdrowe korzenie), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 optymalne  przekorzenienie (ok. 20-25 dni po  posadzeniu ) 

 

 

 

Analiza podłoża: 

- 3-4 tygodnie  przed  terminem  sadzenia , jeżeli substrat  został  przygotowany  we  

własnym  Gospodarstwie , ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  pH  i  zasolenie  w  

podłożu , ewentualna  mo,żliwość  skorygowania  wartści ,  

- co  4 do  MAX. 6 tygodni   robienie  analiz , aby  ustalić  dokładniejsze  dawki  

nawozowe .   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TEMPERATURA 
 

 

- Poinsecja  to  roślina  ciepłolubna   i  do  swojego  wzrostu  i  kwitnienia  potrzebuje  

ciepła ,   

 bez  ciepła  rośliny  są małe  , a  kwitnienie  słabe ( małe  przykwiatki ). 

- rośliny od  momentu  sadzenia  do  początku wybarwiania(ok.10 pażdziernika) 

wymagają  temperatury  18-20°C =podczas  wzrostu  wegetatywnego  rośliny  

potrzebują minimalnie  18°C, dlatego  jest  ważne , aby  w  miesiącu  sierpniu , gdzie  

temperatura  na  zewnątrz  może  spadać  poniżej    minimum  ogrzewać  obiekty z 

Poinsecją , aby  zapobiec  zahamowaniu  wzrostu  roślin . Zbyt  niskie  temperatury  w  

tym okresie   mogą  spowodować  dodatkowo problemy z systemem  korzeniowym –

Pythium .   

 

 

 

 

okres  uprawy temperatura  minimalna średnia temperatura 

 noc dzień 
 

Sadzenie 21°C 22°C 24°C 

Vegetatives Wachstum 
(bis ca. 10. Oktober) 

18-20°C 20°C 22-24°C 

Od 10. - 31. X  17°C 17°C 19-20°C 

Od 1. - 30. XI  15-16°C 15-16°C 16-17°C 

Od 1. XII  do okresu 

sprzedaży 

15°C (14°C*) 15°C (14°C*) 15-16°C 

* przy bardzo  suchym klimacie 

N.B. - dla odmiany Freedom temperaturę  od 10.X   można o  1-2° C  obniżyć , 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UWAGI  PRZY  NAGŁYCH  SPADKACH TEMPERATURY 

 
- coraz  częściej  zdaża  się  ,że  już  w  połowie  sierpnia  temperatura otoczenia  może  

spaść  do   12-15°C !  

- Poinsecja  jest  odporna  na  nagłe  spadki  temperatury , ale  dopiero  wtedy  kiedy 

zakończony  jest  jej  wzrost  wegetatywny i  rozpoczeło  się  kwitnienie ,   

- kiedy temperatura  spada  poniżej  20°C  przed  zakończeniem   wzrostu  

wegetatywnego  roślina  zostanie  zablokowana ,   

- Poinsecja  do 15 września  potrzebuje  CIĄGLE   20°C ,  

- spadek temperatury  poniżej  tej  wartości  nawet  przez  kilka  godzin ( 2-3 h) może 

spowodować  blokadę  roślin  i  lub  spowolnienie ich  rozwoju oraz łamanie  pędów .     

  

Konsekwencje  niskich  temperatur :  

- małe  rośliny , 

- opóżnienie  kwitnienia  ( 15-20 dni póżniej ) , 

- duże  problemy  z  chorobami  grzybowymi korzeni ,  

 

Co  robić ? 

Zapewnić  roślinom  temperaturę  minimalną  20°C  do  15 IX . 

 



 

 

Terminy uprawy różnych  form   Poinsecji 
Kwitnienie  na  Święta  (tydzień  49) 

Forma Doniczka 

Wysokość  roslin z 

doniczką 

Ilość  roślin w  

doniczce 

Rośliny na  

m2 
Sadzenie  

 

1. 

uszczykowanie  

2. 

uszcykiwanie 

Duże drzewka 30 cm 130-150 cm 1 2 tydzień 16 tydzień 28 tydzień 34 

Średnie   drzewka 18 cm 65-75 cm 1 4 tydzień  25 tydzień 33 tydzień 37 

Małe drzewka 13 cm 45 cm 1 6 tydzień 28 tydzień 33 tydzień 37 
        

Duże piramidy 30 cm 130-150 cm 1 2-3 tydzień  16 - tydzień 44 

Średnie piramidy 18 cm 65-75 cm 1 4-5 tydzień 25 - tydzień 44 

Małe piramidy 13 cm 45 cm 1 8 tydzień  28 - tydzień 44 
        

Duże  pojemniki, rośliny 

uszczyknięte 

30 cm 120 cm 9 1-1,5 tydzień 25 tydzień 28 - 

Średnie pojemniki , rośliny 
uszczyknięte 

25 cm 70 cm 6 2 tydzień 30 tydzień 33 - 

Małe pojemniki, rośliny 
uszczyknięte 

20 cm 50 cm 3 4 tydzień 32 tydzień 35 - 

        

Duże pojemniki ,  pęd  jeden 25 cm 70 cm 9 3 tydzień 36 - - 

Średnie  pojemniki, pęd jeden 20 cm 50 cm 6 4 tydzień37 - - 

Małe pojemniki , pęd jeden 14 cm 35-40 cm 3 8 tydzień 38 - - 
        

Rośliny uszczyknięte , duże 16 cm 50 cm 1 3-4 tydzień 31  tydzień 33 - 

Rośliny uszczyknięte, średnie 13 cm 40-45 cm 1 6 tydzień33          tydzień35 - 

Rośliny uszczyknięte , małe 11 cm 25 cm 1 12-16 tydzień 35 tydzień 37 - 

Rośliny uszczyknięte ,  mini 9 cm 20 cm 1 25 tydzień 37 tydzień 39 - 

Rośliny uszczykniete ,  mikro 5,5 cm 10-12 cm 1 35-45 tydzień371 tydzień 39 - 
        

Rosliny jednopędowe, duże 13 cm 30 cm 1 16 tydzień 35 - - 

Rośliny jednopędowe, średnie 9 cm 22-25 cm 1 20-25 tydzień 38 - - 

Rośliny jednopędowe, małe 7 cm 16 cm 1 40 tydzień371 - - 

Rosliny jednopędowe ,  mini 7 cm 16 cm 1 40 tydzień393 -  

Rosliny jednopędowe ,  mikro 5,5 cm 11-13 cm 1 50 tydzień381 - - 
        

Ampel mit gestutzten Pflanzen 25 cm 30-35 cm 11 3-4 tydzień 352 tydzień 37 - 

 1 = sadzenie  sadzonek  nieukorzenionych 
 2 = początek sadzenie w  doniczkach   8 cm , a  następnie w  tygodniu 46 przesadzanie  do ampla 
 3 = sadzenie sadzonki  ukorzenionej 



 

 
USZCZYKIWANIE . 

 
Jedna  z  najważniejszych  czynności  podcza s uprawy  Poinsecji .  

- od  momentu  sadzenia  do  uszczyknięcia  wierzchołka  ważne jest  aby  roślina  była 

“miękka“ ,  aby  pęd  nie  był  zdrewniały  co  niekorzystnie  wpływa  na  krzewienie  się 

roślin ,   

- uszczykiwanie  ( po 7-10dni ) , po  dobrym przekorzenieniu  się  roślin. Roślina  gotowa  

do  uszczyknięcia  to  taka , na  której  delikatnie  widoczne  sa  czubki  pędów  

bocznych ,a  system  korzeniowy  jest  wyraźnie  widoczny . 

- uszczykujem za 5-8 liściem .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optymalne  stadium do uszczykiwania  

 

- ważne  jest  aby  usunąć  2-3 górnych  liści , obcinamy  tylko  blaszkę  liściową .Celem  

tego  zabiegu  jest  wyrównany  wzrost  pędów  bocznych .   

 

roślina po uszczyknięciu z dwoma górnymi liśćmi roślina po uszczyknięciu bez 2 górnych liści 

 

 

 



 

 

 

 

Po  uszcyknięciu  mleczko  z  rosliny  możemy  usunąć  przez  opłukanie  ich wodą .  

- w  drugim  tygodniu  po uszczyknięciu należy  utrzymywać wilgotny  mikroklimat   ,    

- aby  wpłynąc  na  lepsze  krzewienie  się  roślin  można  je  opryskiwać 4-5 dni  przed  i  

po  uszczykiwaniu  Cycocelem  0,15% , po  zabiegu liście natychmiast zmywamy wodą,   

- zaleca  się  przez  pierwsze 4-5 tygodni  uprawę  roślin  doniczka  przy  doniczce , aby  

pędy  boczne  rosły  w  formie  V   i  ograniczyć  ich  łamanie  w  miesiącu październiku,   

 

polepszenie  krzewienia : 

  

1.  pewne żródło  pochodzenia  sadzonki ,  

2.  po  dostawie   rośliny umieszczenie ich    w  miejscu  zacienionym , przewiewnym  i  

nie od  razu  w   obiekcie ,   

3.  szybkie  sadzenie  z  wilgotnym  systemem  korzeniowym ,  

4.  ustawianie  roślin  doniczka przy doniczce ( ok.3-4 roślin  po uszczyknięciu ),  

5.  obiekty  cieniujemy  do 50-70%  , ale również  dobrze  wietrzymy , aby  zmniejszyć  

stres  roślinom ,  

6. rośliny  spryskujemy –mgła  ,aby  obniżyć  temperaturę  blaszki  liściowej ,   

7.  klimat  w  całym  obiekcie  musi  być  taki  sam , nawet  gdy  tylko   jego  część zajęta  

jest przez  rośliny ( cieniowanie i zraszanie ), 

8.  uszczykujemy  tylko  rośliny  z  dobrym systestem korzeniowym,   

9.  po uszczyknięciu  usuwamy 2-3 liści górnych ,     

10.  w  pierwszych  tygodniach uprawy  rośliny  nie  przesuszamy .  
 
 
 
 

KRZEWIENIE 
= 

CIENIOWANIE+SPRYSKIWANIE+WIETRZENIE 
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