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• Półprodukt:
– Dostawa w 13 tyg. Z firmy Kötterheinrich półproduktu 

hortensji z chłodni w don. Ø14, z 8-10 pękami kwiatowymi. 
Roślin na półce-36 szt., na wózku CC-288 szt.

• Odmiany:
– Bela, Bavaria, Early Blue, First White, Leuchtfeuer,

Schöne Bautzenerin, Schneeball, Tivoli, Doris, Pink 
Beauty,Rosita, Pink Sensation, Red Beauty.

• Doniczkowanie:
– Do 5 litrowych doniczek

• Stanowiskot:
– Tunel foliowy, nieogrzewany

• Substrat:
– Substrat o grubej strukturze z dodatkiem glinki, moŜe być

Stender LC 820. Dla odmian niebieskich dodać siarczanu 
glinu i pH obniŜyć do 4,0-4,3.

• NawoŜenie:
– Rozpocząć gdy korzenie osiągnął dno doniczki. Universol 

Hygrangea 0,1%-0,15%. Dla uzupełnienia fosforu raz na 
dwa tygodnie podlać N:P:K:Mg 16:9:22:4 + micro. 
Dodawanie chelatu Ŝelaza do nawoŜenia poprawia kolor 
liści.

Inne:
– Po wysadzeniu opryskać 2 razy w odstępach tygodniowych 

przeciwko szarej pleśni, później profilaktycznie na 
przędziorka. Rozstawiać w miarę potrzeby.

Wskazówki uprawowe



Tydzień 14 dostarczony półprodukt

'Early Blue', krótko przed 
doniczkowaniem

Jeszcze nie zadoniczkowany półprodukt 1 tydzień po dostawie, 
wystawiony w paletach z wodą



Wygląd roślin w 3 tygodniu od zadoniczkowania

Stan rozwinięcia w 3 tygodniu po 
zadoniczkowaniu

Tydzień 16       rośliny w 5 litrowych kontenerach



Rośliny po 7 tygodniach, bez rozstawiania, pokazują się
pierwsze pąki, korzenie osiągnęły dno doniczki

'Schöne Bautzenerin' po 7 
tygodniach uprawy

Tydzień 20



'Early Blue' po 9 tygodniach 
pokazuje kolor

Rozstawione rośliny po 9 tygodniach, większość roślin 
pokazuje kolor, pierwsze rośliny gotowe są juŜ do sprzedaŜy

Tydzień 22      rośliny na krótko przed sprzedaŜą



Tydzień 25 rośliny gotowe do sprzedaŜy

'Early Blue' po 12 tygodniach

Kwitnące rośliny po 12 tygodniach



Tydzień 25 sprzedaŜ

Prezentacja kwitnących hortensji
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