Cultivare poisenttia

Stadiu de răsad : 83 buc/tăviţă
Dupa plantarea in ghivece butaşii inrădăcinaţi (incepand cu luna Iunie– August) se
ciupesc deasupra a 3 – 4 frunze pentru stimularea ramificării , lucrare ce poate fi repetată şi
pe lăstarii care apar in urma primei ciupiri.
Pentru inducerea unei creşteri mai compacte a plantelor se fac tratamente cu
regulatori de creştere in momentul cand lastarii porniţi in urma ciupirilor au 4 – 5 cm lungime.
Aceste tratamente pot fi repetate la interval de 3 săptămani pe tot parcursul verii, in funcţie
de gradul de piticire pe care dorim să il inducem plantelor.
Temperatura : ziua între 24-27 °C si noaptea minim 16°C.
Daca temperatura scade sub 10 °C cultura este intarziata.
Odată ce frunzele ( bracteele ) sunt complet formate, mulţi cultivatori scad
temperatura la 10 °C pe timp de noapte pentru a intensifica colorarea lor.
Lumina : puţin umbrit
Pe masura ce plantele cresc , ele se transplantează in ghivece mai mari , ultimul
ghiveci cu care planta se comercializează avand diametrul de 12 – 14 cm.
La substratul folosit ( exemplu : Klasmann TS4 medium cu argila) se recomandă
adăugarea de ingrăsăminte. (exemplu :OSMOCOTE EXACT 15-9-12+2Mg+ME – 5-6 luni ).
Acesta se va menţine permanent reavan , evitandu-se atat excesul , cat şi insuficienţa apei.
Săptămanal se fac fertilizări pentru devoltare cat şi pentru inflorire (exemplu : Peters
Prof Poisenttia Mix 17-07-27 +2MgO +ME sau Universol Violet 10-10-30).
Poinsettia este ceea ce se numeşte o cultură de zi scurtă, ceea ce înseamnă că în
mod natural infloreşte atunci când nopţile devin mai lungi decât zilele. În producţia
comercială mulți cultivatori folosesc pânză neagră pentru a produce fie recolte mai devreme
sau să facă întreaga recoltă mai uniformă.

Toate informaţiile de mai sus sunt prezentate de compania SolmixFlor Srl cu cele mai bune intenţii şi
nu poate fi facută răspunzătoare pentru orice pierderi de culturi bazate pe recomandările de mai sus.

