Cultivation notes from our specialists

Leucothoe

Tips & Tricks
Leucothoe

•	 Leucothoe is a slow-growing crop. Roots develop very slowly and the challenge is always
that the crop’s leaves and twigs develop quicker than its roots. Ensure balanced humidity
in greenhouses.
Crop Protection

•	 Leucothoe gives best color in autumn when grown outside. The preferred cultivation
method is to start in a greenhouse after potting and to place the plants outside when
the risk for night frosts has passed. By then the roots will have developed too.

•	 Humidity and evaporation can always pose a risk. Mainly during the months of April and
May. Try to avoid peaks in the greenhouse humidity: irrigate in the morning and control
the relative humidity during spring.
•

Make sure irradiation is balanced inside the greenhouse during culture:
•

October– March: clean the cover of your greenhouse to optimally benefit from
sunlight during wintertime.

•	 April – September: cover the greenhouse with Redusol. This keeps out the heat and
diffuses the irradiation to avoid the risk of leaf burn.

Crop Protection
Leucothoe
Leucothoe is very sensitive to several pathogens and diseases:
Sciara
Can occur during the cutting period. The quicker roots are
developed, the less problems can arise. Make sure you propagate
at the right time (take increasing daylength into ccount!).
Aphids
Crop protection is necessary whenever young shoots are developing
(especially in the Curly Red variety can be difficult to see).

Root rot and stem-base rot (Colletotrichum, Phytophthora):
Preventive actions are needed during the entire culture (chemicals,
but also avoid wet circumstances).

Everris International B.V. (UK, Netherlands,
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Leaf spots (Phoma, Colletotrichum):
Good nutrition and indoor cultivation can protect the crop.
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Рекомендації по вирощуванню
Живцювання
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Укорінення

Наступна фаза

Фініш

1 Розмноження можливе також у червні (для 1,5-річної культури в P9 см).
2 Стимуляція розвитку кореневої системи 3 г/м2/тиждень Peters Professional Plant

3 Моніторинг EC: максимум EC в горщику = 0.3 mS/cm.
2
4 Фініш: Peters Professional Plant Finisher (9-9-36) 15 г/м /тиждень.
A: Жорстка вода : Peters Excel Hard Water Finisher (14-10-26).
B: М’яка вода: Peters Excel Soft Water Finisher (13-5-20).

Starter (10-52-10).

Загальна інформація по вирощуванні :

Жовтень

Leucothoe це естетично приємна культура для роздрібної торгівлі, садових центрів, магазинів тощо. Основний період продажу - осінь,
візуально привабливі кольори листя рослини розвиваються при нижчих температурах. Але весняні розпродажі також набувають
популярності. Загальний час вирощування від живців до продаваних рослин становить 1,5 - 2 роки.
ФАЗА 1: Живці та молоді рослини

ФАЗА 2: Вегетація

ФАЗА 3: Фінішна C2

Фінішна фаза| Розвиток рослин P9 - C3
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Підживлення з водорозчинними добривами

Живці зазвичай роблять у червні, але січень - березень

P10.5 використовуються для застосування у

також можливо (реалізація навесні наступного року).

коробках для роздрібних продаж восени. С2 (і

Живці верхнього та другого шару повинні бути

більше) використовуються для садових центрів.

розділені під час вирощування для рівномірності.

Зріжте ранні квіти після пересадки.

Карти вирощування :

Субстрат та полив
• Leucothoe, як і інші Ericaceae, потребує низького рН (рН ґрунту: 4,2 - 4,5).
• Забезпечте постійне зволоження в середовищі вирощування (без надмірностей).
• Субстрат з хорошими водними властивостями портібен для розвитку коренів,
оскільки Ericaceae мають чутливі коріння.
• Використовуйте якісну воду. Забезпечте низьку кількість бікарбонатів (HCO3-),
переважна дощова вода.

Фаза росту
• Мета - компактне зростання. Формування рослин повинно бути зроблено під
час стадії зрізання / молодих рослин.
• Leucothoe - орієнтуйтеся на розвиток коренів. Під час росту ми рекомендуємо
графік живлення з співвідношенням N: K 1: 1.
• Важливо: в період обрізки обов’язково потрібно тримати рівень ЕС низьким
(максимум 0,3 mS ), щоб зменшити ризик розвитку стресу на рослині.
• •Уникайте стресів, викликаних надлишком температури та вологості.

Стартова фаза
• Після посадки метою є підтримка розвитку коренів. Контролюйте рівні EC
у горщиках (максимум 0,5 mS на цьому етапі).
• • Для зимової посадки рекомендуємо використовувати тільки Osmocote
Exact.
• Не застосовуйте водорозчинні добрива.
• Не використовуйте ауксинові порошки під час фази живцювання. Вони
можуть пошкодити кінчик калюсу.

Фінішна фаза
• Компактність рослин важлива для ваших клієнтів, в основному в роздрібній торгівлі.
• Високоякісні рослини в основному вирощуються в теплицях.
• Для рослин високої якості важливо:
Використовуйте природне освітлення взимку, але тримайте рослини в тіні влітку.
• Завжди забезпечуйте рух повітря та активний парниковий клімат, щоб отримати
восени сильні рослини та гарний, привабливий колір.

Серпень

Peters Professional (2x)
Укорінення

Osmocote Exact
Protect 12-14 M
3 г/л

Квітень

Живлення з Osmocote Exact Protect 12-14 M
1 Активація кореневої зони: 5 г/м2/тиждень (2x загалом) Peters Professional Plant Starter (10-52-10).

3 Фініш росту 15 г/м2 Universol Violet (10-10-30).

2 Підтримка росту влітку: 15 г/м2 Universol Blue (18-11-18).

4 При ранній весняній посадці використовуйте Osmocote Exact Hi.End
8-9M в нормі 3-4 г/л змішують з субстратом.

Фініш

Вересень

Замітки спеціалістів

Leucothoe

Поради та рекомендації
Leucothoe

•

Leucothoe - культура, що повільно росте. Коріння розвиваються дуже повільно, і завдання
полягає в тому, щоб листя і гілки розвивалися швидше, ніж його коріння. Забезпечте
збалансовану вологість в теплиці.

Crop Protection
•
•
•

Leucothoe дає найкращий колір восени, коли вирощується надворі. Кращий спосіб
вирощування - починати в теплиці після посадки і розміщувати рослини на вулиці, коли
ризик для нічних заморозків минув. До того часу коріння теж сформується.
Вологість і випаровування завжди можуть становити небезпеку. В основному протягом квітня
та травня. Намагайтеся уникати піків вологості в парнику: зрошуйте вранці та контролюйте
відносну вологість повітря протягом весни.
Переконайтесь, що опромінення збалансоване всередині теплиці під час культури:

•

жовтень - березень: очистіть кришку вашої теплиці, щоб оптимально користуватися
сонячними променями в зимовий час.

•

квітень - вересень: покрийте теплицю. Це утримує тепло і розсіює опромінення, щоб
уникнути ризику опіку листя.

Захист рослин
Leucothoe

Leucothoe дуже чутливий до декількох збудників та захворювань:
Sciara
Може виникати в період живцювання. Чим швидше розвиваються
коріння, тим менше проблем може виникнути. Переконайтеся, що ви
розмножуєте у потрібний час (враховуйте збільшення тривалості дня!).

Root rot and stem-base rot (Colletotrichum, Phytophthora):
Профілактичні дії потрібні протягом вирощування культури (хімічні
речовини, але також уникати вологих обставин).

Everris International B.V. (UK, Netherlands,
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001.
Everris International B.V. is a legal entity under
ICL Specialty Fertilizers.
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The Netherlands

Leaf spots (Phoma, Colletotrichum):
Якісне живлення та вирощування в приміщенні можуть
захистити врожай.
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