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•	 The	quality	of	plants	is	mainly	influenced by	the	starting	material	you	use.	For	the	right	plant	
design	later	on	in	the	growth	cycle,	we	recommend	to	use	well-branched	cuttings	or	young	plants.	
It	is	important	that	the	foot	of	the	cuttings	shows	wood	(not	green)	for	good	callus	formation.	

•	 For	quicker	cultures you	can	also pot	bare-rooted	Prunus,	that	has been	field	grown	in	a	big	pot	
during	spring	time.	Make	sure	they	are	of	uniform	quality.

•	 Start	with	high	quality	young	plants: good	roots,	uniformity	in	design and	good	branching.	
•	 Prunus	laurocerasus young	plants are	not	fully	resistant	to	frost.	We recommend	to	apply	high	

K	water	soluble	fertilizer	schedules	during	September	–	October	(and	November	in	southern	
countries).

•	 After	starting	with	high	quality	young	plants,	we	recommend	to:
•	 Make	sure	the	growing	medium in	the	pots	is	constantly	moist.
•	 Only	use	water	without	sodium.	
•	 Cuttings:	balance	the	(greenhouse)	climate	as	much	as	possible.	Avoid	peaks	in	humidity	and	

temperature (see next item).
•	 Around	cultivation	actions	(pruning,	cutting,	etc.):	support	root	activation	with	10g/m2

Peters Professional Plant Starter.
•	 Prunus	laurocerasus	has	high	magnesium	demands.	Apply	Agroleaf	Power	Mg	during	the	

second	half	of	the	season	(Aug	–	Sept)	mixed	into	tank	mixes	with	fungicides.
•	 Apply	foliar	feed	in	the	mornings	or	late	afternoon	(high	humidity	and	low	irradiance).

•	 Prunus	laurocerasus is	sensitive to	specific	insects	and	diseases.	Independent trials	show	that	
when	nutrition	is	continuously	at	a	sufficient	level,	plant	resistance	is	increased.

•	 Bear	in	mind	that	Prunus	is	sensitive to	deep	frosts	(and	cold	nights in	spring!).	

Prunus laurocerasus 

Prunus laurocerasus 

Cultivation notes from our specialists

Sciara 
Can	occur	during the	cutting	period,	especially	because	this	crop	takes	a	
few	months	to	root.	The	quicker	roots	are	developed,	the	less	problems.	

Laurell Weevil (Othiorhynchus salicicola) 
As	 opposed	 to	 wine	weevil,	 these	 insects	 are	 present	 during the	 day.	
Curative	actions	are	required.

Xanthomonas spp, Pseudomonas spp 
Work	 hygienically to	 prevent	 these	 bacterial	 leaf	 spot	 diseases.	 Use	
healthy	young	plants	and	ensure	sufficient	nutrition.	

Mildew molds 
Young	leaves	are	most	sensitive.	Mildew	mostly	occurs	in	high	tempe-
ratures	and	high	humidity.	Balanced	nutrition	supports	healthy	plants.	



Рекомендації по  вирощуванню 

Prunus laurocerasus 
Загальна  інформація  по  вирощуванню: 
Prunus laurocerasus широко культивуються вічнозелені рослини у багатьох сортах, часто використовуються для живих  ізгородей. 
Важливими параметрами якості для Prunus є поєднання товщини  та довжини гілок, а також глибокого зеленого кольору листя. Все більше 
виробників шукають правильний підхід у збалансованому живленні, оскільки вони стикаються зі зростаючим тиском хвороби в Prunus та 
новими правилами, що обмежують використання хімічного захисту. Загальний час вирощування від живців до продаваних рослин 
становить 2-3 роки. 

Переконайтеся, що ви встановили гарне 
розгалуження під час молодої рослини. Формування  
повинно  бути  зроблено на живцях та на невеликих 
рослинах протягом весни.

Живці в ідеалі роблять у червні (після першого 
росту), але можливо також у вересні-жовтні (2-й 
ріст). 

Виберіть сильні рослини для зростання у більших 
горщиках. Інтенсивно обрізайте молоді рослини, 
щоб отримати добре розгалужені рослини на 
завершальній стадії.

Карти  вирощування:

•  Prunus laurocerasus потрібен рН ґрунту близько 5,0.
• Забезпечте постійне зволоження в субстраті(без надмірностей) і не надто холодну 

воду (підігрійте добре воду).
• Використовуйте субстрати з хорошими  водними  властивостями  для сильного 

розвитку коренів.
• • Використовуйте «чисту» воду для зрошення: Prunus laurocerasus дуже чутливий 

до натрію (Na + Cl)!
•  Кращим джерелом води є дощова вода або «чиста » свердловина.

Субстрат  та  полив

• Після того, як рослини будуть успішно вкорінені, швидко збільшуйте кількість 
добрив, що застосовуються  для  вирощування.

• Рослини в основному вирощують на відкритому повітрі, тому забезпечуйте 
хороше живлення разом з Osmocote Exact, змішаним з субстратом.

• Намагайтеся запобігати захворюванням, а не застосовувати лікувальні дії.
• Основна фаза росту - наприкінці весни та протягом вересня - жовтня (листопад 

на півдні країн). Рівень ЕС у горщику протягом цих періодів вирощування 
постійно повинен становити близько 1,5 mS.

• Ми рекомендували знизити рівень ЕС в горщиках приблизно в період брізки.

Фаза  росту

•  Ознаки  якості рослин - це довжина, кущистість, міцність та зелене забарвлення, 
тому фокусування живлення у фазі обробки на високому K (співвідношення N: K 
1: 3).

• Обов’язково додайте водорозчинні добрива з високим вмістом магнію. Рослинам 
також потрібна велика кількість мікроелементів.

•

Фінішна  фаза

ФАЗА 2: ВегетаціяФАЗА 1: Живцювання  та  молоді рослини ФАЗА 3: Фінішна 

Стартова фаза

•  Prunus laurocerasus  може бути посаджений навесні. Ми рекомендуємо 
Osmocote Exact Hi.End 

•  Переконайтесь, що рівень ЕС є нижчим (0,5 mS) під час розвитку кореня.

• Контролюйте рівень солі у воді, якщо ви використовуєте її для захисту від 
морозу навесні!

Prunus laurocerasus
1-1,5  річні рослини

Серпень     Вересень     Жовтень      Листопад    Грудень        Січень          Лютий         Березень      Квітень        Травень     Червень       Липень

Березень    Квітень        Травень       Червень     Липень         Серпень       Вересень    Жовтень      Листопад     Грудень      Січень          Лютий 

Prunus laurocerasus
1-1,5 річні рослини

Розмноження Укорінення 

Живцювання

Для  продажу на наступний  сезон: Osmocote Exact Hi.End 4 g/l + Osmocote 
CalMag 3-4M 1г/л змішування  з  субстратом  для  кращого гілкування з  
додаванням  кальцію, магнію та азоту.

Pottings | 74 cups tray - 2 l pots

1

1

2 Peters Excel 
Plant Finisher

4

2    Гілкування  та  компактний  ріст: 15-20 г/м2 Universol Orange (16-5-25).

Перед зимою: субстрат  без стартового добрива 
Після  початку  вкорінення : 5 г/м2 Peters Professional Plant Starter (10-52-10).
Через тиждень  після  обрізки: 3-5 г/м2 (0,5 EC) Peters Professional Plant Starter (10-52-10).

1
2

Фініш: 10 г/м2 Peters Excel Plant Finisher (9-9-36) or
A: Жорстка  вода: Peters Excel Hard Water Finisher (14-10-26).
B: М’яка вода: Peters Excel CalMag Finisher (13-5-20).
Один  тиждень  після  другої обрізки 5г/м2 Peters Professional Plant Starter (10-52-10) для стимулювання  росту  коренів

4

5

Фініш

Живлення  з  Osmocote Exact Hi.End 8-9M

Живлення  з  поливом

Peters Professional
Plant Starter  

3 Peters Professional
Plant Starter  

5

Osmocote Exact 
Hi.End 8-9 M
 3 г/л

Osmocote 
CalMag 3-4 M
 1 г/л 

Universol Orange2

Peters Professional
Plant Starter 

Зима:
-  низький  EC (0,2)
-  температура грунту  15˚C

3

1

Обрізка Обрізка 

Живлення з  Osmocote 
Calmag 3-4M

Ріст
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• • На якість рослин в основному впливає використовуваний вихідний матеріал. Для правильного 
формування  рослин у подальшому циклі росту ми рекомендуємо використовувати добре розгалужені 
живці або молоді рослини. Важливо, щоб ніжка живців мала деревину (не зелену) для гарного 
формування калюсу.

• 	Почніть з високоякісних молодих рослин: гарне коріння, рівномірність у формі  та добре кущіння.
• Молоді рослини Prunus laurocerasus не повністю стійкі до морозів. Ми рекомендуємо застосовувати до 

водорозчинні добрива протягом вересня - жовтня (та листопада в південних країнах).

K	water	solu

•  Починаючи з молодих рослин високої якості, ми рекомендуємо:
 Переконайтесь, що субстрат в горщиках постійно вологий.
 Використовуйте тільки воду без натрію.
Живці: максимально контролюйте (парниковий) клімат. Уникайте піків вологості та температури 
Дії навколо вирощування (живцювання, обрізка тощо): підтримка розитку  кориневої системи за 
допомогою 10 г/м2 Peters Professional Plant Starter.
Prunus laurocerasus має високі потреби в магнію. Застосовуйте Agroleaf Power Mg під час другої 
половини сезону (серпень - вересень), змішаний в резервуарах з фунгіцидами.

• Проводьте  підживлення водорозчинними добривами вранці або вдень (висока вологість і низьке 
освітлення ).

• Prunus laurocerasus чутливий до конкретних комах та хвороб. Незалежні випробування показують, що 
при живленні на достатньому рівні стійкість рослин підвищується.

• Майте на увазі, що Prunus laurocerasus чутливий до глибоких заморозків (і весняних холодних ночей!).

Prunus laurocerasus 

Замітки  по  вирощуванню

          Поради  та  рекомендації 

Захист  рослин 
Prunus laurocerasus 

Sciara 
Може впроявлятися в період зрізання, тим більше, що ця культура потребує 
вкорінення за кілька місяців. Чим швидше розвинені коріння, тим менше 
проблем.

Laurell Weevil (Othiorhynchus salicicola) 
На відміну від винного довгоносика, ці комахи присутні протягом дня. 
Лікувальні дії необхідні.

Xanthomonas spp, Pseudomonas spp 
Працюйте обережно, щоб запобігти цим бактеріальним хворобам листкових 
плям. Використовуйте здорові молоді рослини та забезпечуйте достатнє 
живлення.

Mildew molds 
Молоді листя найбільш чутливі. Пліснява в основному зустрічається при 
високій температурі та підвищеній вологості. Збалансоване живлення 
підтримує здорові рослини.	




