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Tips & Tricks Crop Protection

•	 To	ensure	that	Skimmia	can	use	100%	of	its	energy	to	develop	branches	and	flowers	during	spring,	
it	 is	 necessary	 to	 finalize	 potting	 by	 the	 end	 of	 November.	 Potting	 in	 October	 results	 in	 well-
developed	roots	before	wintertime.	

•	 Propagation	 in	 January	 –	 February	 is	 possible,	 but	not	optimal,	 because	plants	will	 grow	 faster	
above	the	soil	surface	than	below.	There	is	a	big	risk	of	leaf	burn.

•	 General	recommendations	after starting	with	high	quality	young	plants:
•	 Control	EC	levels	in	the	pots.	Especially	in	high	temperatures	and	during	the	period	of	flowering.
•	 Maximum	EC	level	in	the	pot, indoor:	0.6	mS/cm.	
•	 Maximum	EC	level	in	the	pot, outdoor:	1.0	mS/cm.	

• Keep the plants out of direct sunlight on the leaves. Skimmia prefers the shade. 
•	 In	low	temperatures	during	spring:	it	is	beneficial	to	apply	Peters	Professional	Winter	Grow	Special.	

Apply	 this	 twice	 in	14	days	during	April.	The	high	amounts	of	 trace	elements	support	 the	plant	
when	trace	elements	are	hardly	absorbable	(low	temperatures,	wet	circumstances).
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Cultivation notes from our specialists

Sciara
Skimmia is very sensitive. Quick rooting is important. Keep irrigation limited and 
control temperatures during the cutting period. Especially because the crops root 
during summertime. 

Wine Weevil (Othiorhynchus sulcatus)
Mainly	affects	older	or	overaged	plants.	Take	preventive	actions	against	larvae	by	
mixing	the	protection	products	into	the	growing	medium.	Curatively	it	is	necessary	
to apply protection products against adults (beetles) during summer months 
(evening applications).

Phytophthora spp.
Very sensitive to stem rot and root rot (Phytophthora spp.). Protect the plants by 
avoiding	peaks	in	greenhouse	climate,	irrigation,	and	nutrition.

Caterpillars and aphids 
Apply	a	first	round	of	protection	products	on	the	leaves	during	spring.

Spider mites (Acari): 
Protection	products	are	needed	during	the	entire	year	(also	in	winter	greenhouses!).



Рекомендації  по  вирощуванню

Skimmia japonica 
Загальна  інформація  по  вирощуванню: 
Skimmia japonica - важка  культура  для  вирощування  її  високої  якості. Рослини  вирощують  в основному для торгівлі за декілька 
тижнів до Різдва. Основна мета - якісні рослини з багатьма квітами. Гілкування  навесні  відіграє  важливу  роль  при  цвітінні . 
Найпопулярніший сорт - Skimmia japonica 'Rubella'. Загальний час вирощування від живців до продаваних рослин становить 2 роки.

• Необхідний рівень рН ґрунту: 5,0.
• EC загалом: максимум 0,6 mS у горщику під час вирощування в теплицях. Для 

культур на відкритому повітрі рекомендується еквівалентний вміст ~ 1,0 mS. Не 
використовуйте стартові добрива, оскільки рослини пересаджуються  під зиму.

• Важливі параметри: постійне зволоження та добре буферний субстрат 
вирощування. В основному складається з видів торфу, додатково доповнених 
деревним волокном або корою (максимум 20%).

• Змішайте Micromax з субстратом для достатнього постачання мікроелементів.

•  Skimmia має деякі твимоги  до  живлення. Коріння чутливі до солей.
• Посадка перед зимою має вирішальне значення, щоб рослини могли 

використовувати зимовий час (в теплиці) для розвитку коренів.
• Розтягування квітів (N-Eu) в липні - серпень: забезпечення живлення азотом в 

потрібні моменти є вирішальним.
• • Заходи щодо захисту рослин краще використовувати профілактично, а не 

лікувально.

•  Обріжте рослини під час фінішної стадії до 20 червня.  Занадто пізня  обрізка  і 
рослини не будуть розвивати квіти вчасно.

• • Серпень - вересневий період важливий для максимального розвитку квіткових 
бутонів у Скіммії. (Ці бутони зацвітуть навесні наступного року.) Рослинам потрібно 
багато енергії під час цієї фази, тому: активізуйте живлення, зрошуючи в кінці літа, 
щоб створити необхідний буфер. Використовуйте в основному добрива  з високим  
K (N: K 1: 3); щоб уникнути повторного росту в період цвітіння.

Уніфікація між рослинами та сторонами є ключовою 
для якості. Це потрібно створити під час першого 
етапу. Розгалуження досягається за допомогою 
гарного плану живлення  на 1 етапі.

Живці, які слід робити в червні, бажано з зовнішніх 
материнських рослин (затінених). Важливе значення 
має правильне живлення материнських рослин. 

Почніть з високоякісних молодих рослин. Важливі 
хороші корені та добре розвинена кількість гілок.

Карти  вирощування :

Субстрат  та  полив Стартова фаза

Фаза росту 

Фінішна  фаза 

ФАЗА 2: ВегетаціяФАЗА 1: Живцювання  та  молоді  рослин и
ФАЗА 3: Фініш 4 л горщики (осіння  
посадка ) 

• Момент розмноження: гілки, використовувані для живців, повинні бути 
негнучкими.

• Обрізка під час стадії молодої рослини є ключовим для  формування  гарних 
рослин.

• Для найкращого розвитку рекомендується обрізати кожну  рослину  окремо.

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

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

Живцювання 

Peters Professional
Plant Starter

Зимова  посадка :без  додавання   водорозчинних  добрив.
Кореневе  живлення: 5 г/м2 Peters Professional Plant Starter (10-52-10).
Розвиток квітів: 10-15 г/м2/тиждень Peters Professional Blossom Booster (10-30-20).

Фінальна  фаза

1

1

2 Peters Professional
Plant Starter 

5Peters Professional
Plant Finisher

4

2
Ріст  квітів: 15-20 г/м2/тиждень Peters Professional Grow Mix (21-7-21) та CaNo3  в баці  A.

Фініш: 15 г/м2  тиждень Peters Excel Plant Finisher (15-5-30).3

4

5

Забезпечте високе живлення  протягом тижнів до живцювання!
Живцювання : 1 г/л Osmocote Exact Protect 5-6M, не  додовайте  стартові  добрива. 
Початок  укорінення : 3 г/м2 Peters Professional Plant Starter (10-52-10).

1
2
3

Кущіння  та  ріст: 10 г/м2/тиждень: Peters Excel Plant Finisher or CalMag Finisher. 
Тиждень  перед  посадкою: 5 г/м2 Peters Professional Plant Starter (10-52-10).

3

5
4
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Ріст

Живлення  з Osmocote Exact Protect 12-14M

Peters Professional
Plant Starter  

Osmocote Exact 
Protect 12-14 M

 4 г/л 

Посадка

Flower development
Peters Professional
Blossom Booster

2

3 Flower growth and stretching
Peters Professional
Grow Mix

4
1

Фініш

Peters Excel
Plant Finisher

Підживлення  з  водорозчинними добривами

Ріст Цвітіння 



Crop Cultivation Sheet

www.icl-sf.com

Skimmia japonica

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.

ICL Specialty Fertilizers

P.O. Box 40

4190 CA Geldermalsen

The Netherlands

Tel.: +31 (0) 418 655 700

Fax: +31 (0) 418 655 795

Email: info@iclsf.com

www.icl-sf.com

Tips & Tricks Crop Protection

Tips & Tricks Crop Protection

• Щоб забезпечити,  розвиток рослин  які можуть використовувати 100% своєї енергії для розвитку гілок і 
квітів протягом весни, необхідно завершити посадку до кінця листопада. Посадка в жовтні гарантує   
розвиток коріння перед зимовим часом.

• Розмноження в січні - лютому можливе, але не оптимальне, оскільки рослини будуть рости швидше над 
поверхнею ґрунту, ніж нижче. Великий ризик опіку листя.

•  Загальні рекомендації після посадки молодих рослин високої якості:
• Контроль рівнів ЕС у горщиках. Особливо при високій температурі та в період цвітіння.
• Максимальний рівень ЕС у горщику, критий: 0,6 mS/cm
• Максимальний рівень ЕС у горщику, на відкритому повітрі: 1,0 mS/cm.

• Не зберігайте рослини під прямими сонячними променями на листках. Скіммія віддає перевагу тіні.

• При низьких температурах протягом весни: вигідно застосовувати Peters Professional Winter Grow Special. 
Застосовуйте це двічі протягом 14 днів протягом квітня. Велика кількість мікроелементів підтримує 
рослину, коли мікроелементи важко всмоктуються (низькі температури, вологі обставини).
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Замітки  спеціалістів 

         Поради  та  рекомендації 

Захист  рослин 
Skimmia japonica 

Sciara
Skimmia дуже чутлива. Важливе швидке вкорінення. Тримайте зрошення обмеженими 
та контролюйте температуру в період різання. Тим більше, що рослини вкорінюються в 
літній час. 

Wine Weevil (Othiorhynchus sulcatus) 
В основному вражає старі або перезволожені рослини. Вживайте профілактичні дії 
проти личинок, змішуючи засоби захисту з субстратом.  Застосовувати засоби захисту 
від дорослих (жуків) потрібно  у літні місяці (вечірні обробки).

Phytophthora spp.
Дуже чутливий до гнилі стебла та кореневої гнилі (Phytophthora spp.). Захистіть 
рослини, уникаючи піків парникового клімату, зрошення та живлення.

Caterpillars and aphids 
Нанесіть перший круг захисних засобів на листя протягом весни.

Spider mites (Acari): 
Засоби захисту потрібні протягом усього року (також у зимових теплицях!).




