Туя ‘Brabant’

Cultivation notes from our specialists

Tips & Tricks
Thuja occidentalis ‘Brabant’

•

The quality of the plants is heavily influenced by the starting material you use. For the
right plant design in later stages, we recommended to use apex cuttings. It is important
that the foot of the cuttings shows wood (not green), to ensure good callus formation.
• tart with high quality young plants: healthy roots, uniformity in design, and good
branching.
• Be aware that this crop is mainly propagated using cuttings during the ‘dark’ months of
the year. Cuttings require lower soil temperatures (Dec-Jan 14-15OC | Feb 16OC | March
17OC). In higher temperatures callus production can be limited!
Crop
Protection
• As opposed to other Thuja occidentalis cultivars (like ‘Smaragd’), Thuja occidentalis
‘Brabant’ is a massive grower and has high nutritional needs.
• After starting with high quality young plants, Thuja occidentalis ‘Brabant’ is not an
extremely difficult culture. General recommendations:
• Ensure the growing medium in the pots is constantly moist.
• Balance the (greenhouse) climate as much as possible for cuttings. Avoid peaks in

•

humidity and temperature (see next item)
• Apply balanced nutrition during every crop stage for healthier plants.
• Two weeks and one week before transplanting: apply Peters Professional Plant
Starter (10-52-10) to stimulate roots.
Thuja occidentalis ‘Brabant’   is sensitive to specific insects and diseases, but with the
appropriate crop protection applications these can be cured. Continuous levels of good
nutrition are important to avoid stress and illnesses.

Crop Protection
Thuja occidentalis ‘Brabant’

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.
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Wine Weevil (Othiorhynchus sulcatus):
Take preventive actions to avoid larvae in the pot.
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Twig diseases (Pestalotia):
Take preventive actions during the entire culture
(chemical, but also to avoid stress around pruning periods).

Email: info@iclsf.com

Лист вирощування культури
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1 Cuttings: 150-200 g/m3 Micromax Premium mixed into the substrate.
2 Low activity in winter: maximum EC in cups 0,2-0,3 mS/cm.
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As day length increases; rooting will happen fast. Apply 5-10 g/m2/week Peters Professional Plant Starter (10-52-10).

4

Universol Orange (16-5-25) 5-10 g/m2/week.

Рекомендації по вирощуванні
Thuja occidentalis ‘Brabant’

Молоді рослини | P 9 см - P 11 см
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Universol Blue
Ріст

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Universol Basis
Фініш

Osmocote Exact Hi.End
8-9 M 4 g/l mixed
Osmocote CalMag
3-4 M 1-5 g/l mixed

Живлення з поливом

живлення з поливом

Osmocote CalMag

Thuja occidentalis ‘Brabant’

Живлення з Osmocote Exact Hi.End 8-9M

Загальна інформація по вирощуванню:
Thuja occidentalis виробництво в горщиках можна розділити на дві основні галузі: культуру, яка повністю вирощується в горщиках, і
культуру, де вирощують в полі. Туї переносять у горщики для фінішної стадії. Поради в цьому листку вирощування стосується культури

1 Посадка : Osmocote Exact Hi.End + CalMag, додати 150 г/м3 Micromax
Premium для підживлення мікроелементами.
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Фініш : Universol Basis (4-9-35) 15 г/м2/тиждень.

2 Липень: внесіть 15 г/м2/тиждень Universol Blue (18-11-18) ждля росту і
видовження

горщика. Загальний час вирощування від живців до продаваних рослин становить 1,5-3 роки.

Фаза1: Живцювання та молоді рослини

Фаза 2: Вегетація

Фаза 3: Фінішна

Thuja occidentalis ‘Brabant’

фінальна фаза | C3 або більше
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Osmocote Exact Hi.End
8-9 M 4 g/l mixed
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Живці ідеально роблять в кінці вересня -

Найважливішим під час цього етапу є розвиток

Високоякісні молоді рослини - основа високої

жовтні. Також можливий період з лютого по

коріння та гілок. Не зосереджуйтеся занадто багато

якості в кінці культури. Будьте уважні під час

березень.

на довжині.

обрізки під час фінальної стадії: не зрізайте
верхівку.

Субстрат та волога
• Thuja occ. ‘Brabant’ рекомендований грунт pH of 5.0 – 5.3.
• Забезпечте постійне зволоження всубстраті (без надмірностей). Вода не
повинна бути занадто холодною: добре підігрійте воду.
• Використовуйте субстрат, що володіє хорошими властивостями повторного
зволоження та зневоднення для сильного розвитку коренів.
• Кращим джерелом води є дощова вода або «чиста» свердловина.

Фаза росту
• Як тільки рослини успішно вкоріняються, швидко збільшуйте кількість
добрив у рослині.
• Рослини в основному вирощують на відкритому повітрі, тому слід
забезпечити хорошу основу Osmocote Exact (Hi.End), що перемішується з
субстратом
• Основне зростання відбувається пізньою весною та у вересні - жовтні
(листопад у південних країнах). Бажана ЕС в горщику в ці періоди росту
постійно повинна становити близько 1,5 mS/cm..
• У літній час (липень-серпень): трохи знизити ЕС, тому що темпи зростання
туї сповільнюється у гарячі періоди.

Живлення з Osmocote Exact Hi.End 8-9M
1 Оптимально додати при горщику > 3 л: 1 г/л Osmocote CalMag 3-4M.
2 Universol Blue (18-11-18): 20 г/м2/тиждень протягом росту
3

Карти вирощування :

Стартова фаза
• Пересадку рекомендується проводити ранньою весною, щоб рослини були
доставними восени того ж року.
• Переконайтесь, що ЕС низький (0,8 mS/cm) під час розвитку кореня.
• Будьте в курсі, що мобіум (Othiorhynchus larvae) може виникати в зимовий
час у горщиках старше 1 року.

Фінішна фаза
• Довжина, форма, міцність і глибина зеленого кольору додають рослинам
якість
• Фокусуйте живлення під час фінішного етапу на добрива з високим K
(співвідношення N: K 1: 2).
• Забезпечте велику кількість магнію водорозчинними добривами.
• Туя швидко росте в прохолодніші періоди. Забезпечити достатній рівень
мікроелементів.

Живлення з поливом

Optional:
Osmocote CalMag

Universol Orange (16-5-25): 15-20 г/м2/тиждень в період завершення росту (Серпень -Вересень).

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Thuja occidentalis
‘Brabant’

Замітки спеціалістів

Поради та рекомендації
Thuja occidentalis ‘Brabant’

•

На якість рослин сильно впливає використовуваний вихідний матеріал. Для правильного дизайну
рослин на пізніх стадіях ми рекомендували використовувати верхівкові живці. Важливо, щоб на
підніжжі живців була деревина (не зелена), щоб забезпечити хороше утворення калюсу.
• Почніть з молодих рослин високої якості: здорове коріння, рівномірність у вигляді та добре
розгалуження.
• • Пам’ятайте, що ця культура в основному розмножується за допомогою живців протягом
«темних» місяців року. Для живців потрібна нижча температура ґрунту (грудень-січень 14-15OC |
лютий 160С | березень 17OC). При більш високих температурах виробництво калюсу може бути
Crop Protection
обмежене!
• Починаючи з молодих рослин високої якості, Thuja occidentalis «Брабант» не є надзвичайно
складною культурою. Загальні рекомендації:
• Слідкуйте за тим, щоб субстат в горщиках постійно був вологим .
• Збалансуйте (парниковий) клімат якомога більше для живців. Уникайте піків вологості та
температури (див. Наступний пункт)
• Застосовуйте збалансоване живлення під час кожного етапу вирощуваннея для здорових
рослин.
• За 2 і 1 тиждень до пересадки: застосовуйте Peters Professional Starter Starter (10-52-10) для
стимуляції коріння.
•

• Thuja occidentalis «Брабант» чутливий до конкретних комах та хвороб, але за допомогою
відповідних засобів захисту їх можна вилікувати. Постійний рівень повноцінного живлення
важливий для уникнення стресів та захворювань.

Захист рослин
Thuja occidentalis ‘Brabant’

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

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

Twig diseases (Pestalotia):
Вживайте профілактичні дії протягом усього періоду
вирощування (також уникайте стресів у періоди обрізки).

Email: info@iclsf.com

Crop Cultivation Sheet

www.icl-sf.com

www.icl-sf.com

