GrowerFacts
Plectranthus Silver Crest
(Plectranthus argentatus)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks
Transplant to finish: 4 to 6 weeks
• Compact accent plant is an easy and economical choice for mixed containers, baskets and landscapes.
• Tolerant of heat and water stress.
• Silvery green, fuzzy foliage and small, blush white flowers on well-branched, trailing plants.

Algemene informatie
Blootstelling

Bloeiperiode

Hoogte

Breedte

Plantafstand

Half schaduw, Zon

Voorjaar, Late voorjaar, Zomer

8-10 in.
(20-25 cm)

18-24 in.
(46-61 cm)

18-24 in.
(46-61 cm)

Kieming
Zaadproductvorm Aanbevolen
plugmaat

Zaden/plug Duur pluggenteelt
(in weken)

Het aantal dagen
tot de kieming

pH- en EC-waarden
zaaisubstraat

Afdekken van
het zaad

RAW

1

4-5

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

Nee

288

5-6

Pluggenteelt
Ontwikkelingsstadium
1

Ontwikkelingsstadium 2

Ontwikkelingsstadium 3

Ontwikkelingsstadium 4

Vochtigheid
substraat

Niveau 4

Niveau 3-4

Niveau 2-3

Niveau 2-3

Temperatuur

64-72°F
18-22°C

68-72°F
20-22°C

68-72°F
20-22°C

65-72°F
18-22°C

Licht

Licht

1.000-2.500 f.c.
(10.800-26.900 Lux)

2.500-5.000 f.c.
(26.900-53.800 Lux)

2.500-5.000 f.c.
(26.900-53.800 Lux)

Minder dan 100 ml N - EC lager
dan 0,7

100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot
1,2

100 tot 175 ml N - EC 0,7
tot 1,2

Bemesten
Groeiregulatoren

daminozide/600-1.200
ppm/Spuiten

Belangrijke tips voor vermeerdering
Toppen is niet nodig. Indien nodig zorgt een daminozide bespuitingen voor krachtiger plugplanten.

Teelt tot eindproduct
Teelttemperatuur

pH- en EC-waarden teeltsubstraat

Bemesten

Daglengte

(dag) 64-80°F18-27°C
(nacht) 61-68°F16-20°C

5,8-6,2 pH
1,2-1,5 mmhos/cm

175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5

-

Teeltplanning
Potmaat / Containermaat

Planten per pot

Teeltduur

Seizoen

Groeiregulatoren

4"/4.5"/Quart

1 (ppp)

4-6 (weken)

Voorjaar

daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten

10" Pot of HB/3 Gallon

3 (ppp)

6-7 (weken)

Voorjaar

daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling
Bemest 1 maal per week op niveau 3 (175 tot 225 mg/l N; 1,2 tot 1,5 mS/cm zoutgehalte EC) met een stikstofmeststof met een laag
fosforgehalte. Pas indien gewenst een mengmeststof toe op basis van ammonium en stikstof. Bij een vast bemestingsprogramma kan
meststof op niveau 2 (100 tot 175 mg/l N; 0,7 tot 1,2 mS/cm EC) worden toegepast bij handhaving van de hiervoor genoemde aanbevolen ECen pH-waarden.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct
Toppen is niet vereist. De gebogen scheut van Silver Crest ontwikkelt zich duidelijk in één richting. Houd daar goed rekening mee bij het
oppotten van meerdere plugplanten in de eindpot. Herhaal indien nodig de behandeling met groeiregulatoren. Hogere doseringen van
groeiregulatoren zijn nodig wanneer in kleine potten wordt geteeld of bij weinig licht.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende
producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van
het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend
middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd
als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten
zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Panamerican Seed van toepassing.
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