UPRAWA CANNY - PACIORECZNIKA
WALORY DEKORACYJNE
Kwiaty canny mają bardzo duże walory dekoracyjne. Wspaniale wyglądają gdy
sadzone są w większych grupach. Wnoszą lement egzotyki w architekturę naszych
ogrodów. Kwitną od wczesnego lata aż do pierwszych przymrozków. Oprócz kwiatów
mają również bardzo dekoracyjne liście. Canny efektownie prezentują się na
klombach, kwietnikach oraz w dużych donicach w kompozycji z innymi roślinami
jednorocznymi. Mogą rosnąć w grupach na trawnikach, na tle drzew iglastych.
SADZENIE KŁĄCZY
Kłącza zazwyczaj sadzimy do doniczek w końcu lutego lub na początku marca.
Starajmy się aby ziemia była pulchna aby kłącze podczas ukorzeniania miało
dość powietrza. W fazie ukorzeniania podlewamy bardzo umiarkowanie aby
nam nie zgniło. W tym czasie nie musi być dostęp światła.
Utrzymujemy temperaturę w granicach 15-18C. Powinno nam się ukorzenić po
upływie 3 tygodni. Gdy ukarzą się liście możemy podnieść temperaturę do 20 C
i dać więcej światła. Na początku maja podczas dnia rośliny hartujemy wystawiając
je na zewnątrz pomieszczenia. Na noc zabieramy do ciepłego pomieszczenia.
Gdy jesteśmy pewni, że w nocy nie będzie przymrozków sadzimy rośliny na miejsce
stałe do dużych donic lub w gruncie. Najlepiej w takim okresie gdy nocą temperatura
nie spada poniżej 12 C.

PODLEWANIE I NAWOŻENIE
Canny wymagają intensywnego nawożenia. Pierwsze nawożenie wykonujemy
podczas sadzenia roślin a następne co dwa tygodnie. Canny rosnące w pojemnikach
podlewamy 1–2 razy dziennie w zależności od temperatury otoczenia i wielkości
pojemnika. Te rosnące bezpośrednio w gruncie przynajmniej 2-3 razy w tygodniu ale
obficie, zwilżając bardzo dokładnie miejsce wokół korzeni.
Jakkolwiek osobiście stosuję nawozy mineralne i zachęcam wszystkich do ich
stosowania gdyż są łatwe w użyciu, to podstawowym nawozem w mojej uprawie jest
nawóz organiczny (obornik bydlęcy lub kompost własnej produkcji)
WYKOPYWANIE I PRZECHOWYWANIE
Przed nadejściem przymrozków wykopujemy całą roślinę z bryłą korzeniową, a
następnie ostrym nożem odcinamy łodygę. Odcięte kłącze otrząsamy z nadmiaru
ziemi i przenosimy w miejsce o temp. około 12 °C. Po wyschnięciu otrząsamy z
nadmiaru ziemi i układamy w skrzynkach. Aby kłącza za bardzo nie wyschły,
przykrywamy je wilgotnym torfem. W ciągu zimy sprawdzamy kilkakrotnie wilgotność
torfu zwilżając go jeśli jest przeschnięty.
Więcej informacji:
Całus Canna Collection
www.canna.pl
+48 (42) 614 34 50
0505 45 35 31

