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Mar 3

Sådd förodling
Kylvö eskasv.

Apr 4

Maj 5

Krukväxt
Ruukkukasvi

Sådjup / Kylvösyvyys:

0,2 cm

cm

Jun 6

Jul 7

Direktsådd
Suorakylvö

Aug 8

Sep 9

Okt 10

Nov 11

Dec 12

Blomning/Skörd
Kukkii/Sato

Grobarhet
Itävyys

Feb 2

Perenn (Flerårig / monivuotinen)
Höjd / Korkeus: 40 cm

Parti
Erä

Jan 1

’Rainbow’

Sista försäljningsdag
Parasta ennen

Frö till / Siemeniä
plantor / tainta
15
Plantavstånd
20 cm
/Taimiväli:
Radavstånd / Riviväli:
20

Palettblad
Värinokkonen

www.nelson.se

Ihanan värikäs ruukkukasvi, jota
kasvatetaan sen kauniiden lehtien vuoksi.
Nokkosmaisissa lehdissä on runsaasti
tummanpunaisen sävyjä sekä roosan ja
oranssin vivahteita. Aurinkoisessa
paikassa sen värit ovat runsaimmillaan.
Sopii hyvin myös kesäisiin
leikkokukka-asetelmiin. Viihtyy parhaiten
ravinteikkaassa ja läpäisevässä maassa.
Latvo taimet ja poista kukinnot, jolloin
kasvu edistyy ja lehtien väri paranee.
Esikasvatus: Kastele kylvömulta ja kylvä
siemenet harvaan. Älä peitä siemeniä
mullalla. Pidä kylvös kosteana, peitä
muovilla. Sijoita ruukku huoneenlämpöön.
Taimettumisen jälkeen siirrä valoisaan ja
hieman viileämpään paikkaan. Aikainen
kylvö vaatii lisävalaistuksen. Kun taimet
ovat kasvaneet riittävästi ja kestävät
käsittelyä, kouli ne kukin omaan
ruukkuunsa, jossa on lannoitettua multaa.
Istuta ulos yöpakkasten mentyä. Karaise
ulos istutettavia taimia.
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Värinokkonen

Solenostemon scutellarioides
Härligt färgsprakande krukväxt, som
odlas för sina vackra blads skull. De
nässlelika bladen finns i många
mörkröda varianter, men också i rosa
och orange toner. Solig placering ger
mer färg. Passar även i
sommarblomsarrangemang. Trivs
bäst i en näringsrik och väldränerad
jord. Toppa plantan och putsa bort
blomställningar så blir tillväxten och
bladfärgen bättre.
Förodling: Så glest på fuktig såjord.
Täck ej fröna m jord. Håll fuktigt, täck
m plast. Ställ krukan i rumstemp.
Efter uppkomst, ställ ljust och ngt
svalare. Ge extrabelysn vid tidig
sådd. När plantorna är stora nog att
hantera, sätt 1/kruka i gödslad jord.
Utplantera efter sista frost. Avhärda
plantor som ska planteras utomhus.
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