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Igényeim:
Félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelek, tűző
napra is ültethetsz, ám ott locsolnod kell.
Fény

Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok
Fiatal korban igénylek némi öntözést, mér félárnyékos helyen is, később a nyári szárazságot is jól
viselem.

Víz

Hőmérséklet

A magyarországi teleket jól bírom, természetesen
a számomra megfelelő félárnyékos, árnyékos helyeken. Ellenkező esetben télen, -10°C alatt leveleim lefagyhatnak.
Leveleim ősszel lilás árnyalatot vesznek fel.

Talaj

Jó minőségű, tápanyagban gazdag, laza talajt
igénylek, de ettől eltérő, kevésbé megfelelő talajon
is jól fejlődök.

Egyéb

Ahol jól érzem magam, ott sűrű, tömött felületet
képezek és a gyomok nem tudnak átnőni, és ezt a gyors növekedésemnek köszönhetően - hamar
elérem.
Ősszel virágzom, virágdíszem figyelemre méltó, illatos.
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Felhasználásom:
Támaszték nélkül talajon terjeszkedem, árnyéki
gyeppótlónak is megfelelek.
Talajtakaró

Mivel a félárnyékot, árnyékot kedvelem, ezért erre
a célra is kiválóan használható vagyok.
Árnyéki gyeppótló

Térhatároló,
sövénykerítés

Balkonnövény

Támasztékra, így térhatárolóra vagy kerítésre is
felkúszok, formámat nyeséssel könnyen beállíthatod.

Formázással jól kordában tarható, ezért balkonládában, az edényemnek téli védelmével, tökéletesen megfelelek, és télen is díszítek teraszodon!

Betegségeim, kártevőim

Kártevők, betegségek kielégítő, megfelelő viszonyok között nem támadnak. Egyéb esetekben levéltetű és pajzstetű kóstolgat, ám jelenetős kárt
nem okoznak megjelenésemben.
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Levéltetű

A leveleim besodródását okozza, ahol az apró,
puhatestű levél-tetvek védetten húzódnak meg.
⇔Védekezés
Az új, fertőzött hajtásokaimat vissza kell metszeni, és minél hamarabb el kell égetni (az erőteljes gyógyító beavatkozást nem fogom megsínyleni, mert ilyenkor nagyon jól regenerálódok.
⇔Vegyszeres védekezés
Felszívódó hatású rovarölő szereket kell használni,
erre az Actara 25 WG, Mospilan alkalmasak,
ugyanis egyszerű, felszínen ható kontakt szerek
nem eredményesek, mivel a szorosan összepöndörödött leveleim között a tetvek védettséget élveznek és az ilyen típusú permetezőszerek nem
jutnak a kártevők testéhez.

Pajzstetű

Viasz alapú védőpáncéllal rendelkező rovarkártevő.
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⇔Védekezés
Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, a
kielégítő körülményeim biztosítása.
Fiatal, friss ültetésem után egy ideig a következő
két módszer is megfelelhet:
Rajzás kezdetekor a levelek szappanos vízzel történő lemosása.
Denaturált szesz szintén alkalmas erre a célra, beáztatott vattával lemosható a levelem, száram.
Ennek hatására a rovarok viaszos védőpáncélja
feloldódik, valamint a petéik is elpusztulhatnak az
így kezelt területeken
⇔Vegyszeres védekezés:
A pajzstetvek pajzsa kiváló védelmet nyújt az
élősködőknek, ezért csak a felszívódó növényvédő
szerek hatásosak. Ezek a növényi nedveken keresztül jutnak el a tetvek szervezetébe, ilyen szerek a Basulin 600 EV és a Mospilan 20 Sp, melyek fertőzés idején használhatók.
Ezek mellett megelőzésképp, ajánlott ősszel és
kora tavasszal olajos lemosó-permetezést alkalmaznod. Az olaj elzárja a károkozóktól a levegőt,
miáltal azok elpusztulnak, erre az Agrol és a Vektafid szerek jöhetnek szóba.
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