
Ha követed útmutatónkat, akkor a Frangipani magok kb. 
10-20 nap múlva csíráznak ideális körülmények között. Ezután 
a levelek lassan kibújnak  a magból, és 2 - 5 nap múlva lehull a 
külső héj, látszani fognak  az első friss zöld levelek. Kérjük, ne 
próbálj  segíteni a palántának a fedél eltávolításával, mert az 

még mindig nagyon törékeny és gyorsan letörhet.

Az első lépést megtetted, van egy mini Frangipani növényed. 
Az öntözést folytasd, amikor a talaj kiszáradt. Miután a palánta 
kifejlesztette az első 4 valódi levelét (az első két levél sziklevél, 

és NEM számít valódi levélnek), át lehet ültetni. Második 
cserépként legalább 12 - 16 cm átmérőjű cserepet ajánlunk. A 

növény ekkor legalább 3 évig maradhat és növekedhet ebben a 
cserépben. Ne válassz túl nagy cserepet, merít a növekedés 

inkább a gyökereknél fog megmutatkozni és nem a  növénynél!

Ne használj agyag cserepet. A műanyag ideálisabb a 
neveléshez és a tartáshoz!

Természetesen a mini Frangipani-nak is kell tápanyag, hogy 
naggyá és erőssé váljon, valamint az első virágok ne 7, hanem 

inkább 3 - 4 év után fejlődjenek ki. A fiatal növények számára a 
Plumeria speciális műtrágyát ajánljuk, amelynek NPK aránya 

10-52-10 (azaz olyan műtrágya, amely elősegíti a növény 
növekedését és serkenti a gyökerek képződését). 

Természetesen ezt a műtrágyát is beszerezheted online 
boltunkban. Trágyázd  kis palántáid hetente egyszer. Keverj 

össze 2 g műtrágyát 1 liter vízzel. Ezt a keveréket nem szabad a 
levelekre önteni, mivel szárítás után csúnya foltok keletkeznek.
Kérjük, ne vidd túlzásba a tápanyagot. Rendszeresen öntözd a 

Frangipani palántád, tedd a napra, és hetente egyszer 
műtrágyázd. 

A palánta fajtájától függően nagyon gyorsan, vagy sajnos 
nagyon lassan  is növekedhet. De ez nem a műtrágya hibája, 

hanem a növény genetikai állományától függ!!
Ha csemetéd elég erőteljes, akkor elméletileg képes rügyet 

képezni.

A rügyképződés mindig a hajtás végén következik be. A hegyén 
és soha nem oldalán vagy régi levél hajtásokon kezdődik. 

Palántákkal előfordulhat, hogy az első rügy sajnos csak álrügy. 
Ez akkor történik, amikor a növénynek még nem volt elegendő 

ereje az igazi rügyekhez. A rügy felfedezésétől az első nyílt 
virágig (fajtától függően) akár 50 nap is eltelhet.

Amikor csemetéd először virágzik, ne gondold, hogy ez lesz az 
eredeti színe és formája a virágnak, mert a fix szín és forma  

csak legkorábban a 3. virágzás után következik be, és csak ezt 
követően lesznek azonosak évről évre a virágok formában és 

színben.

A fajtától függően mindig legalább 1-2 hónapig élvezheti a 
virágokat.

Élvezd saját Frangipani virágok illatát! Sok sikert és örömet 
kívánunk a növényekhez!

Zentai Hédi

web: www.plumeria.hu   email: info@plumeria.hu  
tel: 06/30-932-6852

Köszönjük, hogy minket választottál. Bízom benne 
nagyon sok örömet fog okozni a Plumeriak gondozása!

Sok sikert kívánok hozzá!

Friss magokat értékesítünk, ami szükséges ahhoz, hogy 
minél több mag életre keljen a megvásároltakból, de 

még igy is előfordulhat a gondosan általunk is 
átválogatott magok közül, hogy nem bújnak ki. Saját 
tapasztalatunk alapján mondhatjuk, melyet a német 

webshopunkra alapozunk nagyon elenyésző ezek aránya.

Amire nagyon nagy szükséged lesz az a türelem!
A fajtától, gondozásától és elhelyezkedésétől függően 

Európában 4 - 7 évbe telhet, amíg a növény kifejleszti az 
első virágot.

A magokból történő nevelés nagyon izgalmas, mivel a 
magvak tartalmazzák szüleik összes genetikai 

információját, és megeshet, hogy egy fehérfajta magjai 
sötétvörös vagy akár lila virággá fejlődnek. A virág alakja 
eltérhet az anyanövénytől. Tehát, ha magokat vásárolsz, 

mert egy bizonyos alakot vagy színt szerettél volna, akkor 
sajnos el kell, hogy keserítselek. Kicsi az esélye, hogy az 

anyanövénnyel megegyező tulajdonságú és színű 
növényt nevelsz. De  semmi gond ez egy izgalmas játék, 

mert 4 - 7 év után  kiderül milyen is lesz valójában a 
növényed. De még nem is az első virágzás után, hanem a 
harmadiknál. Igy lehet, hogy saját Frangipani fajtád lesz, 
aminek nevet adhatsz és regisztrálhatod is, ha szeretnéd.

Ha nem adsz mégsem nevet neki, akkor mindig hozzá 
kell adnia a "Palánta" nevet.
Példa: Mardi Gras Palánta

A Frangipani magnak nincs héja.
Azonnal felhasználhatja a Plumeria magokat!

Az interneten sokféle útmutatás található a magok 
kezelésére. Véleményünk szerint a legegyszerűbb 

módszert szeretnénk ajánlani. Természetesen mindenki  
maga döntheti el, melyiket használja végül.

Tölts meg egy kis edényt (7 x 7 cm) kaktusz földdel. 
Ezután a Frangipani magokat kb. 50% -ban szúrja a 

talajba, a  mag zászlójával fölfelé. A zászlónak a föld felett 
kell lennie. Nagyon nedvesítsed meg a talajt, és ügyelj 

arra, hogy a cserép mindig meleg helyen legyen. Ideális 
hőmérséklet  min. 20 °C . Amint a talaj teljesen kiszáradt, 

meg lehet, meg kell öntözni.

A magok gyorsan elrothadhatnak, ezért vigyázz az öntözéssel!


