
a.) A dugványt helyezze kb. 10 cm vastag perlitbe, és 3-5 
naponta enyhén bepermetezheti vízzel. 2 hét múlva 
gondosan, óvatosan emelje ki a perlitből a dugványt (ne húzza 
ki!) Nézze meg, hogy kialakultak-e gyökerek. Ha nem, akkor 
várjon még 14 napot. 

b.) Töltsön meg kb. 10 cm-es zacskót földdel, helyezze be a 
dugványokat a földbe, majd zárja le a zsákot a dugványok alsó 
szárvégénél, közvetlenül a talaj felett. Ezután kívülről láthatja, 
hogy a dugvány már gyökeret ereszt-e a zsákban. 

c.) A dugványt közvetlenül a plumeria földbe is bedughatja, 
majd nagyon óvatosan megnedvesítheti a földet, és mindig 
legalább 20°C hőmérsékletet biztosítsa számára. Az összes 
kalluszos dugány 90% -a kigyökerezik!

TÁPANYAG ADAGOLÁS - MIKOR ÉS MIVEL?
Ha a dugványnak apró gyökerei vannak, akkor Plumeria földbe 
ültethető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elején csak 
enyhén öntözze, és mindig biztosítani kell a meleget.
Könnyű tápanyakokkal csak kb. 1 hónap elteltével kezdheti 
locsolni. A Plumeria speciális tápanyagot javasoljuk, mert ez 
biztosítja az egészséges gyökérnövekedést. Egyszerűen adjon 
heti 1-2g tápanyagot 1 liter öntözővízhez. A Plumeria speciális 
tápanyaggal és a virágzás indító tápanyaggal történő váltakozó 
tápanyag adagolás csak a következő évig javasoljuk. 
Mindenesetre dugványa azonnal virágzásra készek (ez 100% -
ban érvényes a nálunk vásárolt dugványokra), és már az első 
nyári szezonban virágozhatnak. De egyelőre ne számítson buja 
virágokra, mivel a dugványokban természetesen nincs elég erő 
a nagy virágzat kialakításához!

HASZNOS INFORMÁCIÓ

Rothadás, korhadás: Sajnos, 
nagyon elkeserítő, de előfordul. 
Megpróbálhatja addig vágni a 

dugványt, amíg friss, fehér húst 
nem lát.

Kalluszképzés: Így néz ki egy 
tökéletesen kialakult kallusz. Első 

siker! Most elkezdheti a
dugvány a gyöker növesztést.

Gyökér képződés: Megcsináltad! A 
dugványa kifejlesztette az első 

gyökereket. Most gondosan ültetheti 
Plumeria földbe, anélkül, hogy 
károsítaná a fiatal gyökereket

FRANGIPANI / PLUMERIA DUGVÁNYOK

Ön gyökér nélküli dugványt vásárolt. Szeretnénk adni 
néhány fontos tippet, hogy ne érje nagy csalódás. 

Kertészként belefogtál egy nagy feladatba, gyökérzet 
nélküli dugványokat vásároltál!

A dugványok gyökereztetése nem könnyű feladat nagy 
odafigyelést igényel. Az is igaz, hogy szerencse is kell 

hozzá. A gyökér nélküli dugványainkat frissen vágjuk és 
ellenőriztük, hogy egészségesen küldjük el a vevőnek. 

Csak azokat a dugványokat értékesítjük, amelyeket a téli 
szünet előtt vagy a fő vegetációs időszakban vágtak le! 

Ez azonban NEM garancia arra, hogy a megvásárolt 
dugvány gyökeret növeszt majd garantáltan. 

A megvásárolt dugványokat, ha az ezen utasításokban 
leírtak szerint jár el, jó eséllyel hamarosan egy gyönyörű, 

virágos frangipáni növényt tudhat a sajátjának.

ELŐKÉSZÍTÉS

A frangipani dugványokat általában úgy nevezett kallusz / 
hegszövet nélkül küldik. Ha az Ön által megvásárolt 

dugványon már kialakult egy kallusz, kérjük, hagyja ki ezt 
a pontot a gondozási útmutatónkban! 

A dugványokat függőlegesen, meleg helyen tárolja 
legalább 10-14 napig. A környezeti hőmérséklet nem 

csökkenhet 20 ° C alá, és amibe beállította, nem szabad 
nedvesíteni, locsolni. 10-14 nap múlva (vannak olyan 

dugványok, amelyek 20-30 napot is igénybe vehetnek), 
kialakul egy kallusz, ez a gyökerek előtti állapot. A kallusz 

egyfajta hegszövet a felület körül, kissé sárgás színű. 
Miután a dugványon kialakult a kallusz, folytathatja a 
következő lépéssel. Bizonyos körülmények között ez 

kissé tovább tarthat (típustól függően).
Sajnálatos módon ebben az időszakban penész vagy 

rothadás kialakulhat!

GYÖKÉR KÉPZőDÉS

A megvásárolt dugvány sikeresen kifejlesztette a kalluszt. 
Most készen áll a gyökérzet kialakulásra.

 Különböző módon lehet eljutni oda, és minden 
kertésznek ki kell választania a kedvencét. 


