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Pěstování vodního hyacintu
V dobrých podmínkách tvoří tato plovoucí rostlina asi 20 cm dlohé výhonky a na
jejich konci zakládá nové dceřiné rostliny, které rychle dorůstají. Z 1 trsu se v našem
podnebí za vegetační období může vytvořit porost několika m2
Je užitečnou rostlinou pro zlepšování kvality vody
Vodní hyacint je nejlépe si opatřit v dubnu. Růžice položíme na vodní hladinu.
Minimální hloubka vody venkovních nádrží či bazénků by měla být 15 cm, lepší je 30
– 40 cm. V bazénku s přirozeným bahnitým dnem není třeba přihnojovat. Jinak je
vhodné dát na 100 l vody asi 10 kg kompostu nebo přidat do vody plné hnojivo. Voda
má mít neutrální pH. Jiným způsobem pěstování vodního hyacintu je venkovný
výsadba přímo do bahnité výtivné půdy na místě podložtením folií.
Hlavním obdobím květu je konec srpna až pol září, málokdy nakvétá celý porost
najednou
K rozmnožování stačí oddělovat nové růžice s alespoň čtyřmi listy a pouštět je na
volnou vodu.
Přezimování:
Rostlina odumírá již při -5oC
Dobře přečká nepříznivé obdobní zakořeněná. Mladé rostliny již koncem srpna
zasadíme do výživné půdy s přídavkem rašeliny do nádob aspoň 10 cm hlubokých a
10 cm širokých. Nádoby je vhodné zapustit na okraj bazénku do vody hluboké asi 2
cm. Před mrazy nádoby přeneseme do místnosti vytápěné do 10 oC co nejblíže oknu.
Vodu vylejeme. Starší listy postupně zasychají, ale podstatné je, aby neodumřely
středy růžic. Brzy na jaře je vhodné překrýt rostliny fólií a vynést je v bezmrazém
období třeba jen na několik dní ven. V pol. dubna už můžeme růžice dát na hladinu do
nevytápěného skleníku, zač. května i ven. Vhodné je pro jistotu ponechat doma do
konce května ještě část rostliny.
Při pěstování leknínů Vám hodně pěstitelských úspěchů přejí Školky Litomyšl.
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