Melampodium paludosum

Derby®

Druh: Melampodium paludosum
Odrůda: Derby®
Intenzivně zlatožluté květy a malé listy. Výborná odrůda pro
prodej hrnkových květin od února do května. Kompaktnější
než odrůda Showstar®.

R9110

Firma: Benary
Délka kultury: 12-14 týdnů
Výška: 20 cm
Expozice: Slunce - částečný stín
CENA: 538,00 Kč (1000 semen)

Forma osiva: Natural
Užití: skalka, kobercové
výsadby, do nádob

Použití

Odrůda určená k pěstování v nádobách, okenních truhlících, i v krajinářských
výsadbách, hodí se na ohraničení záhonů a do skalky.

Výsevní
termín

Únor až květen.

Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 7-10 dní při 20 °C, fáze 2-4: 21 dní při teplotě 15-17 °C. Klíčí na světle, proto
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Ve fázi 1 udržujeme 95% relativní vzdušnou
vlhkost, substrát by měl být vlhký, ale ne přelitý nebo naopak vyschlý.

Přesazení za 3-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů
Následné
nebo packů nebo po 3 rostlinách do 3-5 l nádob. Substrát by měl dobře držet
pěstování
vlhkost, pH 5,8-6,5.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1,5 kg/m3 kompletního
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.

Teploty

Pěstování při teplotách 16-18 °C. Čím jsou nižší kultivační teploty, tím je delší
kultivační doba. Před prodejem je možné rostliny otužit snížením teploty na 12-14
°C. Melampodium nesnáší teploty pod 10 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování.
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