Eucalyptus gunnii

Silverdrop
Druh: Eucalyptus gunnii
Odrůda: Silverdrop
Stálezelená letnička,
červenohnědé stonky.

šedivo-zelené

kulaté

listy,

Firma: Benary
Forma osiva: Natural
Délka kultury: 15-18 měsíců
Užití: kobercové
výsadby, k řezu
Výška: 50 cm
Expozice: Slunce
CENA: 820,00 Kč (1000 semen)
L9301

Použití

Hrnková květina, vhodná i do kobercových výsadeb. Exotické listy lze použít i k řezu,
do květinových aranžmá.

Výsevní
termín

Leden až březen, ale možné po celý rok.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

4-9 dnů při teplotě 20-25 °C. Ke klíčení potřebuje světlo, proto semena
nezasypáváme, jen lehce přimáčkneme k substrátu. Nutné udržovat jednotnou
vlhkost substrátu, nesmí vyschnout. Přisvětlování je při klíčení vhodné, ale ne nutné.
Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Od druhé fáze snížíme teploty na 18-20
°C, snížíme také vlhkost substrátu.

Přesazování rostlin po 4-6 týdnech do 10-15 cm květináčů. K řezu: 4-5 týdnů po
Následné pikýrování přesazení 1 rostliny do 5 l nádob nebo volně do skleníku (16 rostlin na
pěstování m2) nebo na venkovní stanoviště 3-5 rostlin na m2. Pěstování venku je možné,
pokud nejsou rostliny vystaveny mrazu.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % perlitu, 3 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-7,0. Venkovní pěstování: jílovité
půdy s dobrou drenáží. Nízké nároky na půdu. Základní hnojení: 100-150 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 16-18 °C. Aby byl zajištěn růst, nemohou teploty klesnout
pod 12 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotách 3-4 °C, nesmí být vystaveny
mrazu.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-300 ppm dusíku (při 0 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Těsně před řezem aplikujeme
draselné hnojivo (poměr N:K2O je 1:1,5). V zimě hnojíme ve 4 týdenních intervalech.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa
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předejdeme deficitu železa. Eucalyptus toleruje vysoké množství solí v substrátu, to
by ale nemělo převýšit 5 g/l. Venkovní pěstování: na základě půdní analýzy, lze
upravit 150 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva aplikovaného v několika dávkách.
Sledovat je také nutné mikroelementy.
Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování.
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