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  Druh: Delphinium elatum 
 Skupina: Magic Fountains 
 

Devět barevných odstínů, vhodné k řezu. 
 

 

 

 Firma: Benary Expozice: Slunce-
částečný stín 

 Délka kultury: 18-22 týdnů Forma osiva: Natural 
 Výška: 90 cm Užití: k řezu, 

krajinářské výsadby  Teplotní zóna: 6-1 
 Chladnostní zóna: 3-7 

     CENA: 229,00 Kč (1000 semen) 

              Mix K2560       
           

Použití Vhodná k řezu, do krajinářských výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
12-18 dní při teplotě 21-24 °C. Výsevní substrát s nízkým obsahem solí a pH 5,5-
6,5. Semena po výsevu lehce zakrýt vermikulitem, pískem nebo substrátem. 
Substrát udržovat lehce vlhký, ale ne zamokřený. 

           

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 8-10 cm květináčů. 4-6 týdnů 
poté přesazujeme rostliny do 5-10 l nádob. Při pěstování v nádobách je nutné 
zajistit dostatečnou velikost nádoby, aby měly kořeny prostor k růstu. Produkce 
řezaných květin: spon 25x25 cm (pěstování jako letnička) nebo 50x50 cm 
(pěstování jako trvalka).  

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra, 
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se 
uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), chaláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,5. 
Pěstování na poli: dobře propustná zemina, střední nároky na živiny, jílovité půdy. 
Standardní vyhnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. Půdu 
neobohacujeme o rašelinu, ničím ji nepřikrýváme. 

           

Teploty 

Pěstování za teplot 15-18 °C nebo venku. V zimě nesmí při venkovním pěstování 
mrznout, teploty 3-5 °C.  Pokud je to nutné, zakryjeme rostliny textilií. Na jaře 
rostliny začnou růst 10-12 týdnů pro teplotě 15-18 °C. Chladná perioda pro iniciaci 
kvetení není nutná. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září! 
Na jaře hnojte 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje 
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se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se 
předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 
předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější, 
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit 
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní 
pěstování: po řezu doplňkové hnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícím hnojivem o 
draselném základu. Nehnojte po kvetení. 

 

V nabídce naleznete tyto odrůdy a 2 směsi: 

     

  Cherry Blossom White Bee      Dark Blue Dark Bee           Dark Blue White Bee       Lavender White Bee 

                K2440                                       K2400           K2430      K2460 

     

      Lilac Pink White Bee    Mid Blue White Bee       Pure White       Sky Blue White Bee 

                K2470   K2520           K2550                                     K2500 

    

        White Dark Bee   Crystal Mix         Mix 

             K2530         K2561      K2560 

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit 

podle konkrétních podmínek pěstování. 


