Calendula officinalis

Princess
Druh: Calendula officinalis
Skupina: Princess
Plné květy na pevných dlouhých stoncích, vhodné
k řezu.
Firma: Benary
Forma osiva: Natural
Délka kultury: 9-13 týdnů
Užití: kobercové
výsadby, k řezu
Výška: 60 cm
Expozice: Slunce
CENA: 74,00 Kč (1000 semen)

Mix D9091

Použití

Skupina vhodná k řezu, květy jsou plné, jednotlivé barvy spolu pěkně kontrastují.
Stonky jsou pevné. Vhodné také do sesazovaných nádob.

Výsevní
termín

Konec ledna až březen pro kvetoucí rostliny v dubnu až květu; červenec-srpen pro
kvetoucí rostliny v únoru-dubnu; výsev od listopadu do února pro skleníkovou
produkci řezaných květů.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem,
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Od fáze 2 snížíme teplotu
na 16-18 °C a sadbovač umístíme na světlo. Mladé rostliny nepřelévat, držet je spíše
na suchu.

2-4 týdny po vyklíčení přesazujeme po jedné rostlině do 10-15 cm květináčů nebo po
Následné
2-3 rostlinách do 3-5 litrových nádob. Ven sázíme na počátku dubna ve vzdálenosti
pěstování
20-30x20-30 cm. Doporučují se používat podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu nebo 020 % kokosových vláken, 1,5-3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: humózní hluboké půdy s
dobrým odvodněním. C. officinalis nemá žádné speciální požadavky. Standardní
hnojení: 50-80 g vyváženého hnojiva na m².

Teploty

Pěstování při teplotách 10-15 °C, nad 18 °C větráme. Měsíčky nerostou, pokud je
teplota nižší než 8 °C. Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na
počátku jara.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně (2 týdny po nahrnkování a dále)
100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití
kompletního vyváženého hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a
dusíku. Vysoké množství dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa
předejdeme deficitu železa.
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V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (D9091).

Golden D9001

Orange D9051

Golden Black Center D9031

Orange Black Center D9071

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