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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Benary's Giant 
 

Skupina zinnií, které mají velké plné květy na pevných 
stopkách. Velice dobrá k řezu. Květ 10 cm. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů  Užití: kobercové výsadby, 

k řezu  Výška: 100 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 570,00 Kč (1000 semen) 

              Mix Y5935         
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových výsadeb, k řezu a k pěstování v nádobách. Květy 
lákají včely a motýly. 

 

Výsevní 
termín 

Rychlení ve skleníku: únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července 
dále; rychlení venku (mimo mráz): konec května; můžeme vysévat i přímo na 
stanoviště. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 1-5 dní při teplotě 21-23 °C, substrát nesmí být příliš mokrý. Fáze 2: 5-7 dní 
po výsevu, teplota 20-21 °C, snižujeme vlhkost substrátu. Fáze 3: 7-10 dní od 
výsevu, teplota 18-20 °C. Fáze 4: 10-14 dní po výsevu, teplota 15-18 °C. Výsev 
zakryjeme tenkou vrstvou vermikulitu. Od konce května je možné vysévat také přímo 
na stanoviště. Od fáze 2 hnojíme mladé rostliny 0,1 % hnojivem, díky tomu jsou 
sazenice kvalitnější. Příliš vysoké teploty mohou zhoršovat klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Po 3 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je lepší 
kvalita. Pěstování venku: 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme na stanoviště do řad ve 
vzdálenosti 18-25 cm. Používáme podpůrné sítě. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. 
Venkovní pěstování: jílovité nebo písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, 
standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 

Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí 
listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před 
prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. Při venkovním 
pěstování volíme spíše slunné lokality, chráníme před větrem. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo 
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nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální 
obsah N v půdě 120 g N/m2. 

 

V nabídce ve 13 barvách a směsi (Y5935). 

  
Golden Yellow               Lilac                      Lime           Bright Pink          Deep Red 

       Y5051                     Y4841                   Y5011             Y5711                  Y5281 

  
       Orange                    Purple               Salmon Rose          Carmine Rose 

       Y5081                     Y5631                      Y5001                      Y5021 

  
       Scarlet                      White                       Wine                       Coral 

        Y5901                       Y5331                      Y5861                     Y5841 

 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 


