Tagetes erecta

Crush
Druh: Tagetes erecta
Skupina: Crush
Skupina tagetesů, které jsou kompaktní a mají velký květ.
Uniformní ve výšce i době výkvětu. Květ o průměru 9-10 cm
Firma: Benary

Forma osiva: Natural &
Detailed
Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: krajinářské výsadby
Výška: 18 cm
Expozice: Slunce
CENA: 363,20 Kč (1000 semen), 376,00 Kč (1000 detailed)
Guys and Dolls Mix W0740 / D

Použití

Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a
k ohraničení záhonů.

Výsevní
termín

Březen.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 2-3 dny při 22-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí
a pH 6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost.
Substrát udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení
nezbytné.

Následné 4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10-11 cm květináčů nebo packů.
pěstování S přesazením se nemůžeme opozdit, jinak rostliny předčasně vykvetou.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa,
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat
nedostatek železa nebo hořčíku. Vysoký obsah mikroelementů v půdě způsobuje
hnědé skvrny na rostlinách.

Teploty

Denní teploty 18-23 °C, noční 13-18 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Rostliny pro prodej
brzy na jaře otužujeme teplotami 10-13 °C. T. erecta nesnáší mráz.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku.
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy. Pravidelně
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo
jejich žloutnutí.

V nabídce ve 3 barvách a směsi (W0740 / D).
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Guys and Dolls Mix W0740 / D

Papaya W0710 / D

Pinapple W0720 / D

Pumpkin W0730 / D

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