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  Druh: Arabis caucasica 
 Odrůda: Compinkie® 
 

Koberec drobných růžových kvítků a stálezelených listů. 
 

 

 

 Firma: Benary Expozice: Slunce-částečný stín 
 Délka kultury: 8 měsíců Forma osiva: Natural 
 Výška: 15 cm Užití: skalka, kobercové 

výsadby  Teplotní zóna: 8-1 
 Chladnostní zóna: 3-7 

     CENA: 339,00 Kč (1000 semen) 

                B4031        
           

Použití 
Odrůda určená pro skalky. Květy lákají včely. Vhodné pro extenzivní střešní 
výsadby. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev od ledna do června pro nekvetoucí sadbu, počátek srpna až polovina září pro 
kvetení v týdnu 8.   

           

Způsob 
výsevu 

1-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
6-12 dní při teplotě 18-21 °C. Zaséváme 1-3 semena do cely s dobře propustným 
substrátem. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Na konci fáze 1 snižujeme 
teplotu na 16-18 °C. Nepřelévat. 

           

Následné 
pěstování 

Přesaďte rostliny do dobře propustného substrátu. Jakmile zakoření, pěstujte při 13-
18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů vernalizace. Může být rychlena při 7 °C 
po dobu 3-5 týdnů. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 % 
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního vyváženého 
hnojiva, 0-3 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotě 12-15 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo 
venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je 8-
10 týdnů teplota mezi 10-15 °C nebo za 5-6 týdnů, kdy jsou teploty 15-18 °C.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m³ 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O 1:1,5. 
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na 
jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. 

 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 

 

Arabis caucasica          Compinkie® 

          Spring Magic® 


