Delphinium grandiflorum

Summer

Druh: Delphinium grandiflorum
Skupina: Summer
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná
vernalizace. Geneticky kompaktní, košaté rostliny.
Raná, dobrá tolerance tepla. Možné pěstovat jako
letničku nebo trvalku.
Firma: Benary
Expozice: Sluncečástečný stín
Délka kultury: 16-20 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 30 cm
Užití: kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 6-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 290,00 Kč (500 semen)
Summer Colors K3640

Použití

Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb. Použití i jako
hrnková a do nádob.

Výsevní
termín

Prosinec až květen.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 14-18 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 2: 15-20 dní, teplota 17-20 °C; fáze 3 a
4: 20-25 dní při teplotě 13-17 °C. Semena po výsevu lehce zasypat vermikulitem a
udržovat stejnou úroveň vzdušné vlhkosti i vlhkosti substrátu. Od fáze 2 snižujeme
vlhkost substrátu.

Následné 6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3 rostliny
pěstování do 13-15 cm nádob.
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), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.

Teploty

Pěstování za teplot 13-16 °C, od 20 °C nutné větrat. Teploty pod 13 °C v kombinaci
s krátkým dnem podporují vegetativní růst a potlačují květní tvorbu. Teploty nad 30
°C vedou k deformacím květů. Při nízkých teplotách je vhodné prodlužovat den
nebo přerušovat noc, aby se netvořila listová růžice.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v kompletním vyváženém hnojivu.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po
začátku září! Na jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.
Doporučuje 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
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několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími.
V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K3640):

Summer Blues K3451

Summer Cloud K3470

Summer Morning K3600

Summer Stars K3630

Summer Nights K3580

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