Scabiosa caucasica

Fama®
Druh: Scabiosa caucasica
Skupina: Fama®
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Již
prvním rokem 15-25 stonků zakončených modrým resp.
bílým květem.
Firma: Benary

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural & Coat
Užití: kobercové výsadby, k
řezu

Délka kultury: 15-20 týdnů
Výška: 50 cm
Teplotní zóna: 9-5
Chladnostní zóna: 12-8
CENA: 1 454,30 Kč (500 semen), 1 482,10 Kč (500 Coated)
Deep Blue V1972 / C

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.
Atraktivní i k řezu. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 10-18 dní při teplotě 18-21 °C. Semena jen lehce zasypeme, udržujeme
jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a kultivujeme spíše
zasucha. Fáze 2-4: 16-18 °C.

Za 5-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 13-15 cm květináčů nebo
Následné
po 2-3 rostlinách do 3-5 l nádob. Při pěstování venku k řezu volíme spon 35-40x25pěstování
40 cm. Používáme podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 1,5-3 kg/m3 kompletního
vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: písčitojílovité až písčité
půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího
hnojiva.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. Větráme od 18 °C. Nízké teploty zhoršují
kvalitu rostlin a vedou k předčasnému kvetení. Rostliny přezimují vevnitř (při
teplotách 2-5 °C, mimo mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Pak
mohou teploty klesnout až k -20 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně
aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku
hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi
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chelátů železa.

Deep Blue V1972 / C

White V1980 / C

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