Petunia hybrida grandiflora

AladdinTM F1

Druh: Petunia hybrida grandiflora
Skupina: AladdinTM F1
Skupina velkokvětých petúnií s vlnitým okrajem.
Firma: Benary

Forma osiva: Pelety &
Natural
Užití: do nádob,
kobercové výsadby

Délka kultury: 11-13 týdnů
Výška: 35 cm
Expozice: Slunce-částečný stín
CENA: 137,00 Kč (1000 semen), 170,00 Kč (1000 pelet)

Použití

Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb, sesazovaných a
závěsných nádob.

Výsevní
termín

Od ledna dále.

Způsob
výsevu

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 3-5 dní při teplotě 22-24 °C. Používejte dobře propustný substrát s nízkým
obsahem solí a pH 5,8. Pro správné vyklíčení vyžaduje světlo, proto semena
nezasypáváme. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. Dostatečná zálivka ve
fázi 1 je stěžejní pro to, aby se pelety rozpustily a semena mohla začít správně
klíčit. Dodatečné osvětlování 100-500 lx během klíčení pomáhá udržet klíčence
kompaktní a porost uniformní.

Následné
5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-10 cm květináčů nebo packů.
pěstování

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1,5-3 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,4-6,0.

Teploty

Pěstování při 14-16 °C. Pro prodej na začátku jara se mohou rostliny pomalu
otužovat po dobu 14 dní teplotami 10-12 °C. Teploty pod 10 °C mohou zpomalit
růst a způsobit nezvratná poškození rostliny. Nesnáší mráz.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, střídáme
hnojiva s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Nedostatku železa (žluté okraje listů) se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Vhodnější je hnojivo aplikovat častěji
a v menších koncentracích, díky tomu rostliny plynule rostou.
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V nabídce ve 13 čistých barvách a 4 směsích.

Blue T2100 /P

Neon T2140 / P
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Cherry T2120 / P

Lilac T2130 / P
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Pink T2170 / P

Sky Blue T2210 / P

White T2240 / P

Arabian Nights Mix
T2261 / P

Burgundy Morn Mix
T2262 / P

Nautical Mix T2264 / P
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Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování.
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