Lobularia maritima

Wonderland
Druh: Lobularia maritima
Skupina: Wonderland
Skupina vhodná do závěsných nádob, květináčů i do
venkovních výsadeb. Výborná pro prodej v packu. Brzy
nakvétá.
Firma: Benary

Forma osiva: Natural &
Multipelety
Užití: skalka

Délka kultury: 8-10 týdnů
Výška: 7 cm
Expozice: Slunce - částečný stín
CENA: 334,00 Kč (10 000 semen), 524,00 Kč (1000 multipelet)
Mulberry Mix R3742

Použití

Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách, hodí se na
ohraničení záhonů a do skalky.

Výsevní
termín

Únor-duben.

Způsob
výsevu

5-6 semen nebo 1 multipeleta do jedné cely sadbovače.

Klíčení

2-4 dny při teplotě 25-27 °C. Klíčí na světle, proto semena ničím nezasypáváme,
jen je lehce přimáčkneme k substrátu. V první fázi udržujeme relativní vzdušnou
vlhkost 95 %. Udržujeme jednotnou vlhkost substrátu. Po vyklíčení se sníží teplota
na 16-18 °C, sníží se i vlhkost substrátu. L. maritima je citlivá na zamokření. Výsev
nevystavujeme přímému slunci.

Následné Přesazení za 2-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 3-5 rostlinách do 5-13 cm
pěstování květináčů nebo packů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2.

Teploty

Noční teploty 10-12 °C a denní 13-15 °C. Teploty vyšší jak 16 °C vedou
k prodlužování stonků a je nutné aplikovat regulátory růstu. Nesnáší teploty pod -2
°C.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku,
střídáme hnojiva s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným. Nutné předejít
vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou
až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku,
nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů
železa.

V nabídce v 7 čistých barvách a 2 směsích.
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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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