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  Druh: Lobelia erinus 
 Skupina: Palace 
 

Raně kvetoucí skupina. Rostliny jsou kompaktní. Výborná 
k ohraničení záhonů a do nádob.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Multipelety 

 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: do nádob, hrnková 
květina  Výška: 12 cm 

 Expozice: Částečný stín 

 
        Mix R2811 / U 

 CENA: 56,00 Kč (10 000 semen), 199,00 Kč (1000 multipelet) 
       

           

Použití Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách.  

 

Výsevní 
termín 

Leden-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

7-10 semen nebo 1 multipeleta (vyroste z ní 5-7 sazenic) do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 4-7 dní při 21-24 °C, výsevní substrát musí mít velice nízký obsah 
rozpustných solí a pH 5,5-6,5. Ke klíčení je nutné světlo, proto semena ničím 
nezasypáváme. Pokud používáme pelety, musíme dbát na to, aby byly dobře 
zalévány, aby se mohly rozpustit. Půdu udržujeme lehce vlhkou, ale ne mokrou. 
Dlouhé dny (12-14 hod) během klíčení zkracují kultivační dobu, takže rostliny dříve 
kvetou. Výsev nevystavujte přímému slunečnímu svitu. 

           

Následné 
pěstování 

Předsazení za 4-5 týdnů od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do placků nebo do 
nádob 8-9 cm. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu, 1-1,5 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2,5 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,0-5,8.  

           

Teploty 

Noční teploty 12-15 °C a denní 17-20 °C. Poté, co se vyvinou kořeny, může být 
teplota dále snižována Před prodejem je vhodné rostliny otužit při teplotách 6-8 °C. 
Lobelia erinus netoleruje mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, hnojíme 
kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a 
amoniaku. Mokrý a studený substrát způsobuje nedostatek železa. Kořeny jsou 
citlivé na vysoký obsah solí v substrátu, proto je vhodnější hnojit častěji, ale menšími 
koncentracemi. Snížení dávek hnojení ke konci kultivační doby vede ke 
kompaktnějším rostlinám. 

 

 

Lobelia erinus                                                                        Palace 
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V nabídce v 6 čistých barvách a směsi (R2811 / U). 

   

        Blue R2731 / U                Blue with Eye R2751 / U           Lilac R2761 / U 

   

        Royal R2801 / U                Sky Blue R2781 /U                   White R2771 / U 

 Mix R2811 / U 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 


