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  Druh: Dahlia variabilis 
 Odrůda: Garden Pride 
 

Poloplné barevné květy, kompaktní vzrůst. Brzo kvete. 
Délka kultury 8-9 týdnů. K dispozici i žlutě obalené osivo 
pro snadný výsev. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
& Coated 

 Délka kultury: 8-9 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 290,00 Kč (1000 semen), 370,00 Kč (1000 coated) 

          K0202 / C         
           

Použití 
Odrůda vhodná do venkovních výsadeb, atraktivní hrnková květina do sesazovaných 
nádob i do okenních truhlíků. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až konec července. Výsev na počátku února pro prodej na Den matek. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný je i přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

3-5 dnů při 24-26 °C. Možné i teploty 18-26 °C, nižší teploty prodlužují klíčení. Klíčí 
za tmy, proto zasypte osivo vermikulitem, pískem nebo substrátem. Před setím je 
nutné substrát ošetřit fungicidy. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu a teploty na 
16 až 17 °C. Teploty pod 10 °C vedou ke květní indukci, rostliny se pak ale dále 
nevětví. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech po výsevu do 9-14 cm květináčů do packů. 

           

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

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 15-18 °C nebo venku. Před prodejem je doporučeno rostliny 
otužit při 12-13 °C. Kvetoucí rostliny nepěstujme při teplotách nižších než 13 °C. 
Nesnáší mráz. Teploty nad 21 °C v kombinaci s dlouhým dnem (16 hod) vedou 
k vysychání květů, teploty nad 25 °C zabraňují nástupu kvetení. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku 
v kompletním vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 
%), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů 
železa předejdeme deficitu železa. 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 
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