Návod na pěstování letničkových směsí z přímých výsevů

Výběr stanoviště: Pro založení letničkového záhonu z přímého výsevu je vhodné
stanoviště na plném slunci s možností závlahy. Je možné ho použít jak ve veřejné
zeleni, tak v soukromých objektech - např. zahradách rodinných domů. Plochy
vhodné pro použití tohoto typu záhonu jsou např. dopravní ostrůvky v sídlech, pásy
podél komunikací, cyklostezek, kruhové objezdy, parky a parkově upravené plochy,
kde je možné záhony zakládat podél cest, okolo laviček a jiných typů posezení, nebo
volně v prostoru travnatých ploch, které mohou být letničkovou směsí zpestřeny a
oživeny. Pro jejich zakládání jsou ideální bezplevelné plochy. Přímé výsevy je
vhodné použít všude tam, kde očekáváme pestrost, biodiverzitu, proměnlivost a
nevadí nám, že záhon nebude působit okamžitě, že v něm občas nějaká letnička po
ukončení kvetení uschne.
Příprava stanoviště: Stanoviště je vhodné průběžně odplevelovat, zejména pokud
zde byl dříve ruderální porost (nutná aplikace totálního herbicidu). Na podzim je
možné stanoviště obdělat orbou a vyhnojit kompostem (cca 18 kg/m²), na jaře
prokypřit, nakopat a urovnat hráběmi. Pro zajištění větší čistoty letničkové směsi, je
vhodné (ale ne nezbytně nutné) před samotným výsevem na plochu záhonu
rozprostřít 5-10 cm vrstvu sterilního substrátu, která zamezí většímu klíčení semen
plevelů v půdě. Protože jsou letničky pěstitelskou skupinou rostlin, která je náročná
na dostatek živin, vyhnojíme urovnanou plochu minerálním hnojivem (cca 20 g/m²).
Na takto připravenou plochu již můžeme vysévat.
Založení záhonu: Při osévání větší plochy, je vhodné rozdělit záhon na několik
menších částí a na stejné množství částí poté rozdělit i osivo. Při rozdělování osiva je
třeba dbát na neustálé promíchávání směsi, aby nedošlo k selektování druhů
s rozdílnou velikostí semene a bylo zaručeno zastoupení všech druhů směsi

rovnoměrně po celém záhoně. Před vlastním výsevem doporučujeme osivo smísit
s pískem a výsev provádět za bezvětrného počasí na široko, podobně jako při
zakládání trávníku. V průběhu vysévání směs neustále promícháváme, aby
nedocházelo k selekci osiva a druhy s drobnými semeny nezůstaly na dně. Vysetou
směs je nutné zasekat hráběmi, uválcovat a je možné ji zalít.
Termín výsevu: Duben – polovina května s ohledem na aktuální stav počasí.
Doporučený výsevek: 2 g/m2. Výsevek je možné zvýšit až na 5 g.
Zálivka: Vhodná do doby, než rostliny dosáhnou výšky cca 15 cm a v období
dlouhotrvajícího sucha i v průběhu vegetace.
Počátek kvetení: Přibližně 6-8 týdnů po výsevu.
Odplevelování: Pokud dojde k výraznějšímu projevu plevelů, které by mohly potlačit
Vaši letničkovou směs, je vhodné do záhonu vstoupit a odplevelit jej vytržením
plevele, ne okopávkou. I když bude porost po odplevelení mírně polehaný a
polámaný, letničky se s tím velice dobře vyrovnají a zanedlouho nebude ani patrné,
že k nějakému zásahu došlo. Stačí pouze jedno odplevelení během celé vegetační
sezóny, protože po zapojení porostu se již plevele nemají šanci prosadit. Míra
zaplevelení je přímo úměrná výchozímu stavu stanoviště.

