Echinacea purpurea

Primadonna®
Druh: Echinacea purpurea
Skupina: Primadonna®
Růžové resp. bílé květy o velikosti 12-15 cm. Kompaktní,
pěkně větvené rostliny, kvete od půlky léta až do prvních
mrazů. Výborná tolerance k teplu a suchu.
Firma: Benary
Délka kultury: 10-12 měsíců
Výška: 75 cm
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 417,00 Kč (1000 semen)

Expozice: Slunce
Forma osiva: Natural
Užití: krajinářské a
kobercové výsadby, k
řezu

Deep Rose L7431

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, do sesazovaných nádob. Možné použít i
k řezu. Léčivá rostlina, láká včely a motýly.

Výsevní
termín

Leden až červen pro kvetení v nádobách od července dále. Omezené kvetení bez
vernalizace, s vernalizací plně kvete následující rok.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1 a 2: 20-30 dní při 20 °C, fáze 3 a 4: 16 °C. Po výsevu lehce zasypat
vermikulitem. Přisvětlování při klíčení urychluje vzcházení semen. Mladé rostliny
udržujeme rovnoměrně zalité, ale nesmí se přelít.

Jakmile se objeví třetí pár pravých listů, přesazujeme rostliny do 10 cm nádob nebo
Následné packů, možné také do 16 cm nádob (3 rostliny). Jakmile rostliny řádně zakoření a
pěstování začnou růst, pak udržujeme teploty 10-13 °C. Týdně hnojíme 100-200 ppm
dusičnanu vápenatého.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s pH 6,0-6.5. Venkovní
pěstování: písčitohlinité půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 80-100 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 15-18 °C nebo venku. Přezimuje ve skleníku (3-5 °C, nesmí
mrznout) nebo venku, kde rostliny přikryjeme textilií. Přezimované rostliny ve
skleníku začnou růst v půlce prosince po dobu 10-12 týdnů při teplotě 15-18 °C.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení.
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White L7451

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování.
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