Geranium sanguineum

Vision®
Druh: Geranium sanguineum
Skupina: Vision®
Světle nebo tmavě růžová odrůda trvalek. K dispozici i
ApeX forma osiva, díky níž je klíčení semen rychlejší a
kvalitnější (až o 30 % více rostlin).
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12
Forma osiva: Natural &
měsíců
ApeX
Výška: 33 cm
Užití: krajinářské
výsadby, hrnková květina
Teplotní zóna: 9-5
Chladnostní zóna: 12-8
CENA: 835,00 Kč (250 semen), 887,00 Kč (250 ApeX)

Pink M4601 / T

Použití

Trvalka vhodná jako půdokryvná, do skalky, na extenzivní střešní výsadby, do
kamenných stěn. Atraktivní také do nádob a květináčů. Láká včely.

Výsevní
termín

Duben až kveten pro produkci nekvetoucích rostlin; červen-srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev do konečné nádoby.

Klíčení

10-14 dnů při 20 až 24 °C. Klíčí za tmy. Semena zasypeme substrátem, pískem
nebo vermikulitem, aby se zachovala jednotná vlhkost. Před výsevem ošetřujeme
substrát fungicidy. Od fáze 2 snížíme teplotu na 18-20 °C, sníží se i vlhkost
substrátu.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme 1-3 rostliny do 8-10 cm květináčů nebo packů.
Následné Nádoby volíme nepříliš velké, jelikož stálé zavlhčení substrátu veden k inhibici
pěstování růstu. Možné také sázet po 3-5 rostlinách do 3-5 l nádob, pak jsou rostliny větší.
K iniciaci kvetení je nutná vernalizace.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 0-15 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, písek, kůra), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu
se rozpustného hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-7,5.

Teploty

Pěstování při 12-20 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz)
nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na počátku jara rostliny začínají růst
6-8 týdnů při denních teplotách 16-20 °C a nočních 14-18 °C. Vyšší teploty sice
zkrátí délku kultury, ale rostliny nejsou kompaktní. Vernalizace je nutná, studená
fáze min. 15 týdnů. Před prodejem je vhodné rostliny otužit při teplotách 12-15 °C.
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Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu rozpustného hnojiva v substrátu) ve vyváženém hnojivu. Nutné
předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Velmi vysoké množství dusíku
v substrátu způsobuje vytáhlé rostliny. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 80100 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. 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.
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Violet M4631 / T

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