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ÚVOD
Vážení kolegové, milí přátelé,
stejně jako před více jak 150 lety, i dnes je pro nás nejdůležitější spokojenost našich zákazníků.
Proto se Vám snažíme nabídnout ty nejkvalitnější druhy a odrůdy ze světového sortimentu
letniček, dvouletek a trvalek. Na českém a slovenském trhu zastupujeme dvě přední světové
semenářské firmy, Benary a Syngenta.
Máme velice široký sortiment, který tvoří více jak 2 300 položek. Věříme, že mezi nimi naleznete
vedle svých osvědčených odrůd i něco nového, co budete moci nabídnout svým zákazníkům a
odlišit se od konkurentů. Čerpat inspiraci můžete v těchto katalozích, které jsou ke stažení na
našich webových stránkách www.cerny-biopro.cz a obsahují veškeré námi nabízené odrůdy.

Odrůdy si můžete objednat emailem (info@cerny-biopro.cz) nebo poštou.
Vedle kvalitního osiva je nutná i správná technologie pěstování konkrétní odrůdy. Jen tak lze
vypěstovat kvalitní rostliny, které budou zákazníky žádané. Proto jsme pro Vás připravili Katalog
trvalek, ve kterém naleznete popis a návody na pěstování všech skupin (resp. odrůd), které
nabízíme.
Doufáme, že Vám tyto pěstební návody pomohou a budete moci nabídnout zákazníkům kvalitní a
atraktivní rostliny, pro které se budou rádi vracet.
Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
Na spolupráci se těší
Firma Černý – BioPro s.r.o.
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KLÍČENÍ A JEHO FÁZE
Klíčení (od výsev až po konečnou fázi mladých rostlin) rozdělujeme v pěstebních manuálech do 4
fází:
1. fáze - od výsevu až po plně vyvinuté děložní lístky
2. fáze - od plně vyvinutých děložních lístků až po plně rozvinutý pravý list nebo první pár
pravých listů
3. fáze - od plně rozvinutého pravého listu/prvního páru pravých listů až po 80 %
obchodovatelných rostlin
4. fáze - všechny mladé rostliny jsou připraveny k prodeji nebo k přesazení
Takto vypadají jednotlivé fáze klíčení u Petunia hybrida:
Fáze 1 – od výsevu až po plně vyvinuté děložní lístky
Nejkritičtější fáze produkce květinové sadby, problémy
lze eliminovat použitím klíčící komory, kde se dá
regulovat teplota, vlhkost a množství světla.

Fáze 2 - od plně vyvinutých děložních lístků až po
plně rozvinutý pravý list nebo první pár pravých listů

Fáze 3 - od plně rozvinutého pravého listu/prvního
páru pravých listů až po 80 % obchodovatelných
rostlin

Fáze 4 - všechny mladé rostliny jsou připraveny
k prodeji nebo k přesazení
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Achillea ptarmica

Noblessa
Druh: Achillea ptarmica
Odrůda: Noblessa
Trvalka kvetoucí prvním rokem s plným bílým květem
a tmavě zeleným listem.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 11-13 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 30 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 171,30 Kč (1000 semen)

Noblessa A0420

Použití

Trvalka kvetoucí prvním rokem. Hrnkové rostliny prodejné od května. Použití
v nádobách, trvalkových zahradách a k ohraničení záhonů.

Výsevní
termín

Výsev v únoru až dubnu pro kvetení v květnu až červenci, při výsevu v září kvete až
následující rok.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-15 dní při teplotě 18-21°C v substrátu s nízkým obsahem rozpustných solí a pH
5,8-6,5. V této fázi je nutné světlo. V závěrečné fázi klíčení snížíme teploty na 1518°C.

Následné Pěstování při teplotách 13-15°C. Na jaře teploty 15-18 °C, aby se založily květy. Za
pěstování 5-6 týdnů od výsevu přesazujeme do 12-13 cm nádob.
Substrát

Používejte drobivý substrát s hrubými vlákny a pH 5,8-6,5.

Teploty

13-15 °C, větrání při 20 °C. Rostliny mohou přezimovat ve skleníku při 3-5 °C.
Možné je také venkovní přezimování, pak je ale nutné rostliny přikrýt netkanou
textilií.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení.
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Alchemilla mollis

Thriller®
Druh: Alchemilla mollis
Odrůda: Thriller®
Zajímavé zelenožluté květy a jasně zelené listy.
Výborná do výsadbových kompozic nebo do váz.
Speciální forma osiva ApeX pro rychlejší a kvalitnější
klíčení.
Firma: Benary
Expozice: Slunce –
částečný stín
Délka kultury: 11-13 měsíců Forma osiva: ApeX
Výška: 50 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby, řez
Teplotní zóna: 7-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 174,20 Kč (1000 ApeX)

Thriller® A4091T

Použití

Odolná nenáročná trvalka, která najde uplatnění jako kobercová nebo k ohraničení
záhonů, léčivá bylina. Vhodná k řezu.

Výsevní
termín

Výsev od listopadu do března pro produkci nekvetoucích rostlin, duben až červenec
pro prodej kvetoucí sadby.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

7-12 dní při teplotě 20-22 °C, vyžaduje substrát s nízkým obsahem rozpustných solí
a pH 5,8-6,5. Semena klíčí za tmy. Lehce zasypeme semena vermikulitem, pískem
nebo substrátem, by byla zachována vlhkost. Konec této fáze při teplotě 19-22 °C po
dobu 4-6 týdnů. Také lze klíčit jako rostlina klíčící za chladna.

Další pěstování a iniciace květu při teplotě 12-18 °C. 4-6 týdnů po výsevu
Následné přesazujeme vždy 1 rostlinu do 7-9 cm nádoby. Ve venkovních výsadbách volíme
pěstování spon 30x40 cm, vysazujeme v březnu až dubnu nebo na podzim (srpen, září).
Doporučuje se používat podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra, kompost), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 2-3 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Polní pěstování: humus, jílové půdy. Alchemilla
má nízké nároky na substrát. Standardní hnojení: 50-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího
hnojiva.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C. V zimě je možné pěstovat ve skleníku při teplotě 3-5 °C
nebo venku. Na jaře rostliny začínají růst při 12-18 °C.
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 3 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O 1:1,5.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojení 80-100 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Je vhodné
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty
železa. Polní produkce: pokud je to nutné (na základě rozboru), zapravíme do půdy
v několika dávkách 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva ročně. Minimální
dávka N v půdě: 50-60 g N/m2.
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Anemone multifida

Annabella
Druh: Anemone multifida
Skupina: Annabella
Jemná hrnkovka, která od května do června kvete
množstvím růžových resp. bílých květů na stoncích
dlouhých 30 cm. Obzvláště dobře vydají 3 rostliny
sesazené do 13 cm nádoby. Bílá barva klíčí o 14 dní
později.
Firma: Benary
Expozice: Částečný stín-stín
Délka kultury: 10-12
Forma osiva: Natural
měsíců
Výška: 25 cm
Užití: kobercové výsadby,
hrnková rostlina
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 595,70 Kč (1000 semen)

Použití

Trvalka, které své uplatnění nachází především ve skalkách, kobercových
výsadbách a jako hrnková květina.

Výsevní
termín

Vyséváme od ledna do dubna.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

12-18 dní při denní teplotě 20 °C a noční 5 °C. Od fáze 2 je vhodné snížit vlhkost
substrátu a teplotu na 18 °C. Je vhodné semena lehce zasypat vermikulitem, aby
byla zajištěna rovnoměrná vlhkost. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy.
Nutné se vyhnout hnojivům s vysokým obsahem amoniaku. Nevystavovat
sadbovače přímému slunci. Kolísání teplot je pro klíčení prospěšné.

6-8 týdnů po výsevu přesazujeme po 3-5 rostlinách do 8-15 cm květináče. Snažíme
se, aby se co nejméně poškodily kořeny, díky tomu by se mohla zvýšit
Následné
pravděpodobnost infekcí. Větší velikost nádoby umožňuje lepší vývoj kořenového
pěstování
systému a rostliny. Pěstujeme při teplotách 12-18 °C. Kvete za 6-8 týdnů po
vernalizaci.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra, kompost), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 1-2 kg /m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. V zimě při pěstování ve skleníku nesmí mrznout,
udržujeme teplotu 3-5 °C. Pokud pěstujeme venku, je nutné rostliny zakrýt. Na jaře
(od února dále) rostliny začínají růst 7-8 týdnů při 12-18 °C nebo při chladnějších
podmínkách venku, pak kvetou v květnu.
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-130 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojení 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Je vhodné
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty
železa. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu. Nutné předejít
vysokým koncentracím hnojiva, proto je vhodnější hnojit častěji během týdne nižšími
dávkami hnojiva.

Objednat si můžete tyto odrůdy:

Deep Rose A6031

White A6051
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Anemone sylvestris
Druh: Anemone sylvestris
Odrůda:
Bílá barva květu, tvarem připomíná sněženku.
Firma: Benary
Expozice: Částečný stín-stín
Délka kultury: 12-14
Forma osiva: Natural
měsíců
Výška: 40 cm
Užití: kobercové výsadby,
skalka
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 498,00 Kč (1000 semen)
A6271

Použití

Trvalka, které své uplatnění nachází především ve skalkách, kobercových výsadbách
a jako hrnková květina.

Výsevní
termín

Vyséváme od ledna do dubna.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

12-18 dní při teplotě 15-18 °C. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a teplotu na 15
°C. Semena lehce zasypeme vermikulitem, aby byla zajištěna rovnoměrná vlhkost.
Vyhýbáme se hnojivům s vysokým obsahem amoniaku. Nevystavovat sadbovače
přímému slunci.

Následné Pěstování při teplotách 12-18 °C. Květní indukce probíhá při teplotě 12-18 °C za 6-8
pěstování týdnů od vernalizace. 4 až 6 týdnů po vysetí přesadit 3-5 rostlin do 8-15 cm nádoby.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra, kompost), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 1-2 kg /m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. V zimě při pěstování ve skleníku nesmí mrznout,
udržujeme teplotu 3-5 °C. Pokud pěstujeme venku, je nutné rostliny zakrýt. Na jaře
(od února dále) rostliny začínají růst při 6-10 °C, pak kvetou v květnu.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Hnojíme týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m³ pomalu
se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme hnojiva s poměrem N:K2O 1:1,5.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na jaře
hnojení 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Preventivně
aplikujeme 1-2x síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku.
V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty železa.
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta
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Aquilegia caerulea

Music F1
Druh: Aquilegia caerulea
Skupina: Music F1
Výborná trvalka do skalek a venkovních výsadeb,
velké květy, dlouhá doba kvetení.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 9-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 50 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 1080,00 Kč (500 semen)

Mix B3460

Použití

Skupina vhodná pro výsadby ve skalkách, k ohraničení záhonů, ale také do nádob.
Pěstuje se i jako hrnková květina.

Výsevní
termín

Květní indukce při pěstování ve skleníku: polovina května až konec června pro
kvetoucí rostliny v následujícím roce (od února dále). Květní indukce při pěstování
venku: březen až duben pro kvetoucí rostliny v následujícím roce (od dubna dále).

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Klíčení: 1. fáze: 21-30 dní při 20 až 24 ° C; 2. fáze: 18-20 ° C; 3. fáze: 16 až 18 ° C;
4. fáze: 14-16 ° C. Semena zasypat vermikulitem, pískem nebo substrátem, klíčí ve
tmě. Ve fázi 1 udržovat 100% relativní vzdušnou vlhkost. Následně je nutné nechat
před další zálivkou substrát částečně vyschnout, abychom se vyhnuli přemokření.
Vyžaduje substrát s nízkým obsahem rozpustných solí (pod 0,5) a pH 5,8-6,2.

Přesazení sazenic do dobře propustného substrátu s pH 5,5-6,2. Dva týdny po
přesazení začínáme s hnojením 150-200 ppm N v kompletním vyváženém hnojivu.
Udržujeme hodnoty EC pod 1,0. K iniciaci květu dochází tehdy, když jsou dospělé
Následné
rostliny pěstovány v teplotách pod 10 °C nebo jsou mladé rostliny ošetřeny teplotami
pěstování
pod 5 °C. Požadavky na vernalizaci se odvíjí od stáří rostliny a odrůdy. Optimální
noční teploty pro růst rostliny jsou 15-18 °C. Teploty pod 13 °C zpomalují vývoj
rostliny, prodlužují dobu kvetení a zintenzivňují barvu květu.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního vyváženého
hnojiva, 1-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-6,2.
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Teploty

Pěstování při teplotě 14-16 °C. Jakmile jsou vyvinuty kořeny, je vhodné snížit teplotu
na 8-10 °C, díky tomu budou rostliny kvalitnější. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku. Na jaře začnou rostliny růst tehdy, když je 6-7 týdnů teplota mezi 15-18 °C.
Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku kultivace. Nutné se vyvarovat vysokých teplot
a nedostatku světla. A. caerulea vyžaduje pro vernalizaci chladnou periodu (venku
nebo v chladničce) po dobu minimálně 4 týdnů při teplotě 0-5 °C. Olistění rostlin
musí být dobře vyvinuté, abychom mohli přistoupit k chladné periodě.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme hnojiva s poměrem N:K2O
1:1,5. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září!
Na jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.

Objednat si můžete tyto odrůdy a směs (B3460):

Blue & White B3330

Red & White B3440

Pink & White B3370

Red & Gold B3390

White B3450

Yellow B3350
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Aquilegia caerulea

Origami
Druh: Aquilegia caerulea
Skupina: Origami
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Lze pěstovat jako trvalku nebo
jako letničku. Velké květy.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: IV-VI
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: III-V
Regulátory růstu: Ne
Výška: 35-45 cm
Délka kultury po přesazení:
10-14 týdnů (letnička), 22-26
Expozice: Částečný stín
týdnů (trvalka)
Forma osiva: Natural
CENA: 2632,00 Kč (1000 semen)

Mix SY1855

Použití

Trvalka kvetoucí na jaře. Vhodná pro pěstování v nádobách a květináčích.

Kvetení

Iniciace kvetení: 4-6 listů
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení.
Mechanismus kvetení: Vernalizace je nutná. Vernalizujeme, když mají rostliny plně
vyvinutý kořenový systém a jsou staré minimálně 6-8 týdnů.

Způsob
výsevu

2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení
(Fáze 1)

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. Kořínek se objeví za 6-8 dní.
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela
jednotná vlhkost.
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5.
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru se zdrojem
světla 100-1 000 lux, tak dosáhneme vyšší klíčivosti a kompaktnějších klíčenců
v porovnání s klíčením ve tmě.
Vlhkost substrátu: Mokrý (4) dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme na stupeň 2
(střední).
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 70 %.
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke
kořenům se dostal kyslík.
Teplota: 21-22 °C.

Mladé
rostliny
(Fáze 2-4)

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení (prokořenění
mladé rostliny celou sadbovače).
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5-0,75.
Světlo: Květní indukci uspíší osvětlení 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 00045 000 lux v době, kdy je malé množství světla podpoří růst kořenů a stonku.
Teplota: Udržujeme noční teploty 5-10 °C po dobu 14-21 dní. Po vernalizaci teplota
18-19 °C.
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta
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zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Neměly by se tvořit
řasy!
Vzdušná vlhkost: 65-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.
Hnojení: 100 ppm dusíku, pokud je to nutné, používáme Ca hnojivo 13-2-13 nebo
14-4-14.
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat B-Nine (daminozide) při
2500 ppm.

Následné
pěstování

Přesazení: Možné přesazovat za 9-10 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,2.
Světlo: Vývoj květů uspíší osvětlení 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-45 000
lux v době, kdy je malé množství světla podpoří růst kořenů a stonku.
Teploty: Po vernalizaci můžeme zvýšit noční teplotu na 16-18 °C. Nižší teploty
prodlužují délku kultivace. Snažíme se udržovat nízké denní teploty. Vysoké teploty
sníží vliv vernalizace a kvetení je neuniformní. Průměrné denní teploty 18-19 °C.
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou nechte
substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4.
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.
Hnojení: Střední nároky na hnojení. Střídáme Ca hnojivo a hnojivo s dusičnanem
draselný, 150-200 ppm dusíku. Při nízkých teplotách nehnojíme amonným hnojivem.
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem BNine (daminozide), 2 500-3 000 ppm.

Choroby a Choroby: padlí
Škůdci: mšice, svilušky
škůdci

Red & White SY1857

Mix SY1855

Pink & White SY1856

Blue & White SY1854

Yellow SY1859

White SY1858
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Aquilegia flabellata

Cameo F1
Druh: Aquilegia flabellata
Skupina: Cameo F1
Trvalka vhodná do nádob i do skalky, tvoří uniformní
porost, kompaktní habitus.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 9-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: kobercové
výsadby, skalka
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 721,00 Kč (500 semen)

Mix B2770

Použití

Skupina vhodná pro výsadby ve skalkách, do kobercových výsadeb, ale také do
nádob. Pěstuje se i jako hrnková květina.

Výsevní
termín

Květní indukce při pěstování ve skleníku: polovina května až konec června pro
kvetoucí rostliny v únoru. Květní indukce při pěstování venku: březen až duben pro
kvetoucí rostliny dubnu.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Klíčení: 1. fáze: 21-30 dní při 20 až 24 ° C; 2. fáze: 18-20 ° C; 3. fáze: 16 až 18 ° C;
4. fáze: 14-16 ° C. Semena zasypat vermikulitem, pískem nebo substrátem, klíčí ve
tmě. Ve fázi 1 udržovat 100% relativní vzdušnou vlhkost. Následně je nutné nechat
před další zálivkou substrát částečně vyschnout, abychom se vyhnuli přemokření.
Vyžaduje substrát s nízkým obsahem rozpustných solí (pod 0,5) a pH 5,8-6,2.
Nízké teploty ve fázi 1 (15-20 °C) prodlužují kultivační dobu a klíčení je
nerovnoměrné.

Přesazení sazenic do dobře propustného substrátu s pH 5,5-6,2. Dva týdny po
přesazení začínáme s hnojením 150-200 ppm N v kompletním vyváženém hnojivu.
Udržujeme hodnoty EC pod 1,0. K iniciaci květu dochází tehdy, když jsou dospělé
Následné
rostliny pěstovány při teplotách pod 10 °C nebo jsou mladé rostliny ošetřeny
pěstování
teplotami pod 5 °C. Požadavky na vernalizaci se odvíjí od stáří rostliny a odrůdy.
Optimální noční teploty pro růst rostliny jsou 15-18 °C. Teploty pod 13 °C zpomalují
vývoj rostliny, prodlužují dobu kvetení a zintenzivňují barvu květu.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 1-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2.
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Teploty

Pěstování při teplotě 14-16 °C. Jakmile jsou vyvinuty kořeny, je vhodné snížit
teplotu na 8-10 °C, díky tomu budou rostliny kvalitnější. V zimě ve skleníku při 3-5
°C nebo venku. Na jaře začnou rostliny růst tehdy, když je 6-7 týdnů teplota mezi
15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku kultivace. Nutné se vyvarovat
vysokých teplot a nedostatku světla. A. flabellata vyžaduje pro vernalizaci chladnou
periodu (venku nebo v chladničce) po dobu minimálně 4 týdnů při teplotě 0-5 °C.
Olistění rostlin musí být dobře vyvinuté, abychom mohli přistoupit k chladné
periodě.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O
1:1,5. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září!
Na jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.

Objednat si můžete tyto odrůdy a směs (B2770):

Blue & White B2580

Rose & White B2690

Blush B2740

Pink & White B2600

White B2710
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta
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Aquilegia hybrida

Spring Magic®F1
Druh: Aquilegia hybrida
Skupina: Spring Magic® F1
Velice raná skupina, kvete na počátku jara. Rostliny
tvoří listovou růžici, která dobře zaplňuje mezery ve
výsadbách. Ekonomicky zajímavá produkce – nízké
náklady na energie a topení.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 9-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 35 cm
Užití: kobercové
výsadby, skalka
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 797,90 Kč (500 semen)

Mix B3820

Použití

Tato skupina se výborně hodí do trvalkových výsadeb a do sesazovaných sezónních
nádob. Rostliny jsou rané, kvetou na počátku jara. Jejich pěstování není co do
nákladů náročné, termínově se dá spojit s produkcí a jarním prodejem macešek.

Výsevní
termín

Květní indukce při pěstování ve skleníku: polovina května až konec července pro
kvetoucí rostliny v následujícím roce (od února dále). Květní indukce při pěstování
venku: březen až duben pro kvetoucí rostliny v následujícím roce (od dubna dále).

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Klíčení: 1. fáze 21-30 dní při 20 až 24 °C; 2. fáze: 18-20 °C; 3. fáze: 16 až 18 °C; 4.
fáze: 14-16 °C. Semena lehce zasypat vermikulitem. Ve fázi 1 je nutné udržovat
100% relativní vzdušnou vlhkost. Nepřelévat substrát! Vyžaduje substrát s nízkým
obsahem rozpustných solí (pod 0,5) a pH 5,8-6,2.

Přesazení sazenic do dobře propustného substrátu s pH 5,5-6,2. Dva týdny po
přesazení začínáme s hnojením 150-200 ppm N v kompletním vyváženém hnojivu.
Udržujeme hodnoty EC pod 1,0. K iniciaci květu dochází tehdy, když jsou dospělé
Následné
rostliny pěstovány při teplotách pod 10 °C nebo jsou mladé rostliny ošetřeny
pěstování
teplotami pod 5 °C. Požadavky na vernalizaci se odvíjí od stáří rostliny a odrůdy.
Optimální noční teploty pro růst rostliny jsou 15-18 °C. Teploty pod 13 °C zpomalují
vývoj rostliny, prodlužují dobu kvetení a zintenzivňují barvu květu.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního vyváženého
hnojiva, 1-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-6,2.

© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta

17

Teploty

Pěstování při teplotě 14-16 °C. Jakmile jsou vyvinuty kořeny, je vhodné snížit teplotu
na 8-10 °C, díky tomu budou rostliny kvalitnější. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku. Na jaře začnou rostliny růst tehdy, když je 6-7 týdnů teplota mezi 15-18 °C.
Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku kultivace. Nutné se vyvarovat vysokých teplot
a nedostatku světla. A. hybrida vyžaduje pro vernalizaci chladnou periodu (venku
nebo v chladničce) po dobu minimálně 6-8 týdnů při teplotě 3-5 °C. Olistění rostlin
musí být dobře vyvinuté (alespoň 14-16 týdnů), abychom mohli přistoupit k chladné
periodě.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O 1:1,5.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.

Objednat si můžete tyto odrůdy a směs (B3820):

Blue & White B3740

Navy & White B3741

Rose & White B3780

Pink & White B3770

White B3800

Pink & Ivory B3790

Yellow B3760
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Arabis blepharophylla

Rose Delight
Spring Magic®

Druh: Arabis blepharophylla
Odrůda: Rose Delight
Trvalka s intenzivně fialovým květem. Velice raná a uniformní.
Zajímavý artikl pro jarní prodej.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: III-V
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: II-III
Regulátory růst: Ne
Výška: 15-20 cm
Délka kultury po přesazení:
21-23 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)
SY1860

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3-4
Zasypávání: lehce
Teplota (fáze 1): 20-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: je vhodná
Vernalizace Trvání: 5-8 týdnů
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 7-8 týdnů
Teplota: 15 °C
Fotoperioda: Vhodné jsou dlouhodenní podmínky.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-6,5
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední nároky
Choroby a škůdci: mšice, botrytida, Pythium, Rhizoctoria
Regulátory růstu: B-Nine 2500 ppm
Komentář: Doporučuje se pěstování v menších nádobách.
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Arabis caucasica

Compinkie®
Spring Magic®
Druh: Arabis caucasica
Odrůda: Compinkie®
Koberec drobných růžových kvítků a stálezelených listů.
Firma: Benary
Expozice: Slunce-částečný stín
Délka kultury: 8 měsíců
Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: skalka, kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 8-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 339,00 Kč (1000 semen)

B4031

Použití

Odrůda určená pro skalky. Květy lákají včely. Vhodné pro extenzivní střešní
výsadby.

Výsevní
termín

Výsev od ledna do června pro nekvetoucí sadbu, počátek srpna až polovina září pro
kvetení v týdnu 8.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

6-12 dní při teplotě 18-21 °C. Zaséváme 1-3 semena do cely s dobře propustným
substrátem. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Na konci fáze 1 snižujeme
teplotu na 16-18 °C. Nepřelévat.

Přesaďte rostliny do dobře propustného substrátu. Jakmile zakoření, pěstujte při 13Následné
18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů vernalizace. Může být rychlena při 7 °C
pěstování
po dobu 3-5 týdnů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního vyváženého
hnojiva, 0-3 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 6,0-6,5.

Teploty

Pěstování při teplotě 12-15 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je 810 týdnů teplota mezi 10-15 °C nebo za 5-6 týdnů, kdy jsou teploty 15-18 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O 1:1,5.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.
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Arabis caucasica

Snowfix
Spring Magic®
Druh: Arabis caucasica
Odrůda: Snowfix
Trvalka kvetoucí první rok. Rostliny jsou nižšího vzrůstu,
kompaktní, záplava bílých kvítků.
Firma: Benary

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové výsadby,
skalka

Délka kultury: 5 měsíců
Výška: 12 cm
Teplotní zóna: 8-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 381,00 Kč (1000 semen)
B4130

Použití

Trvalka, která kvete prvním rokem. Vhodné do skalkových výsadeb. Drobné bílé
květy lákají včely. Možné použít i jako hrnkovou rostlinu.

Výsevní
termín

Výsev od ledna do června pro nekvetoucí sadbu, počátek srpna až polovina září pro
kvetení v týdnu 8.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

6-12 dní při teplotě 18-21 °C. Zaséváme 1-3 semena do cely s dobře propustným
substrátem. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Na konci klíčení snižujeme
teplotu na 16-18 °C. Nepřelévat.

Následné Přesaďte rostliny do dobře propustného substrátu. Jakmile zakoření, pěstujte při 13pěstování 18 °C. Pro iniciaci kvetení není nutná vernalizace.
Substrát

Doporučuje se používat dobře propustný substrát určený pro trvalky, pH 6,0-6,5.

Teploty

Pěstování při teplotě 12-15 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je 911 týdnů teplota mezi 8-10 °C nebo za 5-6 týdnů, kdy jsou teploty 15-18 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití hnojiva s poměrem N:K2O
1:1,5. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září!
Na jaře hnojení 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.
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Arabis caucasica
fix

Little Treasure
Spring Magic®

Druh: Arabis caucasica
Skupina: Little Treasure

Trvalka s bílým nebo růžovým květem. Rostliny jsou velice
uniformní, kvetou od března do května, atraktivní pro jarní
prodej.
Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je to
nutné
Délka kultury po přesazení:
21-23 týdnů

Firma: Syngenta
Termín kvetení: III-V
Prodejní měsíc: II-III

Výška: 15-20 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)
Deep Rose SY1861

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3-4
Zasypávání: Ne. Světlo je pro klíčení nutné.
Teplota (fáze 1): 18-21 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: nutná
Vernalizace Trvání: 5-8 týdnů
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 5-6 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Vhodné jsou dlouhodenní podmínky.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-6,5
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední nároky
Choroby a škůdci: mšice, botrytida, Pythium, Rhizoctoria
Regulátory růstu: B-Nine 2500 ppm
Komentář: Doporučuje se pěstování v menších nádobách.
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Deep Rose SY1861

White SY1862
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Arenaria montana
Spring Magic®
Druh: Arenaria montana
Skupina:
Rostliny jsou nižšího vzrůstu, kompaktní, záplava
bílých kvítků.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 8-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: skalka,
kobercové výsadby
Teplotní zóna: 9-6
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 349,00 Kč (1000 semen)
B4501

Použití

Vhodná do skalky a při extenzivních střešních výsadbách.

Výsevní
termín

Výsev od ledna do března pro nekvetoucí sadbu, červen až srpen pro kvetoucí
sadbu.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev několika semen do
nádoby.

Klíčení

9-14 dní při teplotě 18-20 °C. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Od druhé fáze
klíčení snižujeme teplotu na 18 °C a před další zálivkou necháme částečně
vyschnout substrát. Nepřelévat.

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme 2-3 rostliny do 6-10 cm květináče. Optimální je
Následné pro růst teplota 15-18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů teplot pod 10 °C a
pěstování dlouhé dny. Rostliny mohou být rychleny při 15-18 °C po dobu 6-8 týdnů pro kvetení
na jaře.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 1-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotě 15-18 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je
10-11 týdnů teplota mezi 15-18 °C. Nízké teploty 7-12 °C prodlužují délku kultivace.

Hnojení

Nízké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 60-80 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojení 60-80 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Je
vhodné preventivně aplikovat 1-2krát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty
železa. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu.
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Arenaria montana

Blizzard
Spring Magic®

Druh: Arenaria montana
Odrůda: Blizzard

Velice kompaktní odrůda, bílé kvítky.
Firma: Syngenta
Termín kvetení: III-VI
Prodejní měsíc: III-IV
Výška: 15-20 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)

Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je
to nutné
Délka kultury po
přesazení: 20-24 týdnů

SY1863

Použití

Vhodná do skalky a při extenzivních střešních výsadbách.

Výsevní
termín

Výsev od ledna do března pro nekvetoucí sadbu, červen až srpen pro kvetoucí
sadbu.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev několika semen do
nádoby.

Klíčení

9-14 dní při teplotě 18-20 °C. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Od druhé fáze
klíčení snižujeme teplotu na 18 °C a před další zálivkou necháme částečně
vyschnout substrát. Nepřelévat.

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme 2-3 rostliny do 6-10 cm květináče. Optimální je
Následné pro růst teplota 15-18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů teplot pod 10 °C a
pěstování dlouhé dny. Rostliny mohou být rychleny při 15-18 °C po dobu 6-8 týdnů pro kvetení
na jaře.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 1-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotě 15-18 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo
venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je
10-11 týdnů teplota mezi 15-18 °C. Nízké teploty 7-12 °C prodlužují délku kultivace.

Hnojení

Nízké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 60-80 ppm dusíku (při 2 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojení 60-80 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Je
vhodné preventivně aplikovat 1-2krát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo
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nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty
železa. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu.
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Astilbe arendsii

Astary®
Druh: Astilbe arendsii
Skupina: Astary®
První Astilbe kvetoucí prvním rokem na trhu.
Firma: Benary
Expozice: Slunce-stín
Délka kultury: 12-23 týdnů Forma osiva: Pelety
Výška: 25 cm
Užití: krajinářské a
kobercové výsadby
Teplotní zóna: 8-2
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 1005,00 Kč (500 pelet)

Mix B7110P

Použití

Pěstuje se jako hrnková rostlina, vhodná také k ohraničení záhonů do výsadeb.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Semena klíčí za 14-21 dní při teplotě 22-25 °C, klíčí na světle. Je vhodné ošetřit
substrát fungicidy, aby se zabránilo padání klíčních rostlin. Semena přimáčkneme
k vlhkému substrátu, rovnoměrně zavlažujeme a sadbovač umístíme na světlo, ale
ne na přímé slunce. Na počátku zdržujeme 100% relativní vzdušnou vlhkost, ve
druhé fázi snížíme teplotu na 18 °C. Nesmí dojít k vernalizaci.

Následné Pěstování při 18-21 °C. 6-10 týdnů pro pikýrování přesazujeme 1 rostlinu do 10-12
pěstování cm květináčů nebo 3 rostliny do 15-20 cm nádob.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 10-20 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 3-4 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. Polní pěstování: humózní půda, půda bohatá
na živiny, standardní hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem 80 g/m 2. Písčité půdy
nejsou vhodné.

Teploty

15-18 °C. Ventilace: 20 °C. Po zakořenění se teplota sníží na 12-15 °C, nebo
rostliny vysadí na pole. Uchování přes zimu při 3-5 °C nad bodem mrazu, možné i
venku. Na poli je nutné rostliny chránit před přímým sluncem textilií.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí 150-200 mg N/l v kompletním
vyváženém hnojivu s vysokým obsahem dusičnanového dusíku. Zajistěte dobrý
přísun draslíku. Nutné předejít přehnojení dusíkem. Je vhodné jednou nebo dvakrát
aplikovat cheláty železa.
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Objednat si můžete tyto odrůdy a směs (B7110P):

Pink B7010P

Rose B7050P

White B7080P
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Astilbe arendsii

Showstar®
Druh: Astilbe arendsii
Skupina: Showstar®
Směs. Husté vzpřímené rostliny, velice vhodné pro
hrnkovou produkci.
Firma: Benary
Délka kultury: 12-14 měsíců
Výška: 35 cm
Teplotní zóna: 8-2
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 206,00 Kč (500 semen)

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

B7261

Použití

Vhodná skupina k ohraničení záhonů, do výsadeb v nádobách, možné použít i
k řezu.

Výsevní
termín

Výsev od února do června pro nekvetoucí sadbu, červen až červenec pro kvetoucí
sadbu v dalším roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Semena klíčí za 14-21 dní při teplotě 22-25 °C, klíčí na světle. Je vhodné ošetřit
substrát fungicidy, aby se zabránilo padání klíčních rostlin. Semena přimáčkneme
k vlhkému substrátu, rovnoměrně zavlažujeme a sadbovač umístíme na světlo, ale
ne na přímé slunce. Na počátku zdržujeme 100% relativní vzdušnou vlhkost, ve
druhé fázi snížíme teplotu na 18 °C.

Přesazení rostlin za 10-14 týdnů od výsevu. 6-10 týdnů od pikýrování zasadíme 1
Následné
rostlinu do 10-12 cm květináčů nebo 3 rostliny do 15-20 cm nádoby. Ve venkovních
pěstování
výsadbách volíme spon 30-40 x 40-45 cm.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 10-20 % jílu, 0-15 %
organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, 3-4 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. Polní pěstování: humózní půda, půda bohatá
na živiny, standardní vyhnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem 80 g/m2. Písčité
půdy nejsou vhodné.

Teploty

15-18 °C. Ventilace: 20 °C. Po zakořenění se teplota sníží na 12-15 °C, nebo se
rostliny vysadí na pole. Uchování přes zimu při 3-5 °C nad bodem mrazu, možné i
venku. Na poli je nutné rostliny chránit před přímým sluncem textilií. Pro vernalizaci
je nutná teplota 5 °C po dobu 12 týdnů. V polovině prosince rostliny začínají růst 810 týdnů při teplotě 15-18 °C.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 3 kg/m³
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojení 150-200 ppm dusíku v draselném hnojivu. Je vhodné
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa (pH nad 6,0) nutné aplikovat 12krát cheláty železa. Při polním pěstování vycházíme z půdní analýzy. Možné dodat
do půdy 60-80 g/m2 hnojiva za rok v několika dávkách. Minimální hodnota N v půdě:
90 g N/m2.
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Campanula carpatica

PEARL F1
PEARLShowstar®
Druh: Campanula carpatica
Skupina: PEARL F1
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Uniformní porost,
kompaktní rostliny, raná.
Firma: Benary
Délka kultury:

Expozice: Slunce
Forma osiva: Pelety &
Natural
Užití: hrnková květina, do
nádob, krajinářské
výsadby

Výška: 18 cm
Teplotní zóna: 9-1
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 440,00 Kč (1000 semen), 480,00 Kč (1000 pelet)

Použití

Skupina vhodná pro pěstování v květináčích, ale také do sesazovaných a
závěsných nádob. Uplatnění najde i v krajinářských výsadbách.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

Natural: 6-8 semen do jedné cely sadbovače; pelety – 2 až 3 pelety do jedné cely
sadbovače.

Klíčení

Kořínek se vytvoří za 10-12 dní. Semena se po výsevu nezasypávají. Délka dne 1012 hodin, po dobu produkce mladých rostlin udržujte krátkodenní podmínky. Denní
teploty 20-22 °C, noční 18 °C. Kolísání teplot mezi dnem a nocí napomáhá klíčení.
Od 14. dne udržujeme teplotu 17-20 °C. Substrát s pH 5,5-6,2 a EC 0,5. V prvních
8-9 dnech je nutné, aby byl substrát mokrý, od 10. dne, kdy se objeví kořínek, se
sníží vlhkost substrátu a před další zálivkou se nechá substrát částečně
proschnout. Nikdy nesmí ale dojít k úplnému vyschnutí substrátu. Prvních 10-12 dní
95-100% vzdušná vlhkost, pak snížit na 60 %. Od 14.-16. dne hnojení 40-50 ppm
dusíku draselným hnojivem (poměr N:K2O je 1:1,5). Později pak až 100 ppm dusíku
týdně. Regulace růstu – vhodné použít přípravky na bázi daminozidu (1 500-2 500
ppm) a chlormequat chloridu (300-500 ppm). Fungicidy v případě, že jsou dlouhá
období malé intenzity světla a vysoké vlhkosti.

Přesazení za 8-9 týdnů po výsevu do sadbovače s 288 celami. Ke květní indukci je
nutný dlouhý den, minimálně 13 hodin. Při jarní produkci se po přesazení rostliny
pěstují při krátkodenních podmínkách, poté co zaplní cca ¾ 10 cm květináče nebo
Následné po 3-4 týdnech, se rostliny pěstují za dlouhodenních podmínek, aby začaly kvést.
pěstování Campanula se může také pěstovat v létě a na podzim, kdy jsou dny kratší (méně
jak 12 hodin). Pak je nutné ve skleníku zajistit dlouhodenní podmínky (světlo 14-16
hodin). Toho se dá docílit prodloužením dne nebo přerušením noci (světlo od 22:00
do 02:00). K indikci kvetení je nutná intenzita světla 100 lux.
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Substrát

Pěstební substrát s pH 5,5-6,2 a EC 1,0. Před zálivkou je nutné nechat substrát
částečně vyschnout před opětovnou závlahou až do stupně mokrý (4).

Teploty

Udržování teplot na 13-18 °C. Jakmile se rostlina zakoření v konečné nádobě,
mohou být teploty sníženy na 13-15 °C. Čím nižší budou pěstební teploty, tím delší
bude kultivační doba kultury. Rostliny pěstované za nižších teplot mají větší květy.
Pokud chcete docílit rychlého dopěstování, doporučují se teploty 18-19 °C.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Používejte vyvážené hnojivo s nízkým
obsahem amoniaku. Pokud je to možné, je vhodné použít draselné hnojivo (poměr
N:K2O je 1:1,5). Je možné hnojit kontinuálně 50-75 ppm dusíku nebo jednou týdně
150-200 ppm N. Nehnojte po půlce září. Regulace růstu – vhodné použít přípravky
na bázi daminozidu (1500-2500 ppm) a chlormequat chloridu (500-750 ppm).
Fungicidy v případě, že jsou dlouhá období malé intenzity světla a vysoké vlhkosti,
v průběhu pěstování se mohou objevit problémy s botrytidou.

V nabídce naleznete tyto odrůdy:

Deep Blue H1010 / P

White H1040 / P
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Campanula glomerata

Bellefleur
PEARLShowstar®

Druh: Campanula glomerata
Odrůda: Bellefleur
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Kvete
jemnými tmavě modrými květy, které jsou na stopkách těsně
nad listy. Habitus je velice kompaktní a košatý.
Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je to
nutné
Délka kultury po přesazení:
10-14 týdnů

Firma: Syngenta
Termín kvetení: VI-VIII
Prodejní měsíc: VI-VII

Výška: 30-40 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)
Blue SY1874

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3-4
Zasypávání: Ne. Světlo je pro klíčení nutné.
Teplota (fáze 1): 20-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 8-9 týdnů

Chladná fáze: je vhodná
Trvání: 6-10 týdnů
Vernalizace
Komentář: Trvalka kvetoucí prvním rokem. Vernalizace zkrátí čas do kvetení o 2-3
týdny.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 8-9 týdnů
Teplota: 18-20 °C
Fotoperioda: Vyžaduje dlouhodenní podmínky.

Následné
pěstování

pH substrátu: 6,0-6,4
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední nároky
Choroby a škůdci: mšice, botrytida, molice, svilušky, Pythium
Regulátory růstu: B-Nine 2500 ppm
Komentář: Snažte se vyvarovat příliš vlhkým pěstebním podmínkám. Košatých
rostlin dosáhneme, když pěstujeme rostliny při nízkých teplotách a omezeném
hnojení, jinak mohou být rostliny moc vytáhlé.
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Cyperus alternifolius
®
PEARLShowstarDruh:
Cyperus alternifolius
Odrůda:
Prvním rokem kvetoucí trvalka. Hranaté stonky, listeny
deštníkového tvaru, zelenohnědé květy. Velice oblíbená
do terárií, do vodních zahrad a do nádob.
Firma: Benary

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural
Užití: hrnková rostlina

Délka kultury:
Výška: 60 cm
Teplotní zóna:
Chladnostní zóna:
CENA: 361,00 Kč (10 000 semen)
Z0471

Použití

Trvalka, která je určená především pro pěstování uvnitř, v akváriích, teráriích a
vodních zahradách.

Výsevní
termín

Možné vysévat po celý rok.

Způsob
výsevu

4-6 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-12 dní při teplotě 20-24 °C. Semena klíčí ve tmě, proto je po výsevu zasypeme.
Udržujeme vlhký substrát, nikdy by neměl vyschnout.

Následné 8 týdnů po výsevu přesazujeme po 4-6 rostlinách do 8-10 cm květináče. Po dalších 8
pěstování týdnech můžeme znovu přesadit do 12-13 cm nádob.
Substrát

Používejte rašelinový substrát s 10-30 % jílu, 0-12 % písku, 3 kg/m³ kompletního
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,0-6,0.

Teploty

Pěstujeme při 14-25 °C. Přezimuje při 12-15 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme
kompletní vyvážené hnojivo.
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Delphinium elatum

Magic Fountains
Druh: Delphinium elatum
Skupina: Magic Fountains
Devět barevných odstínů, vhodné k řezu.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: k řezu,
krajinářské výsadby

Délka kultury: 18-22 týdnů
Výška: 90 cm
Teplotní zóna: 6-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 229,00 Kč (1000 semen)
Mix K2560

Použití

Vhodná k řezu, do krajinářských výsadeb.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

12-18 dní při teplotě 21-24 °C. Výsevní substrát s nízkým obsahem solí a pH 5,56,5. Semena po výsevu lehce zakrýt vermikulitem, pískem nebo substrátem.
Substrát udržovat lehce vlhký, ale ne zamokřený.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 8-10 cm květináčů. 4-6 týdnů
poté přesazujeme rostliny do 5-10 l nádob. Při pěstování v nádobách je nutné
Následné
zajistit dostatečnou velikost nádoby, aby měly kořeny prostor k růstu. Produkce
pěstování
řezaných květin: spon 25x25 cm (pěstování jako letnička) nebo 50x50 cm
(pěstování jako trvalka).

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra,
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se
uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), chaláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,5.
Pěstování na poli: dobře propustná zemina, střední nároky na živiny, jílovité půdy.
Standardní vyhnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. Půdu
neobohacujeme o rašelinu, ničím ji nepřikrýváme.

Teploty

Pěstování za teplot 15-18 °C nebo venku. V zimě nesmí při venkovním pěstování
mrznout, teploty 3-5 °C. Pokud je to nutné, zakryjeme rostliny textilií. Na jaře
rostliny začnou růst 10-12 týdnů pro teplotě 15-18 °C. Chladná perioda pro iniciaci
kvetení není nutná.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít
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vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září!
Na jaře hnojte 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje
se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se
předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa
předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější,
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní
pěstování: po řezu doplňkové hnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícím hnojivem o
draselném základu. Nehnojte po kvetení.
V nabídce naleznete tyto odrůdy a 2 směsi:

Cherry Blossom White Bee
K2440

Lilac Pink White Bee
K2470

White Dark Bee
K2530

Dark Blue Dark Bee
K2400

Mid Blue White Bee
K2520

Crystal Mix
K2561

Dark Blue White Bee
K2430

Pure White
K2550

Lavender White Bee
K2460

Sky Blue White Bee
K2500

Mix
K2560
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Delphinium grandiflorum

Blue Mirror

Druh: Delphinium grandiflorum
Odrůda: Blue Mirror
Trvalka kvetoucí
vernalizace.
Firma: Benary

v prvním

roce,

není

nutná

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby

Délka kultury: 16-20 týdnů
Výška: 50 cm
Teplotní zóna: 6-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 280,00 Kč (1000 semen)
K3418

Použití

Vhodná do kobercových výsadeb. Použití i jako hrnková a do nádob.

Výsevní
termín

Letnička: prosinec až květen; trvalka: polovina srpna až polovina září.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 14-18 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 2: 15-20 dní, teplota 17-20 °C; fáze 3 a
4: 20-25 dní při teplotě 13-17 °C. Semena po výsevu lehce zasypat vermikulitem a
udržovat stejnou úroveň vzdušné vlhkosti i vlhkosti substrátu. Od fáze 2 snižujeme
vlhkost substrátu. Ve fázi 3 a 4 začínáme s hnojením 50-75 ppm dusíku, ve fázi
mladých rostlin dbáme na to, aby byl v hnojivu nízký obsah fosforu.

Následné 6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3 rostliny
pěstování do 13-15 cm nádob.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra,
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se
uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), chaláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6.5.

Teploty

Pěstování za teplot 13-16 °C, od 20 °C nutné větrat. Teploty pod 13 °C v kombinaci
s krátkým dnem podporují vegetativní růst a potlačují květní tvorbu. Teploty nad 30
°C vedou k deformacím květů. Přezimování je možné v suchých půdách, nesmí
zmrznout, teploty 3-5 °C. Rychlení 8-10 týdnů při teplotě 15-20 °C.
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) kompletním vyváženým hnojivem.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po
začátku září! Na jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa
předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější,
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími.
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Delphinium grandiflorum

Summer

Druh: Delphinium grandiflorum
Skupina: Summer
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná
vernalizace. Geneticky kompaktní, košaté rostliny.
Raná, dobrá tolerance tepla. Možné pěstovat jako
letničku nebo trvalku.
Firma: Benary
Expozice: Sluncečástečný stín
Délka kultury: 16-20 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 30 cm
Užití: kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 6-1
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 290,00 Kč (500 semen)
Summer Colors K3640

Použití

Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb. Použití i jako
hrnková a do nádob.

Výsevní
termín

Prosinec až květen.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 14-18 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 2: 15-20 dní, teplota 17-20 °C; fáze 3 a
4: 20-25 dní při teplotě 13-17 °C. Semena po výsevu lehce zasypat vermikulitem a
udržovat stejnou úroveň vzdušné vlhkosti i vlhkosti substrátu. Od fáze 2 snižujeme
vlhkost substrátu.

Následné 6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3 rostliny
pěstování do 13-15 cm nádob.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra,
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se
uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.

Teploty

Pěstování za teplot 13-16 °C, od 20 °C nutné větrat. Teploty pod 13 °C v kombinaci
s krátkým dnem podporují vegetativní růst a potlačují květní tvorbu. Teploty nad 30
°C vedou k deformacím květů. Při nízkých teplotách je vhodné prodlužovat den
nebo přerušovat noc, aby se netvořila listová růžice.
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v kompletním vyváženém hnojivu.
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po
začátku září! Na jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa
předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější,
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími.

V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K3640):

Summer Blues K3451

Summer Cloud K3470

Summer Morning K3600

Summer Stars K3630

Summer Nights K3580
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Delphinium grandiflorum

Delfix®

Druh: Delphinium grandiflorum
Skupina: Delfix®
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Kvete
modrými nebo bílými květy. Rostliny jsou velice košaté, výborně
se hodí do okenních truhlíků.
Firma: Syngenta
Termín kvetení: VI-VIII
Prodejní měsíc: VI-VII

Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je to
nutné
Délka kultury po přesazení:
10-12 týdnů

Výška: 30-40 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)
Blue SY1887

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: není nutná
Vernalizace Trvání: N/A.
Komentář: Trvalka kvetoucí první rok. Vernalizace není nutná.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 9-10 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Dlouhodenní podmínky nejsou bezpodmínečně nutné, ale jsou
vhodné.

Následné
pěstování

pH substrátu: 6,0-6,5
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 200 ppm.
Zálivka: střední nároky
Choroby a škůdci: mšice, molice, Pythium
Regulátory růstu: B-Nine
Komentář: Velice dobrý odrůda pro pěstování v malých nádobách. Velice
uniformně kvete. Vysoké nároky na hnojení v průběhu celé doby pěstování.
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Blue SY1887

White SY1888
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Delphinium hybrida

BENARY’S PACIFIC
Druh: Delphinium hybrida
Skupina: BENARY'S PACIFIC
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná
vernalizace. Vyniká kvalitou květů a stonků. Ideální
k řezu, dlouho vydrží ve váze.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 16 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 120 cm
Užití: krajinářské
výsadby, k řezu
Teplotní zóna: 6-1
Chladnostní zóna: 2-7
CENA: 228,70 Kč (1000 semen)

Mix K2991

Použití

Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb, výborná k řezu.

Výsevní
termín

Venkovní rychlení: březen až duben; ve skleníku: prosinec až květen.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 12-18 dní při teplotě 21-24 °C. Semena klíčí za tmy, proto po výsevu
zasypáváme vermikulitem, pískem nebo substrátem. Když vyséváme venku, je
nutné na počátku zajistit, aby byla půda vlhká, v žádném případě nemůže být
suchá. První dny po výsevu se doporučuje výsev zakrýt fólií. Přemokřená půda také
není vhodná.

4-6 týdnů po pikýrování přesazujeme po 1-3 rostlinách do 5-10 l nádob. Při
Následné pěstování v nádobách je nutné zajistit dostatečnou velikost nádoby, aby měly
pěstování kořeny prostor k růstu. Pěstování venku: spon 25x25 cm (pěstování jako letnička)
nebo 50x50 cm (pěstování jako trvalka). Rostlinám je nutné zajistit drátovou oporu.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra,
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se
uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,5.
Venkovní pěstování: půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 60-80 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva. Půdu neobohacujeme o rašelinu, pH 5,5-6,5.

Teploty

Pěstování za teplot 15-18 °C, od 20 °C nutné větrat. Vernalizace není nutná. V zimě
přechováváme uvnitř, mimo mráz, teploty 3-5 °C nebo venku, kde rostliny zakryjme
textilií. Rychlení 10-12 týdnů při teplotě 15-18 °C.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září!
Na jaře hnojte 100-150 ppm dusíku v kompletním 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. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější,
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní
pěstování: po řezu doplňkové hnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícím hnojivem o
draselném základu. Nehnojte po kvetení.

V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K2991):

Astolat
K2881

Galahad
K2951

Black Knight
K2781

Guinevere
K2851

Blue Bird
K2831

King Arthur
K2811

Blue Jay
K2841

Percival
K2821

Cameliard
K2791

Summer Skies
K2801
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Dianthus barbatus

Barbarini® F1
Druh: Dianthus x barbatus
Skupina: Barbarini® F1
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace.
Uniformní porost a kompaktní porost u všech barev. Kvete od
dubna do září.
Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je to
nutné
Délka kultury po přesazení:
10-12 týdnů

Firma: Syngenta
Termín kvetení: IV-X
Prodejní měsíc: IV-IX

Výška: 20-30 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 875,80 Kč (1000 semen)
Použití

Atraktivní v nádobách a krajinářských výsadbách.

Kvetení

Iniciace kvetení: den 16-21, 3-4 listy
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení.
Mechanismus kvetení: Fáze vývoje rostliny a vysoké množství světla spouští
kvetení.

Klíčení
(Fáze 1)

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků.
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela
jednotná vlhkost.
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <1,0. Při pH vyšším jak 6,2 se objevují symptomy
nedostatku železa.
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru se zdrojem
světla 100-1 000 lux, tak dosáhneme vyšší klíčivosti a kompaktnějších klíčenců
v porovnání s klíčením ve tmě.
Vlhkost substrátu: Mokrý (4) po dny 1-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Počínaje
dnem 6 necháme vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm vlhký (3) a mokrý (4) až do
dne 11 nebo dokud se nerozvinou děložní lístky. Poté necháme vlhkost substrátu
kolísat mezi stupněm vlhký (3) a střední (2).
Vzdušná vlhkost: 100 % ve dnech 1-3, poté snížíme na 40 %. Zajistíme
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal
kyslík.
Teplota: Teplota 22-23 °C ve dnech 1-3. Poté snížíme teplotu na 18-19 °C.
Hnojení: Udržujte EC nižší než 1,0. EC zálivkové vody s hnojivem nemá překročit
0,5. Dianthus je citlivý na zasolení substrátu.

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení (prokořenění
Mladé
mladé rostliny celou sadbovače).
rostliny Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,0-1,5.
(Fáze 2-4) Světlo: Květní indukci uspíší osvětlení 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 00045 000 lux v době, kdy je malé množství světla podpoří růst kořenů a stonku.
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Prodlužování dne na více než 10 hod uspíší kvetení.
Teplota: 20 °C ve dnech 7-18, později noční teplota 19 °C a denní 17 °C.
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou
necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Neměly by se tvořit řasy!
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.
Hnojení: Pokud je velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak,
při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). V obojím případě s 50-75
ppm dusíku.
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat 750-1 000 ppm Cycocelu
(chlormequat chlorid).
Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,25-1,5.
Světlo: Vývoj květů uspíší osvětlení 35 000-45 000 lux. Dlouhé dny podpoří růst.
Teploty: Denní teploty 17-18 °C, noční 19-20 °C.
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou nechte
substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4.
Následné
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl
pěstování
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík.
Hnojení: Pokud je velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak,
při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). V obojím případě s 100-150
ppm dusíku.
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem BNine (daminozide), 2 500-3 000 ppm.

Choroby
a škůdci

Choroby: Častým problémem je fusarium, dále se může objevit botrytis nebo
alternáriová skvrnitost. Tomu se dá částečně předejít dobrou horizontální cirkulací
vzduchu a udržováním relativní vzdušní vlhkosti 40-50 %. Listy by měly oschnout,
aby nebyly přes noc mokré.
Škůdci: smutnice, mšice, svilušky, třásněnka

White SY1898

Lilac SY1890
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Purple SY1891

Red Rose Bicolor SY1895

Red SY1893

Rose SY1896

Purple Picotee SY1892 Red Picotee SY1894

Salmon SY1897

Formula Mix SY1889
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Dianthus gratianopolitanus

Flavora

Druh: Dianthus gratianopolitanus
Odrůda: Flavora
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná
vernalizace. Sladká vůně, růžové květy, kompaktní
rostliny, uniformní porost. Prodej po celé léto.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: krajinářské
výsadby, skalka

Délka kultury: 11-13 týdnů
Výška: 30 cm
Teplotní zóna: 9-1
Chladnostní zóna: 4-9
CENA: 233,00 Kč (1000 semen)
Flavora Rose Shades L3310

Použití

Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná pro venkovní výsadby, do skalky,
sesazovaných nádob. Prodej hrnkových květin od května dále.

Výsevní
termín

Únor-duben pro kvetení v květnu až červenci; srpen-září pro kvetení v následujícím
roce.

Způsob
výsevu

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

Klíčení

7-14 dní při teplotě 20-22 °C. Semena lehce zasypat vermikulitem, udržovat
rovnoměrnou vlhkost. Výsev netoleruje přemokření, ani přeschnutí. Od fáze 2
umístit sadbovač pod světlo a snížit teplotu na 18 °C.

Následné
4-6 týdnů po výsevu přesadit do 10-12 cm nádob.
pěstování
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky, pH 5,5-5,8.

Teploty

Pěstování za teplot 15-18 °C, od 20 °C nutné větrat. Aby rostliny kvetly, je nutná
teplota min. 15 °C. Přezimování je možné za teplot 3-5 °C.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení.
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Doronicum orientale

Little Leo
Druh: Doronicum orientale
Odrůda: Little Leo
Kompaktní rostliny s intenzivně žlutými květy o velikosti
cca 5 cm. Vhodné pro jarní prodej.
Firma: Benary
Délka kultury: 10-12 měsíců
Výška: 25 cm
Teplotní zóna: 12-5
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 315,00 Kč (1000 semen)

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

L6540

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, do sesazovaných nádob. Možné použít i
k řezu.

Výsevní
termín

Červenec pro přirozené kvetení v dubnu až květnu nebo rychlení pro dřívější prodej
kvetoucích hrnkových rostlin.

Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

14-21 dní při teplotách 20-22 °C. Fáze 2: 4 týdny při teplotách 19-21 °C, fáze 3 a 4:
3 týdny při 18-19 °C. Pokud je to nutné, hnojíme jednou týdně 100 ppm dusíku. Po
výsevu lehce zasypat vermikulitem.

Přesazení po 10 týdnech do sadbovače s většími celami nebo do malých květináčů.
Následné
Jakmile rostliny po přesazení dobře prokoření a začnou růst, vernalizujte po dobu 8pěstování
10 týdnů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
organických částic (např. borka nebo dřevěná vlákna), 1-1,5 kg/m3 kompletního
vyváženého hnojiva, 2-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 6,0-6.5. Venkovní pěstování: písčitohlinité půdy,
standardní vyhnojení 50-60 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-12 °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 6-8 týdnů při teplotě 5 °C, později
mohou být teploty pomalu zvýšeny až na 8-10 °C. Díky tomu se předejde příliš
dlouhým stonkům. Rostliny, které nebyly při přezimování vystaveny mrazu lze
kultivovat hned při teplotách 8-10 °C. Teploty 15-18 °C zkracují délku kultivace
(celkem 7-8 týdnů).
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Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku
(při 3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojiva
s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným (poměr N a K2O je 1:1,5).
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním 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. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Je lepší hnojit několikrát
nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní pěstování:
hnojení na základě půdní analýzy; 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva –
aplikace v několika dávkách v březnu a červenci. Kontrolujte obsah želena v půdě.
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Doronicum orientale

Leonardo Compact

Druh: Doronicum orientale
Odrůda: Leonardo Compact
Nejranější Doronicum na trhu. Vhodné pro pěstování
v nádobách velikosti 11-14 cm nebo větších. Rostliny jsou
velice uniformní a košaté.
Firma: Syngenta
Termín kvetení: III-V
Prodejní měsíc: III-IV

Velikost nádoby: 11-14 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růst: Pokud je to
nutné
Délka kultury po přesazení:
22-26 týdnů

Výška: 35-50 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 674,20 Kč (1000 semen)
SY1904

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 20-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: nutná
Vernalizace Trvání: 6-10 týdnů
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 7-8 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-6,2
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150-200
ppm.
Zálivka: střední nároky
Choroby a škůdci: mšice, molice, Pythium, padlí
Regulátory růstu: B-Nine 2000 ppm
Komentář: Nesnáší podmáčená stanoviště. Uniformní porost, raná.
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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.

White L7451
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta

52

Echinacea purpurea

Prairie Splendor

Druh: Echinacea purpurea
Odrůda: Prairie Splendor
Odrůda, která je kompaktní a velice dobře se větví. Velice
atraktivní trvalka, květy lákají včely a motýly.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: VII-X
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: VII-VIII
Regulátory růst: Ano
Výška: 55-65 cm
Délka kultury po přesazení:
10-14 týdnů
Expozice: Slunce
Forma osiva: Natural
CENA: Deep Rose 674,20 Kč (1000 semen), Rose Compact
2673,30 Kč (1000 semen)
Deep Rose SY1905

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 2-4; 2-pokud vernalizujeme
Zasypávání: Zasypeme silnou vrstvou.
Teplota (fáze 1): 21-24 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-21 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: je vhodná
Trvání: 9-12 týdnů
Vernalizace
Komentář: Trvalka kvetoucí prvním rokem. Bude vykvétat dříve a více květy
pokud ji vernalizujeme.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 10-12 týdnů
Teplota: 20 °C
Fotoperioda: Požaduje dlouhodenní podmínky.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,5
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150-200
ppm.
Zálivka: Nejprve střední nároky, později vyšší nároky na zálivku.
Choroby a škůdci: mšice, molice, Fusarium, listová skvrnitost
Komentář: Velice raná a kompaktní odrůda.
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Deep Rose SY1905

Rose Compact SY1906
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Erigeron karvinskianus

Profusion

Druh: Erigeron karvinskianus
Odrůda: Profusion
Bílo-růžové květy se žlutým středem, tvarem podobný
sedmikrásce. Kompaktní keřovitý habitus.
Firma: Benary
Délka kultury: 12 měsíců
Výška: 25 cm
Teplotní zóna: 8-4
Chladnostní zóna: 6-9
CENA: 100,00 Kč (1000 semen)

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: krajinářské a
kobercové výsadby, do
nádob

L8141

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb a do skalek. Lze použít i do okenních
truhlíků, závěsných nádob a jako hrnkovou květinu.

Výsevní
termín

Listopad až březen pro kvetení v nádobách od poloviny dubna dále.

Způsob
výsevu

5-6 semen do jedné cely sadbovače, lze i přímo vysévat do konečné nádoby.

Klíčení

7 dní při teplotě 15-18 °C. Výsev lehce přitiskneme k substrátu, ke klíčení potřebuje
světlo, proto semena nezakrývejte. Výsev postavíme pod světlo a udržujeme
rovnoměrnou vlhkost, výsev ale nesmí být vystaven přímému slunci.

Následné 3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 8-9 cm nádob nebo 2-3 rostliny do
pěstování 10-15 cm nádob.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např.
perlit, kokosová vlákna), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 1-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,8-6.5. Pokud rostliny sázíme do závěsných nádob, je vhodnější pomalu se
uvolňující hnojivo.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-15 °C. Dva týdny po přesazení může být teplota snížena
na 5-10 °C po dobu 6-8 týdnů. To podpoří kompaktní růst a plné kvetení. Posléze
zvýšíme teplotu na 12-15 °C. E. karvinskianus netoleruje mráz, ale pokud jsou
rostliny otuženy, tak mohou přečkat i teploty do -4 °C.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku
(při 3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v kompletním vyváženém
hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku. Doporučuje se preventivně
aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku
hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa.
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Eryngium planum

Glitter
Druh: Eryngium planum
Skupina: Glitter
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Bílé nebo modré
květy, které se hodí do venkovních výsadeb, k řezu i
na sušení. Výborná na slunných stanovištích s dobře
vyhnojenou půdou.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 6-7 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 98 cm
Užití: krajinářské
výsadby, k řezu
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 2094,00 Kč (1000 semen)

White Glitter L8000

Použití

Trvalka kvetoucí prvním rokem, vhodná do krajinářských výsadeb. Určená též
k řezu, možné i sušit. Atraktivní pro včely a motýly.

Výsevní
termín

Prosinec až březen pro prodej kvetoucích rostlin od června do srpna; červenecsrpen pro větší kvetoucí rostliny v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

14-20 dnů při 18 až 24 °C. Klíčí za tmy, zakryjte semena substrátem, pískem nebo
vermikulitem. Od druhé fáze snížíme teplotu na 18-20 °C, sníží se i vlhkost.

6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 8-10 cm nádob. Pěstování k řezu: od
Následné
poloviny května vysadíme ve sponu 30x40 cm nebo po 3-5 rostlinách do 25-40 l
pěstování
nádoby. Pěstování kultury k řezu v kontejnerech se dá lépe regulovat.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-20 % jílu, 0-15 % částic
(např. perlit, písek, kůra), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
6,0-7,5. Pěstování venku: písčitohlinitá půda s dobrým odvodněním, humusem,
standardní vyhnojení: 60-80 g/m2 draslíku.

Teploty

Pěstování při 15-18 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz)
nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře rostliny začínají růst při 12-18
°C nebo venku při studených podmínkách. Vysoké teploty nejsou dobře tolerovány.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Po přesazení hnojíme týdně 50-100 ppm dusičnanu
draselného, jakmile rostliny zakoření, tak zvýšíme dávku na 100-150 ppm dusíku.

Blue Glitter L8790
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Eryngium planum

Blue Hobbit
Druh: Eryngium planum
Odrůda: Blue Hobbit
Zajímavá odrůda do sesazovaných nádob nebo do
venkovních výsadeb. Geneticky kompaktní, stříbromodré
stonky s velkým množstvím květů. Snese různorodé
klima, nejlépe se jí ale daří na slunci.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12 měsíců
Forma osiva: Natural
Výška: 30 cm
Užití: krajinářské
výsadby
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 1368,70 Kč (1000 semen)

L8750

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb. Atraktivní pro včely a motýly.

Výsevní
termín

Listopad až březen pro prodej nekvetoucích rostlin, červenec až srpen pro prodej
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

4-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

14-20 dnů při 18 až 24 °C. Klíčí za tmy, zakryjte semena substrátem, pískem nebo
vermikulitem. Od druhé fáze snížíme teplotu na 18-20 °C, sníží se i vlhkost.

Následné
6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 8-10 cm nádob.
pěstování

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-20 % jílu, 0-15 %
částic (např. perlit, písek, kůra), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a
pH 6,0-7,5. Pěstování venku: písčitohlinitá půda s dobrým odvodněním, humusem,
standardní vyhnojení: 60-80 g/m2 draslíku.

Teploty

Pěstování při 15-18 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz)
nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře rostliny začínají růst při 1218 °C nebo venku při studených podmínkách. Netoleruje vysoké teploty.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
dusičnanovým hnojivem (při 3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu).
Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku, to se stává, když jsou nízké
teploty a velmi vlhký substrát. Po polovině září hnojíme jen velice málo v chladné
periodě vůbec. Rychlení: 150-200 mg N/l v kompletním vyváženém hnojivu, těsně
před květem hnojíme dusičnanem draselným. Po 4-5 týdnech se doporučuje
preventivně aplikovat 1-2x síran hořečnatý (0,05 %).1-2 aplikacemi chelátů železa
předejdeme deficitu železa. Venkovní pěstování: na základě půdní analýzy,
přihnojení až 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícím hnojivem ročně.
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Erysimum Hybridum

Canaries Yellow

Druh: Erysimum Hybridum
Odrůda: Canaries Yellow
Výborná odrůda pro brzký jarní prodej. Kvete od února. Ideální
do sesazovaných nádob. Rostliny zůstávají pěkně kompaktní.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: II-VI
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: I-IV
Regulátory růstu: Ne
Výška: 15-20 cm
Délka kultury po přesazení:
19-21 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 526,40 Kč (1000 semen)
SY1907

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 1-2
Zasypávání: Nezasypáváme.
Teplota (fáze 1): 20-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-21 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: je vhodná
Trvání: 6-9 týdnů
Vernalizace
Komentář: Vernalizujeme pro prodej na začátku jara. Pokud ne, je nutné rostlinám
zajistit dlouhodenní podmínky, aby vykvetly.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 9-10 týdnů
Teplota: 15 °C
Fotoperioda: Požaduje dlouhodenní podmínky.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,2
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150-200
ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, padlí, Botrytis, Rhizoctonia, rez
Regulátory růstu: B-Nine 2500 ppm
Komentář: Kvete velice brzy. Pro časný jarní prodej je vhodné rostliny vernalizovat,
pro podzimní prodej to není nutné, ale musíme rostlinám zajistit dlouhý den.
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Erysimum suffruticosum

Gold Dust

Druh: Erysimum suffruticosum
Odrůda: Gold Dust
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Drobné, žluté, příjemně
vonící květy.
Firma: Benary
Délka kultury: 14-16 měsíců
Výška: 25 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 85,00 Kč (1000 semen)

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: krajinářské
výsadby, hrnková květina

L8891

Použití

Trvalka kvetoucí prvním rokem, vhodná do krajinářských výsadeb nebo do
květináčů.

Výsevní
termín

Únor až březen pro prodej kvetoucích rostlin od května dále; venkovní rychlení:
srpen pro kvetení od března dále; rychlení ve skleníku (nesmí mrznout): září pro
kvetení od března dále.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

6-12 dnů při 20 až 21 °C. Semena lehce zasypeme substrátem, pískem nebo
vermikulitem, aby se zachovala jednotná vlhkost. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18
°C, sníží se i vlhkost substrátu. Rostliny netolerují přemokření.

Následné
3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-12 cm nádob.
pěstování

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, písek, kůra), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu
se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,6.

Teploty

Pěstování při 10-15 °C nebo venku. Přezimuje v interiéru (3-5 °C, nesnáší mráz)
nebo venku, kde je nutné rostliny zakrýt textilií. Na počátku jara (kalendářní týden 51
a dále) rostliny začínají růst při 12-15 °C. Teploty 8-10 °C prodlouží délku kultivace
(celkově o 10-14 týdnů). Teploty pod 8 °C prodlouží délku kultivace o 4-6 týdnů.
Vernalizace není pro tvorbu květů nutná, ale je dobré kultivovat co nejchladněji. To
pak vede k lepšímu větvení rostlin a uniformnímu nástupu kvetení.
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Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku
(při 2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v hnojivu o draselném
základu (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a
amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku
v draselném hnojivu.
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Festuca glauca
Druh: Festuca glauca
Odrůda:
Trvalka s nutnou vernalizací. Modrozelené listy a laty.
Přes zimu zůstává zelená.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 12-14 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 50 cm
Užití: krajinářské a
kobercové výsadby,
Teplotní zóna:
skalka
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 334,00 Kč (10 000 semen)
Z0551

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb a do skalek. Uplatnění najde i jako
pokryvná rostlina, na střechy a do výsadeb na hřbitovech.

Výsevní
termín

Únor až duben.

Způsob
výsevu

6-10 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

7 dní při teplotě 5-10 °C, pak po dalších 3-5 týdnů teplota 20-25 °C dokud nevyklíčí.
Výsev lehce zasypeme vermikulitem.

Následné 5-7 týdnů po výsevu přesazujeme 4-6 rostlin do 8-9 cm nádob nebo 6-10 rostlin do
pěstování 10-13 cm nádob.
Substrát

Používejte písčitý substrát s jemnými zrny a dostatkem minerálů. pH 5,5-7,5.

Teploty

Pěstujeme při teplotách 10-18 °C.

Hnojení

Nízké nároky na hnojení. Přehnojení má za následek slabé stonky.
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Gaillardia x grandiflora

Arizona

Druh: Gaillardia x grandiflora
Skupina: Arizona
Trvalka kvetoucí prvním rokem. 3 odrůdy: Sun, Apricot a
Red Shades. První Gaillardia ze semen. Vhodná do
venkovních výsadeb a sesazovaných nádob.
Firma: Benary
Délka kultury: 17-22 týdnů
Výška: 30 cm
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 2-10
CENA: 330,00 Kč (500 semen)

Expozice: Slunce
Forma osiva: Natural
Užití: krajinářské
výsadby

Apricot M3510

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb a sesazovaných nádob. Vhodná též jako
hrnková.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 10-12 dní při teplotě 18-20 °C. Klíčí za světla, proto semena jen
přitiskneme k substrátu, ale nezakrýváme. Výsev umístíme pod světlo, ne ale pod
přímé sluneční. Fáze 2-4: 12-35 dní, teploty 16-18 °C. Od druhé fáze snížíme i
vlhkost substrátu, vhodný je spíše sušší. Sazenice špatně snáší přemokření.

Následné Přesazujeme po 5-7 týdnech 1 sazenici do 10-13 cm nádoby nebo 3 rostliny do 16pěstování 29 cm nádob. Pro produkci kvetoucích rostlin je vhodné volit větší nádoby.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, kůra, písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu
se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8.

Teploty

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. V zimě umístíme mimo mráz při 3-5
°C nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt. Aby rostliny bez problému přezimovaly,
je nutné, aby měly v nádobě dobře vyvinutý kořenový systém a minimálně 16 listů.
Na jaře začínají růst 7-8 týdnů při denních teplotách 18-20 °C a nočních 16-18 °C.
Nižší teploty (12-15 °C) prodlužují kultivační dobu, ale rostliny jsou kompaktnější.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Hnojíme týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m3 pomalu
se uvolňujícího hnojiva v substrátu). Používáme kompletní vyvážené hnojivo, na
konci kultury používáme hnojivo s poměrem N:K 1:2.
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Apricot M3510

Arizona Sun M3520

Red Shades M3570
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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.

Pink M4601 / T

Violet M4631 / T
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Gypsophila repens

Filou
Druh: Gypsophila repens
Skupina: Filou
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Stále kvete růžovými
(resp. bílými) květy. Kompaktní, pěkně větvené rostliny.
Vhodná do nádob i krajinářských výsadeb.
Firma: Benary
Délka kultury: 13-15 týdnů
Výška: 15 cm
Teplotní zóna: 9-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA:115,00 Kč (1000 semen)

Expozice: Slunce
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové
výsadby, nádoby,
skalka

Rose M7680

Použití

Trvalka kvetoucí prvním rokem. Dobře snáší vysoké teploty. Ekonomicky zajímavá
– snadné a levné pěstování. Skupina kvete o 10 dní dříve než ostatní Gypsophily
repens na trhu. Vhodná do skalek, krajinářských výsadeb, sesazovaných a
závěsných nádob.

Výsevní
termín

Únor až březen pro kvetoucí rostliny v květnu-červnu; březen-květen pro kvetoucí
rostliny v srpnu-září; výsev v srpnu-září pro produkci kvetoucích rostlin
v následujícím roce pro přezimování.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 7-10 dní při teplotě 23-25 °C, fáze 2-4: 11-42 dní při teplotě 18-20 °C.
Výsev lehce přitiskneme k substrátu, potřebuje světlo ke klíčení, proto semena
nezakrýváme. Výsev umístíme pod světlo a udržujeme rovnoměrnou vlhkost,
nesmí být ale vystaven přímému slunci. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu.
Gypsophila repens nesnáší zamokření.

Následné
Přesazujeme za 6 týdnů od výsevu do 8-10 cm květináče.
pěstování
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s hrubou strukturou a
dobrou drobivostí a pH 5,8-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-18 °C, s ventilací začínáme od 20 °C. Rostliny mohou
přezimovat ve skleníku (3-5 °C) nebo venku, kde je nutné ale rostliny přikrýt textilií.
Čím nižší je pěstební teplota, tím jsou rostliny kompaktnější a mají hezčí habitus.

Hnojení

Nízké nároky na hnojení. Citlivá na zasolení substrátu. Lepší je hnojit opakovaně
menšími koncentracemi než hnojit méně často, ale vyššími koncentracemi.
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Rose M7680

White M7690
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Heuchera americana

Marvelous Marble

Druh: Heuchera americana
Odrůda: Marvelous Marble
Trvalka okrasná listem. Za chladna mají listy purpurovou barvu,
při vyšších teplotách se zbarvují do stříbrna.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: N/A
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: V-X
Regulátory růstu: Ne
Výška: 20-30 cm
Délka kultury po přesazení:
12-16 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 327,10 Kč (1000 semen)
Marvelous Marble SY1908

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 4-5
Zasypávání: Nezasypáváme vůbec nebo jen velice slabou vrstvou.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 8-9 týdnů

Chladná fáze: Není nutná, rostliny jsou okrasné listem, ne květem.
Vernalizace Trvání: N/A
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 12-13 týdnů
Teplota: 15 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne. Rostliny se pěstují pro okrasný list.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,2
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, Rhizoctonia, Pythium
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Nesnáší příliš mokrý ani příliš suchý substrát.
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Marvelous Marble SY1908

Marvelous Marble Silver SY1909
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Heuchera sanguinea

Ruby Bells
Druh: Heuchera sanguinea
Odrůda: Ruby Bells
Trvalka vhodná do skalek a kobercových výsadeb.
Zajímavý kontrast červených květů a stálezelených listů.
Firma: Benary
Expozice: Částečný stín
Délka kultury: 8-10 měsíců
Forma osiva: Natural
Výška: 40 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby,
Teplotní zóna: 8-2
skalka, k řezu
Chladnostní zóna: 3-8
CENA: 234,00 Kč (1000 semen)

N4090

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů a do skalky. Možné také výsadby do nádob a
květináčů a k řezu (květy i okrasné listy). Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín

Prosinec až duben pro produkci nekvetoucích rostlin, červen až srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-20 dní při teplotách 20-22 °C, udržujte relativní vzdušnou vlhkost okolo 95 %.
Fáze 2 a 3: teploty 18-21 °C. Ve fázi 2 ponecháme relativní vzdušnou vlhkost okolo
95 %, ve fázi 3 ji snížíme. Ve fázi 3 začínáme s hnojením, 50-75 ppm dusíku
v kompletním vyváženém hnojivu. Ve fázi 4 můžeme snížit postupně teplotu, pak
mají rostliny lepší habitus. Velké mladé rostliny mohou být vernalizovány.

Následné
pěstování

3-4 týdny po pikýrování přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3
rostliny do 3-5 l nádob. Venkovní pěstování: 3-4 týdny po pikýrování sázíme ven ve
sponu 25x30 cm. Nově vysazené rostliny chráníme před mrazem textilií.
Vernalizace je nutná pro iniciaci kvetení. Po ní rychlíme rostliny při 15-18 °C po
dobu 7-8 týdnů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. kůra nebo dřevní vlákna), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 2-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 6,0-6,5. Venkovní pěstování: písčité půdy s dobrou drenáží,
standardní vyhnojení: 50-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 15-18 °C nebo venku. V zimě teploty ve skleníku 3-5 °C
nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny přikrýt. Na jaře rostliny rostou
9-12 týdnů při teplotách 10-18 °C. Vyšší teploty zkrátí kultivační dobu. Chladná
vernalizace je nutná pro tvorbu květů.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu rozpustného hnojiva v substrátu), střídáme hnojivo o draselném základu
(poměr N:K2O je 1:1,5) a hnojivo s dusičnanem vápenatým. Nutné předejít
vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme
130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu s poměrem N:K2O 1:1,5. pH
vyšší jak 6,0 vede k nedostatku železa. Pokud se objeví chloróza, je vhodné
aplikovat cheláty železa. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát
síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Příliš vysoké
hodnoty dusíku mohou vést k rozpadu listů, pak je nutné aplikace růstových
regulátorů. Venkovní pěstování: hnojení na základě rozborů půdy, obohacení o 5080 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, aplikujeme v několika dávkách.
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Heuchera sanguinea

Coral Forest

Druh: Heuchera sanguinea
Odrůda: Coral Forest
Prvním rokem kvetoucí trvalka s kratšími stonky a intenzivně
červenými květy. Vernalizace vede k většímu počtu květů.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: V-VIII
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: IV-VI
Regulátory růstu: Ne
Výška: 40-45 cm
Délka kultury po přesazení:
12-16 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 360,60 Kč (1000 semen)
SY1910

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Vernalizace

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 4-5
Zasypávání: Nezasypáváme vůbec nebo jen velice slabou vrstvou.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 9-10 týdnů
Chladná fáze: je nutná
Trvání: 7-10 týdnů

Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 9-10 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Dlouhodenní podmínky nejsou bezpodmínečně nutné, ale jsou
vhodné.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,2
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, Rhizoctonia, Pythium
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Nesnáší příliš mokrý ani příliš suchý substrát.
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Iberis sempervirens

Snowflake
Druh: Iberis sempervirens
Odrůda: Snowflake
Stálezelená trvalka tvořící hustý keř plný bílých
květů. Mrazuvzdorná.
Firma: Benary
Délka kultury: 8-10 týdnů

Expozice: Slunce
Forma osiva:
Natural
Výška: 30 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby,
Teplotní zóna: 9-1
skalka
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 146,20 Kč (1000 semen)
N5731

Použití

Půdokryvná trvalka, vhodná i do skalky.

Výsevní
termín

Květen až červenec pro prodej kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

5-7 semen do jedné cely sadbovače, přímý výsev do konečné nádoby je možný.

Klíčení

14-21 dní při teplotě 15-18 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkněte
k substrátu, ničím ho ale nezasypávejte. Nevystavujte ho ani přímému slunečnímu
světlu. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu.

Následné
6-8 týdnů po výsevu přesadit do 10-15 cm nádoby nebo do packů.
pěstování

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-20 %
částic (např. kůra, písek nebo dřevní vlákna), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-7,5.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-15 °C nebo venku. V zimě teploty ve skleníku 3-5 °C
nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny přikrýt. V prosinci (nejdříve od
týdne 51) rostliny rostou 6-7 týdnů při teplotách 15-18 °C. Teploty 8-12 °C prodlouží
kultivační čas.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku v kompletním
vyváženém hnojivu s poměrem N:K2O 1:1,5. Doporučuje se preventivně aplikovat 12x síran hořečnatý (0,025 %) a 1-2x cheláty železa.
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Iberis sempervirens

Tahoe Imp.

Druh: Iberis sempervirens
Odrůda: Tahoe
Velice raná a uniformní odrůda, vhodná jako hrnková. Rostliny
jsou kompaktní a velice košaté. Záplava bílých květů na
krátkých stoncích. Dlouho kvete.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 9-14 cm
Termín kvetení: III-V
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: II-IV
Regulátory růstu: Ne
Výška: 20-25 cm
Délka kultury po přesazení:
22-26 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 580,20 Kč (1000 semen)
SY1911

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3-4
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 15-18 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: Je nutná.
Vernalizace Trvání: 8-10 týdnů
Komentář: Musí zakořenit a rozrůst se v konečné nádobě.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 5-6 týdnů
Teplota: 15 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-6,2
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: menší-střední
Choroby a škůdci: padlí, Botrytis
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Po přesazení na podzim zaštipujeme.
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Kniphofia uvaria

FLAMENCO
Druh: Kniphofia uvaria
Odrůda: FLAMENCO
Prvním rokem kvetoucí trvalka, která svými žlutými,
oranžovými a červenými květy dodá zajímavý element
všem květinovým aranžmá a výsadbám.
Firma: Benary
Délka kultury: 26-28 týdnů
Výška: 80 cm
Teplotní zóna: 9-1
Chladnostní zóna: 5-9
CENA: 592,10 Kč (1000 semen)

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

N9381

Použití

Stálezelená trvalka kvetoucí prvním rokem. Vhodná do krajinářských a kobercových
výsadeb, k ohraničení záhonů. Zajímavá také k řezu díky nezvyklému tvaru květů.

Výsevní
termín

Leden až květen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; červen-srpen pro
produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače, přímý výsev do konečné nádoby je možný
(4-6 semen).

Klíčení

14-20 dní při teplotě 18-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme
k substrátu, lehce zasypeme vermikulitem. Před výsevem ošetřujeme substrát
fungicidy, aby se zabránilo padání klíčních rostlin. Substrát udržujme mírně vlhký,
ale ne mokrý. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu, ale i teploty (18-20 °C). Ve
fázi 3 a 4 snížíme teploty na 15-18 °C.

Na počátku května vysadíme 3-4 rostliny do nádob 3-10 l. Nádoba nesmí být příliš
Následné
malá. Venkovní pěstování: výsadba koncem května (rostliny netolerují mráz) ve
pěstování
sponu 20x40 cm. Vernalizace není nutná.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. kůra, písek nebo dřevní vlákna), 1,5-2 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 2-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-6,2. Venkovní pěstování: písčité půdy s humusem, dobrá
drenáž půdy, půda by se měla rychle zahřívat. Standardní vyhnojení 60-80 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 15 °C nebo venku. V zimě teploty ve skleníku 3-5 °C nebo
můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny přikrýt. Na jaře rostliny rostou při
teplotách 12-15 °C za dlouhodenních podmínek. Chladná fáze pro iniciaci kvetení
není nutná, ale pokud ji aplikujeme, je kvetení uniformnější.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem anebo hnojivem s dusičnanem vápenatým. Nutné předejít vysokému
obsahu amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku
v kompletním vyváženém hnojivu s poměrem N:K2O 1:1,5. Doporučuje se
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů
železa. Venkovní pěstování: pokud je to na základě půdní analýzy nutné,
obohatíme půdu o 100-150 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to aplikujeme
v několika dávkách.
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Lavandula angustifolia

HIDCOTE Blue

Druh: Lavandula angustifolia
Odrůda: HIDCOTE Blue
Purpurově modré květy a šedivo-zelené listy. Stálezelená. Ve
formě přírodního osiva nebo ApeX, díky čemuž je klíčivost
vyšší (o 15-30 %).
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12 měsíců Forma osiva: Natural & ApeX
Výška: 30 cm
Užití: krajinářské výsadby,
skalka
Teplotní zóna: 12-7
Chladnostní zóna: 5-9
CENA: 144,00 Kč (1000 semen), 176,00 Kč (1000 ApeX)
O9970 / T

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů a do skalky. Možné také výsadby do nádob a
květináčů, do extenzivních střešních výsadeb, a k řezu (květy i okrasné listy). Léčivá
a aromatická rostlina. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin, červen až srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 22-24 °C. Před výsevem substrát ošetříme fungicidy. Klíčí na
světle, výsev jen jemně zasypeme vermikulitem, aby se zajistila jednotná vlhkost. Od
fáze 2 snížíme teplotu na 16-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev
nevystavujeme přímému slunečnímu světlu, při zálivce se nesmí přelít.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme 1-2 rostliny do 11-15 cm květináčů nebo packů.
Následné Při produkci velkých rostlin sesazujeme 3 rostliny do 3-5 l nádob. Pokud chceme
pěstování docílit velkých kvetoucích rostlin, je nutné volit větší nádoby, aby měly rostliny
prostor.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 % částic
(např. kůra, perlit, písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,8-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotách 12-21 °C nebo venku. Ventilace od teploty 25 °C. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. Nutná studená fáze vernalizace po dobu minimálně 15 týdnů. Na jaře
rostliny rychlíme 6-8 týdnů při teplotách 18-21 °C, nebo za 12-15 °C. Vyšší teploty
zkrátí kultivační dobu. Studená kultivace udržuje rostliny kompaktnější, ale délka
kultury se prodlouží o 3-4 týdny.
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Dva týdny po nahrnkování se rostliny hnojí týdně 100-150
ppm dusíku (při 2 kg/m3 pomalu rozpustného hnojiva v substrátu) ve vyváženém
kompletním hnojivu. Rostliny se mohou poškodit, když jsou nízké teploty a substrát
je příliš vlhký. Po polovině září hnojíme opatrně, v chladné fázi nehnojíme vůbec.
Rychlení: 100-150 mg N/l v kompletním vyváženém hnojivu. Po 3-5 týdnech
aplikujeme 1-2krát síran hořečnatý (0,05 %) a cheláty železa. Přebytek dusíku vede
k „rozpadání výhonů“.
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Lavandula angustifolia

Munstead Variety

Druh: Lavandula angustifolia
Odrůda: Munstead Variety
Tmavě modré květy a šedivo-zelené listy, kompaktní.
Stálezelená. Ve formě přírodního osiva nebo ApeX, díky
čemuž je klíčivost vyšší (o 15-30 %).
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12 měsíců Forma osiva: Natural & ApeX
Výška: 40 cm
Užití: krajinářské výsadby, k
řezu
Teplotní zóna: 12-7
Chladnostní zóna: 5-9
CENA: 79,00 Kč (1000 semen),105,00 Kč (1000 ApeX)
O9990 / T

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do krajinářských výsadeb. Možné také do
nádob a květináčů, do extenzivních střešních výsadeb, a k řezu (květy i okrasné
listy). Léčivá a aromatická rostlina. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin, červen až srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 22-24 °C. Před výsevem substrát ošetříme fungicidy. Klíčí na
světle, výsev jen jemně zasypeme vermikulitem, aby se zajistila jednotná vlhkost.
Od fáze 2 snížíme teplotu na 16-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev
nevystavujeme přímému slunečnímu světlu, při zálivce se nesmí přelít.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-11 cm květináčů nebo po
Následné 1-2 rostlinách do 11-15 cm nádob nebo packů. Při produkci velkých rostlin
pěstování sesazujeme 3 rostliny do 3-5 l nádob. Pokud chceme docílit velkých kvetoucích
rostlin, je nutné volit větší nádoby, aby měly rostliny prostor.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. kůra, perlit, písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a
pH 5,8-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotách 12-21 °C nebo venku. Ventilace od teploty 25 °C. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. Nutná studená fáze vernalizace po dobu minimálně 15 týdnů. Na jaře
rostliny rychlíme 6-8 týdnů při teplotách 18-21 °C, nebo za 12-15 °C. Vyšší teploty
zkrátí kultivační dobu. Studená kultivace udržuje rostliny kompaktnější, ale délka
kultury se prodlouží o 3-4 týdny.
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Hnojení

Střední nároky na hnojení. Dva týdny po nahrnkování se rostliny hnojí týdně 100150 ppm dusíku (při 2 kg/m3 pomalu rozpustného hnojiva v substrátu) ve
vyváženém kompletním hnojivu. Rostliny se mohou poškodit, když jsou nízké
teploty a substrát je příliš vlhký. Po polovině září hnojíme opatrně, v chladné fázi
nehnojíme vůbec. Rychlení: 100-150 mg N/l v kompletním vyváženém hnojivu. Po
3-5 týdnech aplikujeme 1-2krát síran hořečnatý (0,05 %) a cheláty železa. Přebytek
dusíku vede k „rozpadání výhonů“.
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Lavandula angustifolia

O9930 / T

Vicenza Blue

Druh: Lavandula angustifolia
Odrůda: Vicenza Blue
Trvalka kvetoucí prvním rokem, bez nutnosti vernalizace.
Dobře snáší teplo a sucho. Uniformní porost, velké tmavě
modré květy, intenzivně voní. Vhodné do výsadeb, ale i na
sušení.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 14-16 týdnů
Forma osiva: Natural & ApeX
Výška: 40 cm
Užití: krajinářské a kobercové
výsadby, k řezu, hrnková
Teplotní zóna: 12-7
květina
Chladnostní zóna: 5-9
CENA: 498,00 Kč (1000 semen), 514,00 Kč (1000 ApeX)

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do krajinářských výsadeb. Možné také do
nádob a květináčů. Léčivá a aromatická rostlina, silně aromatické listy a květy
vhodné na sušení. Květy lákají včely.

Výsevní
termín

Leden až březen.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 22-24 °C. Před výsevem substrát ošetříme fungicidy. Klíčí na
světle, výsev jen jemně zasypeme vermikulitem, aby se zajistila jednotná vlhkost.
Od fáze 2 snížíme teplotu na 16-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev
nevystavujeme přímému slunečnímu světlu, při zálivce se nesmí přelít.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-10 cm květináčů nebo po
Následné
1-2 rostlinách do 11-15 cm nádob nebo packů. Při produkci velkých rostlin
pěstování
sesazujeme 2-3 rostliny do 3 l nádob. Květní indukce za dlouhých dnů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. kůra, perlit, písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a
pH 5,8-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotách 12-21 °C nebo venku. Ventilace od teploty 25 °C. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. Na jaře rostliny rychlíme 6-8 týdnů při teplotách 18-21 °C, nebo za 12-15
°C. Vyšší teploty zkrátí kultivační dobu. Studená kultivace udržuje rostliny
kompaktnější, ale délka kultury se prodlouží o 3-4 týdny.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Dva týdny po nahrnkování hnojíme 1x týdně 100-150
ppm dusíku (při 2 kg/m3 pomalu rozpustného hnojiva v substrátu) ve vyváženém
kompletním hnojivu. Nutný je dostatek prostoru a světla.
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Lavandula angustifolia

Scent®

Druh: Lavandula angustifolia
Skupina: Scent®
Levandule kvetoucí prvním rokem. Velice kompaktní habitus,
rostliny mají tmavě modré (resp. bílé) květy, které intenzivně
voní. Vhodná pro pěstování v nádobách i do kobercových
výsadeb. Blue Scent® kvete na konci léta, Blue Scent® Early
kvete na jaře a v létě.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: VI-X
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: V-IX
Regulátory růstu: Ne
Výška: 20-30 cm
Délka kultury po přesazení:
Expozice: Částečný stín
10-14 týdnů
Forma osiva: Natural
CENA: 681,00 Kč (1000 primed)
Blue Scent® Early SY1913

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 4-5
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-22 °C
Trvání: 9-11 týdnů

Chladná fáze: Není nutná.
Vernalizace Trvání: N/A
Komentář: Trvalka kvetoucí prvním rokem. Vernalizace není nutná.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 8-12 týdnů
Teplota: 18-20 °C
Fotoperioda: Dlouhodenní podmínky jsou prospěšné.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,2
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, Phytophthora, Pythium
Komentář: Kvete prvním rokem, dobře prezimuje.
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Blue Scent® Early SY1913

Blue Scent® SY1912

White Scent® Early SY1915

Blue Scent® Imp SY1914
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Leucanthemum x superbum

Crazy Daisy

Druh: Leucanthemum x superbum
Odrůda: Crazy Daisy
Bílé květy se žlutým středem, vysoké množství plných a
poloplných květů. Atraktivní v trvalkových výsadbách.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 10-12 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 65 cm
Užití: kobercové výsadby,
k řezu
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 4-9
CENA: 118,80 Kč (1000 semen)
R0451

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do skalky a k výsadbě do nádob. Výborná
také k řezu.

Výsevní
termín

Leden až duben pro produkci nekvetoucích rostlin a pro venkovní pěstování k řezu;
červen až srpen pro kvetoucí rostliny v následujícím roce; červen-srpen pro vnitřní
pěstování rostlin k řezu.

Způsob
výsevu

3-4 semena do jedné cely sadbovače, přímý výsev do květináče je možný.

Klíčení

9-12 dní při teplotách 16-24 °C. Klíčí na světle, výsev jen jemně zasypeme
vermikulitem, aby se zajistila jednotná vlhkost. Od fáze 2 snížíme teplotu na 16-18
°C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme přímému slunečnímu světlu,
při zálivce se nesmí přelít. Teploty nad 25 °C inhibují klíčení.

Pro produkci kvetoucích rostlin v nádobách přesazujeme 3-4 rostliny do 3-5 l
Následné
nádoby. Pro řez: 3-4 týdny po pikýrování vysazujeme ven nebo do skleníku ve
pěstování
sponu 30-35x20-40 cm, vhodné jsou podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např.
perlit, písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se
uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.
Venkovní pěstování: jílovité až písčité půdy s humusem a dobrou drenáží.
Standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-12 °C nebo venku. Ventilace od teploty 20 °C. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. Na jaře rostliny rychlíme 5-10 týdnů při teplotách 13-18 °C a za podmínek
dlouhého dne. Teploty nad 20 °C zvyšují riziko houbových chorob a zhoršují habitus
rostlin. Nižší teploty prodlužují délku kultivace. Pokud je při kultivaci málo světla, je
vhodné nastavit nižší teploty, aby byly stonky kvalitní. Ke květní iniciaci je nutná
vernalizace, chladná fáze po dobu 10-12 týdnů. Díky ní je porost uniformní, bez této
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chladné periody rostliny kvetou velice málo.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku
(při 3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v kompletním
vyváženém hnojivu s poměrem N:K2O 1:1,5. Doporučuje se preventivně aplikovat
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku,
nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů
železa. Pěstování venku: na základě půdního rozboru můžeme půdu vyhnojit 80100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to aplikujeme v několika dávkách. Při
nedostatku železa aplikujte jednou nebo dvakrát cheláty železa. Minimální množství
N v půdě: 130 g N/m2.
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Lobelia fulgens

Queen Victoria
Druh: Lobelia fulgens
Odrůda: Queen Victoria
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Šarlatově červené květy a
bronzové listy. Výborná k ohraničení záhonů a do
kobercových výsadeb.
Firma: Benary
Délka kultury: 20-28 týdnů
Výška: 75 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 7-9
CENA: 355,60 Kč (1000 pelet)

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Pelety
Užití: kobercové a krajinářské
výsadby, k řezu

R3240P

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Výborná také k řezu.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; červen-srpen
pro kvetoucí rostliny v následujícím roce; duben-květen pro venkovní produkci
určenou k řezu.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače při pěstování za krátkodenních podmínek. 3-5
semen do jedné cely sadbovače při pěstování za dlouhodenních podmínek, protože
rostliny netvoří listovou růžici.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 18-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme.
Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C,
snížíme i vlhkost substrátu.

8-10 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 13-16 cm květináčů nebo po 2-3
rostlinách do 5-10 l nádob. Při pozdějším výsevu je možné také přesadit po 3
Následné
rostlinách do 13-15 cm nádob, pak rostliny bohatě kvetou. Venkovní pěstování: 4-6
pěstování
týdnů po pikýrování vysazujeme na stanoviště ve sponu 25-30x25-30 cm.
Vernalizace není nutná. 7-8 týdnů po přesazení udržujeme dlouhodenní podmínky.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0. Venkovní pěstování: písčité
půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní vyhnojení 60-80 g/m2 pomalu se
uvolňujícího hnojiva.
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Teploty

Pěstování při teplotách 15-18 °C, později (když rostlina dobře prokořenila
v květináči) snížíme teplotu na 10-15 °C. Venkovní pěstování je možné. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. L. fulgens je velice citlivá na velké mrazy. Na jaře rostliny začínají růst při
15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží kultivační dobu. Chladná fáze
(vernalizace) není pro květní indukci nutná.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v kompletním
vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Pěstování venku: na základě půdního
rozboru můžeme půdu vyhnojit 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to
aplikujeme v několika dávkách.
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Lobelia speciosa

Compliment F1
Druh: Lobelia speciosa
Skupina: Compliment F1
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Tmavě červené nebo
šarlatové květy, k dispozici i jako směs. Výborná k řezu, výška
70 cm, silné stonky, vydrží dlouho ve váze.
Firma: Benary
Délka kultury: 18-28 týdnů

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural &
Pelety
Užití: kobercové a krajinářské
výsadby, k řezu

Výška: 75 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 6-10
CENA: 972,00 Kč (1000 semen)
Mix R3380

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Výborná také k řezu.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; srpen-říjen pro
kvetoucí rostliny v následujícím roce; duben-květen pro venkovní produkci určenou
k řezu.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače při pěstování za krátkodenních podmínek. 3-5
semen do jedné cely sadbovače při pěstování za dlouhodenních podmínek, protože
rostliny netvoří listovou růžici.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 18-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme.
Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Od
fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 13-16 cm květináčů nebo po 2
Následné rostlinách do 3-5 l nádob. K řezu: výsadba v březnu do skleníku nebo venkovní
pěstování v dubnu, spon 30-40x20-30 cm. Vhodné je používat podpůrné sítě. Vernalizace
není nutná.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 1-1,5 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 2-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0. Venkovní pěstování: písčité
půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se
uvolňujícího hnojiva.
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Teploty

Pěstování při teplotách 15-18 °C, později (když rostlina dobře prokořenila
v květináči) snížíme teplotu na 10-15 °C. Venkovní pěstování je možné. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. L. speciosa je velice citlivá na velké mrazy. Na jaře rostliny začínají růst při
15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží kultivační dobu. Chladná fáze
(vernalizace) není pro květní indukci nutná.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v kompletním
vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Pěstování venku: na základě půdního
rozboru můžeme půdu vyhnojit 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to
aplikujeme v několika dávkách.

Scarlet R3330

Deep Red R3390

Mix R3380
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Lobelia speciosa

Fan® F1
Druh: Lobelia speciosa
Skupina: Fan® F1
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Květy v modré, lososové,
vínově červené nebo šarlatové barvě. Výborná k řezu.
Firma: Benary
Délka kultury: 18-20 týdnů
Výška: 60 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 6-10
CENA: 998,00 Kč (1000 pelet)

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural & Pelety
Užití: kobercové a krajinářské
výsadby, k řezu

Burgundy R3150

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Výborná také k řezu.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále; srpen-říjen pro
kvetoucí rostliny v následujícím roce; duben-květen pro venkovní produkci určenou
k řezu.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače při pěstování za krátkodenních podmínek. 4-5
semen do jedné cely sadbovače při pěstování za dlouhodenních podmínek, protože
rostliny netvoří listovou růžici.

Klíčení

10-14 dní při teplotách 18-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme.
Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Od
fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 13-16 cm květináčů nebo po 2
Následné rostlinách do 3-5 l nádob. K řezu: výsadba v březnu do skleníku nebo venkovní
pěstování výsadba v dubnu, spon 30-40x20-30 cm. Vhodné je používat podpůrné sítě.
Vernalizace není nutná.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 1-1,5 kg/m3
kompletního vyváženého hnojiva, 2-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0. Venkovní pěstování: písčité
půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se
uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při teplotách 15-18 °C, později (když rostlina dobře prokořenila
v květináči) snížíme teplotu na 10-15 °C. Venkovní pěstování je možné. V zimě
teploty ve skleníku 3-5 °C nebo můžeme přechovat venku, pak je nutné rostliny
přikrýt. L. speciosa je velice citlivá na velké mrazy. Na jaře rostliny začínají růst při
15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží kultivační dobu. Chladná fáze
(vernalizace) není pro květní indukci nutná.
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Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku.
Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku v kompletním
vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Pěstování venku: na základě půdního
rozboru můžeme půdu vyhnojit 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to
aplikujeme v několika dávkách.

Blue R3140

Scarlet R3110

Burgundy R3150

Salmon R3150
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Monarda didyma

Panorama
Druh: Monarda didyma
Skupina: Panorama
Směs s mnoha odstíny červené a rudé, intenzivně voní. Jasné
listy. Pevné stonky dlouhé 20 cm, vhodné k řezu nebo na
ohraničení záhonů.
Firma: Benary
Expozice: Slunce-částečný stín
Délka kultury: 10-12 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 90 cm
Užití: kobercové výsadby, k
řezu
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 4-9
CENA: 175,00 Kč (1000 semen)

Mix S0732

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do nádob.
Výborná také k řezu. Léčivá rostlina, láká včely.

Výsevní
termín

Březen-květen pro produkci nekvetoucích rostlin; červen-srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače, můžeme vysévat i přímo do konečné nádoby.

Klíčení

5-8 dní při teplotách 21-22 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce zasypeme
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Výsev nevystavujeme
přímému slunci. Od fáze 2 snížíme teplotu na 16-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu.

3-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-15 cm květináčů nebo packů, pro
Následné produkci kvetoucích rostlin přesazujeme po 1-2 rostlinách do 5-10 l nádoby. K řezu:
pěstování výsadba 3-4 týdny po pikýrování do skleníku nebo ven, spon 30x40 cm. Vhodné je
používat podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 15-30 % jílu, 0-20 % částic
(např. perlit nebo písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,07,0. Venkovní pěstování: písčité půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní
vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Denní teploty 12-18 °C, noční 10-13 °C nebo pěstujeme venku. V zimě
přechováváme ve skleníku (teploty 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku.
Na jaře roste 10 týdnů při teplotách 15-18 °C a za dlouhodenních podmínek. Nízké
teploty 8-13 °C prodlužují kultivační čas. Chladná perioda je nutná pro iniciaci kvetení.
Pokud pěstujeme za vysokých teplot, je nutná i vysoká intenzita světla. Při nízké
intenzitě světla jsou nutné i nízké teploty, aby byly rostliny kvalitní a měly silné stonky.
Po vernalizaci rychlíme rostliny při teplotách 15-18 °C, za dlouhodenních podmínek
po dobu 12 týdnů.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku. Nehnojte po půlce září! Na
jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem draselným
(poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Pěstování venku: na základě půdního
rozboru můžeme půdu vyhnojit 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva, to
aplikujeme v několika dávkách.
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Nassella tenuissima

Pony Tails

Druh: Nassella tenuissima
Odrůda: Pony Tails
Stálezelená trvalka, velice jemná textura. Vhodná do nádob a
k řezu. Tenké stonky a listy, dlouhé laty stříbřitě zelené barvy.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 12 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 90 cm
Užití: krajinářské výsadby, k
řezu
Teplotní zóna:
Chladnostní zóna: 7-9
CENA: 185,20 Kč (1000 semen)
Z1081

Použití

Trvalka vhodná pro krajinářské výsadby i k řezu, použití v živých i sušených
aranžmá.

Výsevní
termín

Prosinec až duben.

Způsob
výsevu

5-10 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

6-10 dní při teplotách 18-20 °C. Klíčí ve tmě, proto semena po výsevu zasypeme
vermikulitem nebo substrátem. Udržujeme jednotnou vlhkost substrátu.

2-4 týdny po vyklíčení přesazujeme po 4-6 rostlinách do 8-10 cm květináčů nebo po
Následné
6-10 rostlinách do 11-15 cm květináčů nebo do 5-10 l nádob. Venkovní pěstování:
pěstování
spon 50x50 cm.
Substrát

Volíme písčité půdy s pH 6,0-7,5.

Teploty

Pěstujeme při teplotách 10-18 °C. V zimě chráníme rostliny před tuhými mrazy.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení.
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Papaver miyabeanum

Pacino®
Druh: Papaver miyabeanum
Odrůda: Pacino®
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace.
Kompaktní vzrůst, žluté květy, stálezelený. Zajímavá
hrnková květina.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové
výsadby, hrnková květina

Délka kultury: 10-12 týdnů
Výška: 18 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 74,70 Kč (1000 semen)
S4321

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Květy lákají včely.

Výsevní
termín

Rychlení ve skleníku: leden až červenec pro produkci kvetoucích rostlin; červenec až
srpen pro kvetoucí rostliny v následujícím roce; listopad až červenec pro produkci
rostlin k řezu; venkovní rychlení: konec dubna až červen pro produkci rostlin k řezu.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev na venkovní
stanoviště nebo do koncové nádoby.

Klíčení

14-21 dní při teplotách 15-21 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme
k substrátu, udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C,
snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Rostliny při
zálivce nepřeléváme. Když vyséváme do sadbovače, rostliny pak špatně koření na
venkovním stanovišti.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-10 cm květináčů nebo po 1-3
Následné
rostlinách do 11-18 cm květináčů nebo packů. Vernalizace není nutná pro iniciaci
pěstování
květů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 10-15 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,5-7,0. Venkovní pěstování: jílovité půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní
vyhnojení 40-60 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.
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Teploty

Pěstování při 12-18 °C. Teploty by neměly přesáhnout 25 °C. V zimě přechováváme
ve skleníku (teploty 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku, tam je ale
nutné rostliny zakrýt. Na jaře rychlíme 8-9 týdnů při teplotách 13-15 °C a za
dlouhodenních podmínek. Pokud pěstujeme za vysokých teplot, je nutná i vysoká
intenzita světla, aby byly rostliny kvalitní. Nízké teploty 5-10 °C prodlužují kultivační
čas o 2-4 týdny. Chladná perioda není nutná pro iniciaci kvetení.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nadměrné množství
dusíku způsobuje vytáhlé stonky a listy a rostliny nejsou kompaktní. Nehnojte po
půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Jakmile se objeví pupeny, tak je vhodné aplikovat
listové hnojivo. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Papaver nudicaule

Garden Gnome
Druh: Papaver nudicaule
Odrůda: Garden Gnome
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Směs zářivých barev,
velké květy, modrozelené listy. Stálezelená.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové výsadby

Délka kultury: 13-15 týdnů
Výška: 30 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 3-7
CENA: 74,70 Kč (1000 semen)
S4361

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Výborná také k řezu. Květy lákají včely.

Výsevní
termín

Rychlení ve skleníku: leden až červenec pro produkci kvetoucích rostlin; červenec až
srpen pro kvetoucí rostliny v následujícím roce; listopad až červenec pro produkci
rostlin k řezu; venkovní rychlení: konec dubna až červen pro produkci rostlin k řezu.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev na venkovní
stanoviště nebo do koncové nádoby.

Klíčení

7-12 dní při teplotách 18-24 °C. Klíčí na světle, výsev jen lehce přimáčkneme
k substrátu, udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme teplotu na 15-18 °C,
snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Rostliny při
zálivce nepřeléváme. Když vyséváme do sadbovače, rostliny pak špatně koření na
venkovním stanovišti.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-10 cm květináčů nebo po 1-3
Následné rostlinách do 11-18 cm květináčů nebo packů. Pro produkci velkých rostlin
pěstování vysazujeme 2-3 rostliny do 3-5 l nádob. K řezu: spon 25-30x25-30 cm. Vernalizace
není nutná pro iniciaci květů.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 10-15 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,5-7,0. Venkovní pěstování: jílovité půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní
vyhnojení 40-60 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.
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Teploty

Pěstování při 12-18 °C. Teploty by neměly přesáhnout 25 °C. V zimě přechováváme
ve skleníku (teploty 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku, tam je ale
nutné rostliny zakrýt. Na jaře rychlíme 8-9 týdnů při teplotách 13-15 °C a za
dlouhodenních podmínek. Pokud pěstujeme za vysokých teplot, je nutná i vysoká
intenzita světla, aby byly rostliny kvalitní. Nízké teploty 5-10 °C prodlužují kultivační
čas o 2-4 týdny. Chladná perioda není nutná pro iniciaci kvetení.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nadměrné množství
dusíku způsobuje vytáhlé stonky a listy a rostliny nejsou kompaktní. Nehnojte po
půlce září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Jakmile se objeví pupeny, tak je vhodné aplikovat
listové hnojivo. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Papaver nudicaule

Pulchinella
Druh: Papaver nudicaule
Skupina: Pulchinella
Velice raná skupina s obřím květem. Rostliny jsou velmi
odolné, vhodné pro pěstování v nádobách různých velikostí.
Vhodná pro jarní prodej.
Firma: Syngenta
Termín kvetení: III-VI
Prodejní měsíc: II-IV

Velikost nádoby: 12-15 cm
Zaštipování: Ne
Regulátory růstu: Pokud je
to nutné
Délka kultury po přesazení:
24-28 týdnů

Výška: 35-40 cm
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 497,30 Kč (1000 semen)
Mixed SY1918

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 18-20 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: Je vhodná.
Trvání: 6-9 týdnů.
Vernalizace
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu. Zakořenit a
rozrůst necháváme rostliny v konečné nádobě.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 6-7 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-5,9
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, svilušky, padlí, Phytophthora, Rhizoctonia
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Pěstování při nízkých teplotách a vyšším množství světla zvyšuje
kvalitu sazenic.
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Red SY1920

Yellow SY1923

Orange SY1919

Rose SY1921

White SY1922

Mixed SY1918
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Papaver nudicaule

Spring Fever®
Druh: Papaver nudicaule
Skupina: Spring Fever®
Velice uniformní a bohatě kvetoucí skupina. Patří mezi
nejranější skupiny máku na trhu. Výborně se hodí na jarní a
letní prodej. Stonky jsou krátké a silné, květy mají střední,
částečně vlnitý květ.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 11-14 cm
Termín kvetení: IV-VI
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: VI-VII
Regulátory růstu: Pokud je to
nutné
Výška: 20-25 cm
Délka kultury po přesazení:
10-14 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 320,00 Kč (1000 semen)

Mix SY1924

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 3
Zasypávání: Lehce zasypeme.
Teplota (fáze 1): 18-20 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: Je vhodná.
Trvání: 6-9 týdnů.
Vernalizace
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu. Zakořenit a
rozrůst necháváme rostliny v konečné nádobě.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 6-7 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,5-5,9
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, svilušky, padlí, Phytophthora, Rhizoctonia
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Pěstování při nízkých teplotách a vyšším množství světla zvyšuje
kvalitu sazenic.
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White SY1928

Rose SY1926

Yellow SY1929

Orange SY1925

Red SY1927

Mix SY1924
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Penstemon barbatus

Pinacolada

Druh: Penstemon barbatus
Skupina: Pinacolada
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Přirozeně kompaktní skupina
pro prodej na konci jara. Květenství jsou velmi odolná, mají
atraktivní barvu.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: V-VIII
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: V-VI
Regulátory růstu: Ne
Výška: 15-25 cm
Délka kultury po přesazení:
11-14 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 452,50 Kč (1000 semen)
Deep Rose Shades SY1930

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 2-3
Zasypávání: Nezasypáváme.
Teplota (fáze 1): 18-20 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 6-7 týdnů

Chladná fáze: Není nutná.
Vernalizace Trvání: N/A
Komentář: Trvalka kvetoucí prvním rokem.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 9-11 týdnů
Teplota: 18-21/13-15 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,2
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-125 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150-200
ppm.
Zálivka: střední na počátku pěstování, pak nadprůměrná
Choroby a škůdci: mšice, svilušky, padlí
Regulátory růstu: B-Nin 2500 ppm
Komentář: Vhodné pěstování v menších nádobách po 1 rostlině. Citlivá skupina
na vyšší množství soli. Pokud neverbalizujeme, pak je vhodné rostliny pěstovat za
dlouhodenních podmínek, aby se uspíšilo kvetení.
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White SY1933

Rosy Red Shades SY1931

Deep Rose Shades SY1930

Violet Shades SY1932
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Penstemon digitalis

Mystica

Druh: Penstemon digitalis
Odrůda: Mystica
Trvalka, která potřebuje vernalizaci. Vysoce estetická po celou
sezónu, na jaře tvoří růžice bronzových listů, v létě tvoří
mnoho stonků zakončených velkými levandulově růžovými
květy. Na podzim se listy zbarvují do červena. Nenáročná na
půdu. Vhodná k řezu.
Firma: Benary
Expozice: Sluncečástečný stín
Délka kultury: 8-10 měsíců
Forma osiva: ApeX
Výška: 75 cm
Užití: kobercové
výsadby, k řezu
Teplotní zóna: 9-1
Chladnostní zóna: 4-8
CENA: 357,50 Kč (1000 ApeX)
S9230T

Použití

Trvalka vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb a k výsadbě do
nádob. Výborná také k řezu. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin, červen-srpen pro produkci
kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1 a 2: 14-20 dní při 20-22 °C, fáze 2-4: 10-12 dní při 14-16 °C. Klíčí na světle,
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem, udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2
snížíme teplotu na 16-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme
přímému slunci.

5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 13-15 cm květináčů nebo po 2-3
Následné rostlinách do 3-5 l nádob. Venkovní pěstování: 8 týdnů po pikýrování vysazujeme ve
pěstování sponu 40x40 cm, vhodná je síťová opora. Čerstvě vysazené rostliny chráníme před
mrazem textilií.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,8-6,2. Venkovní pěstování: písčité půdy s humusem a dobrou drenáží. Standardní
vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při 13-18 °C. V zimě přechováváme ve skleníku (teploty 3-5 °C, nesmí být
vystaveny mrazu) nebo venku, tam je ale nutné rostliny zakrýt. Na jaře začíná růst
při 13-18 °C. Chladná perioda je nutná pro iniciaci kvetení.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
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hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až
dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku
železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
Pěstování venku: na základě půdního rozboru můžeme půdu vyhnojit 80-100 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva, to aplikujeme v několika dávkách. Rostlinám
musíme zajistit dostatek mikroelementů.
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Physostegia virginiana

Crystal Peak
Druh: Physostegia virginiana
Odrůda: Crystal Peak
Trvalka kvetoucí prvním rokem
vernalizace. Kompaktní habitus.
Firma: Benary

bez

nutnosti

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: k řezu

Délka kultury: 16-18 týdnů
Výška: 40 cm
Teplotní zóna: 8-4
Chladnostní zóna: 2-9
CENA: 943,00 Kč (1000 semen)
White U1090

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, k řezu a do výsadeb v sesazovaných
nádobách a květináčích.

Výsevní
termín

Prosinec až březen pro produkci kvetoucích rostlin od května do července; červenec
až srpen pro produkci kvetoucích rostlin ve větších nádobách v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 12-16 dní při teplotách 18-22 °C, fáze 2-4: 17-42 dní při 15-18 °C. Výsev jen
lehce zasypeme vermikulitem nebo pískem. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a
pěstujeme spíše za sucha. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Rostliny při
zálivce nepřeléváme.

5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10-12 cm květináčů nebo po 2-3
Následné
rostlinách do 15 cm květináčů. Pokud produkujeme kulturu na přezimování,
pěstování
přesazujeme po 3 rostlinách do 19 cm nádob.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,5-7,0.

Teploty

Pěstování při 10-18 °C, větráme od 20 °C. V zimě přechováváme ve skleníku
(teploty 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku, tam je ale nutné rostliny
zakrýt. Kořeny rostlin by měly před přezimováním dobře prorůst celou nádobou.

Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojíme 130-150 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně aplikovat 1-2x síran
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hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Primula elatior

Crescendo® F1
Druh: Primula elatior
Skupina: Crescendo® F1
Skupina primulí v mnoha zářivých barvách. Velice
odolné k chladu, stejně jako macešky. Z červencového
výsevu kvetou rostliny na konci ledna. Snížení nákladů
na topení díky pěstování při nízkých teplotách.
Firma: Benary
Expozice: Částečný stínstín
Délka kultury: 7-9 měsíců
Forma osiva: Natural
Výška: 18 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby,
Teplotní zóna: 7-3
hrnková květina
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 853,00 Kč (500 semen)

Mix U4290

Použití

Atraktivní skupina do krajinářských a kobercových výsadeb, do nádob, ale i k řezu.

Výsevní
termín

Venkovní rychlení: březen-květen; rychlení ve skleníku (rostliny nesmí být vystaveny
mrazu): květen až červenec.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 6-8 dní při teplotě 18-19 °C. Teploty nad 21 °C sníží klíčivost. Jakmile se
objeví děložní lístky, tak snížíme teplotu na 16-17 °C, abychom předešli vzniku příliš
vytáhlých klíčenců. Používejte dobře propustný, vzdušný substrát s nízkým obsahem
solí (EC pod 0,5) a pH 5,5-5,8. Primule nesnáší zasolený substrát. Semena po
výsevu lehce přikryjeme tenkou vrstvou substrátu nebo vermikulitu, aby se udržela
okolo semen správná vlhkost. Prvních 7-8 dní musí být substrát mokrý, poté pomalu
snižujeme vlhkost, od 25. dne před každou zálivkou necháme substrát v celách
částečně vyschnout. Do 11. dne udržujeme 95-100% relativní vzdušnou vlhkost,
poté snížíme na 40-60 %. Zajistíme dostatečné vertikální i horizontální proudění
vzduchu, aby měly kořeny dostatek kyslíku. Pokud ke klíčení požíváme klíčící
komoru, udržujeme zde 100% relativní vzdušnou vlhkost, po vyklíčení sadbovače
umístíme také na místo s vysokou relativní vzdušnou vlhkostí. Když necháváme
klíčit semena v klíčící místnosti, musíme zajistit osvětlení min 100-1 000 lx, rostliny
nebudou přerostlé. Když přemístíme mladé rostliny do skleníku, udržujeme osvětlení
15 000-20 000 lx. Primule jsou fakultativně dlouhodenní rostliny, květy se zakládají
v době, kdy mají rostliny 6-8 pravých listů. Od této doby zajistíme rostlinám osvětlení
35 000-40 000 lx, rostliny ale nevystavujeme přímému slunci, které by je mohlo
poškodit. Udržujeme teploty 16-18 °C dokud rostliny neprokoření celu sadbovače,
pak mohou být teploty sníženy na 12-15 °C. Udržujeme pH substrátu 5,5-5,8, pH
nad 6,0 by mohlo vést k nedostatku železa a manganu. Hnojíme od 14. dne,
používáme kompletní hnojivo 17-5-17, 14-4-14 nebo 15-5-15 při 50-60 ppm. Od 21.
dne můžeme zvýšit hnojení na 100 ppm každou druhou nebo třetí zálivku. Růstové
regulátory nejsou nutné, vhodná je ale aplikace fungicidů.
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Následné Přesazujeme za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. Volíme 10-11 cm
pěstování květináče.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 0,5-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,8-6,2.

Teploty

Nejkratší kultivační doby dosáhneme při osvětlení 35 000-40 000 lx. První dva nebo
tři týdny po přesazení, nebo dokud kořeny rostliny neprokoření až na dno nádoby,
udržujeme teploty 12-13 °C. Jakmile jsou rostliny dobře zakořenělé, tak můžeme
teploty snížit na 7-9 °C po dobu 4-6 týdnů. Můžeme také udržovat denní teploty 1012 °C a noční 1-2 °C. V konečné fázi pěstování pro jarní prodej pěstujeme při 12-14
°C. Teploty nad 16 °C způsobují vybledávání barev květů a celkově nekvalitní
sazenice. Kvetoucí nádoby mohou být skladovány po dobu 4 týdnů při 0,5-2 °C. Je
nutné zajistit rostlinám dobrou vertikální i horizontální cirkulaci vzduchu.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při
0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. V srpnu hnojíme hnojivem s dusičnanem draselným (poměr
N:K2O je 1:1,5). Pozornost musíme věnovat dostatečnému množství draslíku v půdě,
jelikož jeho nedostatek může způsobovat listové nekrózy. Nutné předejít vysokému
obsahu amoniaku a dusíku, pak jsou listy až příliš velké. Doporučuje se preventivně
aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku
hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Kořeny
jsou velice citlivé na zasolení substrátu, proto se doporučuje hnojit nižšími
koncentracemi hnojiva, ale častěji. Není nutné používat růstové regulátory, pokud je
udržována optimální teplota a zálivka. Pokud ne, pak používáme přípravek B-Nine
(daminozide) ve formě postřiku 2 500 ppm. Fungicidy aplikujeme v případě, že jsou
dlouhé periody s nízkým množstvím světla a vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Bellarosa U4000 Blue Shades U4040 Bright Red U4140 Yellow U4080

Orange U4100

Rose Shades U4160

White U4180

Wine U4240
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Pulsatilla vulgaris

Pinwheel
Druh: Pulsatilla vulgaris
Skupina: Pinwheel
Velice oblíbená skupina do skalek. Rostliny jsou velice odolné,
velké množství otevřených květů, které dávají vyniknout
žlutému středu.
Trvalka
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: III-V
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: II-III
Regulátory růstu: Ne
Výška: 25-30 cm
Délka kultury po přesazení:
30-34 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 463,70 Kč (1000 semen)

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Vernalizace

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 2
Zasypávání: Ano.
Teplota (fáze 1): 18-20 °C
Teplota (fáze 2-3): 16-18 °C
Trvání: 8-9 týdnů
Chladná fáze: Je nutná.
Trvání: 6-10 týdnů

Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 8-9 týdnů
Teplota: 15-18 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,4
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm, pokud je to nutné, lze zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, molice
Regulátory růstu: není nutné
Komentář: Velice atraktivní tvar květu, díky němuž vynikne žlutý střed.

Blue Violet Shades SY1950

White SY1952

Dark Red Shades SY1951
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Rudbeckia fulgida

Goldstrum
Druh: Rudbeckia fulgida
Odrůda: Goldsturm
Záplava zlatožlutých květů s tmavým středem.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: ApeX
Užití: k řezu, krajinářské
a kobercové výsadby

Délka kultury: 16-18 týdnů
Výška: 70 cm
Teplotní zóna: 9-2
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 402,00 Kč (1000 ApeX)
U9461T

Použití

Odrůda vhodná k ohraničení záhonů, do nádob a květináčů. Květy lákají včely a
motýly.

Výsevní
termín

Leden až červen pro produkci kvetoucích rostlin od července dále (méně květů);
červen-srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

7-15 dní při teplotě 20-22 °C nebo 7 dní při teplotě 30-31 °C. Semena klíčí na
světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Udržujeme rovnoměrnou
vlhkost. Jakmile se objeví děložní lístky, tak snížíme teplotu na 18 °C, snížíme
vlhkost substrátu a začínáme hnojit 50-75 mg N/l. V této fázi jsou rostliny velice
citlivé na zasolení.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-10 cm květináčů. Pokud
Následné
necháme rostliny přezimovat, tak sázíme 2 rostliny do 15-20 cm květináčů nebo 3-5
pěstování
l nádob.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. kůra nebo dřevní vlákna), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 1-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-6,5. Pěstování venku: jílovité až písčité půdy s humusem,
dobrou drenáží a dostatečným obsahem živin. Standardní vyhnojení 80-100 g/m2
pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při 10-18 °C, větráme od 20 °C. V zimě přechováváme ve skleníku
(teploty 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku. Rostliny, které přezimují
mají lepší kvalitu a více kvetou. Přezimujeme rostliny, které mají minimálně 8-10
pravých listů. Na jaře rychlíme po dobu 12-14 týdnů za teplot 15-18 °C nebo za
studena při 10-15 °C. Vernalizace doporučená minimálně po dobu 10-12 týdnů.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce
září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku, hnojíme hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až
dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku
železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
Venkovní pěstování: pokud je to na základě půdního rozboru nutné, přihnojíme 80100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva ročně, to aplikujeme v několika dávkách.
Kontrolujeme také obsah železa a případně aplikujeme 1-2krát cheláty železa.
Minimální obsah N v půdě: 150 g N/m2.
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Sagina subulata
Druh: Sagina subulata
Odrůda:
Atraktivní strukturní rostlina s bílými květy ve tvaru
hvězdy. Stálezelená, velice univerzální použití.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Délka kultury: 13-15 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 8 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby, do
Teplotní zóna:
skalky
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 101,00 Kč (1000 semen)
V0031

Použití

Půdokryvná trvalka, která je vhodná do skalky a kamenných zdí.

Výsevní
termín

Únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od června dále; polovina července
až srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače; možný je i přímý výsev do konečné nádoby.

Klíčení

5-8 dní při teplotě 18-22 °C. Semena klíčí na světle, proto výsev jen lehce
přimáčkneme a udržujeme jednotnou vlhkost. Poté, co se objeví děložní lístky,
snížíme teplotu na 15-18 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev nevystavujeme
přímému slunci.

Následné
pěstování

Za 3-4 týdny od výsevu přesazujeme do 7-15 cm nádob. Vernalizace není nutná.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-20 %
částic (např. perlit, kůra nebo písek), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva,
0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,5-7,0.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. V zimě přechováváme ve skleníku (teploty 3-5
°C, nesmí být vystaveny mrazu) nebo venku, tam je ale nutné rostliny zakrýt.
Kořeny rostlin by měly před přezimováním dobře prorůst celou nádobou. Rychlení
po dobu 8-10 týdnů při 15-18 °C nebo v chladnu při teplotě 8-12 °C, při tom se ale
prodlouží kultivační doba. Nesnáší vysoké teploty!

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku.
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Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku, hnojíme hnojivem
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně
aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku
hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Salvia x superba

Adora
Druh: Salvia x superba
Odrůda: Adora
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace.
Velké množství tmavě modrých květů. Vhodná pro jarní
prodej i pro prodej na konci léta.
Firma: Benary

Expozice: Sluncečástečný stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby

Délka kultury: 12-14 týdnů
Výška: 35 cm
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 579,00 Kč (1000 semen)
Blue V0790

Použití

Trvalka vhodná do kobercových výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od května dále; srpen až říjen pro
produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-21 dní při teplotě 22-25 °C. Semena klíčí na světle, proto výsev jen lehce
zasypeme vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Poté, co se objeví děložní
lístky, snížíme teplotu na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu.

Následné Za 5-7 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-10 cm nádob nebo po 1-3
pěstování rostlinách do 11-15 cm květináčů. Vernalizace není nutná.
Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s pH 6,0-7,5.

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení.
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Salvia x superba

Dwarf Blue Queen
Druh: Salvia x superba
Odrůda: Dwarf Blue Queen
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti
vernalizace. Velké množství tmavě modrých květů.
Vhodná pro jarní prodej i pro prodej na konci léta.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 13-15 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 40 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby
Teplotní zóna: 12-1
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 260,00 Kč (1000 semen)

V0771

Použití

Trvalka vhodná do kobercových výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od května dále; srpen až říjen pro
produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-21 dní při teplotě 22-25 °C. Semena klíčí na světle, proto výsev jen lehce
zasypeme vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Poté, co se objeví děložní
lístky, snížíme teplotu na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev
nevystavujeme přímému slunci.

Za 4-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-10 cm nádob nebo po
Následné
1-3 rostlinách do 11-15 cm květináčů nebo packů. Možné je také přesadit 3 rostliny
pěstování
do 3-5 l nádob.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. perlit, kůra nebo dřevní vlákna), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 6,0-7,5.

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Na jaře rostliny
rychlíme 8-10 týdnů při teplotě 15-18 °C a za dlouhodenních podmínek. Nízké
teploty 8-10 °C prodlouží kultivační dobu o 3-4 týdny. Vernalizace není nutná.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
(při 2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem
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draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Kořeny jsou velmi citlivé na zasolení substrátu,
proto je vhodnější hnojit častěji, ale menšími koncentracemi.
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Salvia x superba

Rose Queen
Druh: Salvia x superba
Odrůda: Rose Queen
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti
vernalizace. Velké množství růžových květů. Vhodná i
k řezu.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 13-15 týdnů Forma osiva: Natural
Výška: 60 cm
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby, k
Teplotní zóna: 12-1
řezu
Chladnostní zóna: 4-7
CENA: 146,50 Kč (1000 semen)

V0601

Použití

Trvalka vhodná do kobercových výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od května dále; srpen až říjen pro
produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

10-21 dní při teplotě 22-25 °C. Semena klíčí na světle, proto výsev jen lehce
zasypeme vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Poté, co se objeví děložní
lístky, snížíme teplotu na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Výsev
nevystavujeme přímému slunci.

Za 4-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 9-10 cm nádob nebo po
Následné
1-3 rostlinách do 11-15 cm květináčů nebo packů. Možné je také přesadit 3 rostliny
pěstování
do 3-5 l nádob. Při pěstování venku volíme spon 30-40x30-40 cm.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 %
částic (např. perlit, kůra nebo dřevní vlákna), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého
hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 6,0-7,5. Venkovní pěstování: písčitojílovité až písčité půdy
s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 50-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva.

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Na jaře rostliny
rychlíme 8-10 týdnů při teplotě 15-18 °C a za dlouhodenních podmínek. Nízké
teploty 8-10 °C prodlouží kultivační dobu o 3-4 týdny. Vernalizace není nutná.
Pokud pěstujeme rostliny při nízkém osvětlení, volíme nízké teploty, aby měly
rostliny kvalitní a pevný stonek.

Hnojení

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku
(při 2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
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vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Kořeny jsou velmi citlivé na zasolení substrátu,
proto je vhodnější hnojit častěji, ale menšími koncentracemi. Venkovní pěstování:
hnojení na základě rozboru půdy, možné vyhnojit 50-80 g/m2 pomalu se
uvolňujícího hnojiva aplikovaného v několika dávkách.
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Salvia x superba

Merleau®
Druh: Salvia x superba
Skupina: Merleau®
Kompaktní, velice raná skupina, která se dobře větví. Výborná
je pro pěstování v nádobách 12-17 cm.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 12-17 cm
Termín kvetení: VI-X
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: VI-VIII
Regulátory růstu: Ne
Výška: 40-50 cm
Délka kultury po přesazení:
10-14 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
Prodejní měsíc: VI-VIII
CENA: 625,00 Kč (1000 semen)

Rose SY1955

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Vernalizace

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 2
Zasypávání: Ne. Pro klíčení je nutné světlo.
Teplota (fáze 1): 20-24 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-21 °C
Trvání: 5-6 týdnů
Chladná fáze: Není nutná.
Trvání: N/A

Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 7-8 týdnů
Teplota: 18-20 °C
Fotoperioda: Dlouhodenní podmínky nejsou bezpodmínečně nutné, ale jsou
vhodné.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,6-6,2
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm, pokud je to nutné, lze zvýšit na 150-200 ppm.
Zálivka: střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, svilušky, Rhizoctonia
Regulátory růstu: B-Nine 2500 ppm
Komentář: Nesnáší příliš přelitý substrát.
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White SY1956

Rose SY1955

Blue Compact SY1954

Blue SY1953
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Saxifraga x arendsii

Highlander

Druh: Saxifraga x arendsii
Skupina: Highlander
Velice oblíbený druh pro jarní prodej. Velice raná skupina.
Velkou předností je uniformní vzrůst a stejná doba vykvétání u
všech barev. Vhodné pro profesionální použití, rostliny jsou
košaté, kompaktní a mají silné květní stonky.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-13 cm
Termín kvetení: III-V
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: II-IV
Regulátory růstu: Ne
Výška: 20-25 cm
Délka kultury po přesazení:
24-28 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 448,00 Kč (1000 pelet), 410,00 Kč (1000 semen)
Red SY1957, SY1958

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 1-2
Zasypávání: Ano.
Teplota (fáze 1): 20-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-20 °C
Trvání: 9-10 týdnů

Chladná fáze: Je nutná.
Trvání: 9-12 týdnů
Vernalizace
Komentář: Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vernalizace není nutná. Pokud
vernalizujeme, tak rostliny vykvetou na jaře dříve.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 6-7 týdnů
Teplota: 17 °C
Fotoperioda: Neutrální k délce dne.

Následné
pěstování

pH substrátu: 5,8-6,4
EC substrátu: 1,25-1,75
Hnojení (ppm N): 50-75 ppm, pokud je to nutné, lze zvýšit na 150 ppm.
Zálivka: částečně suchý-střední
Choroby a škůdci: mšice, padlí, Botrytis, rez
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Udržujte substrát jednotně vlhký, nesmí úplně vyschnout, jen tak
docílíte uniformního porostu a neustálého nakvétání. Do jedné cely se doporučuje
dát pouze 1-2 semena, aby se rostliny mohly dobře vyvinout.
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White Red SY1961, SY1962

Rose Shades SY1959, SY1960

Red SY1957, SY1958
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Scabiosa caucasica

Fama®
Druh: Scabiosa caucasica
Skupina: Fama®
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace. Již
prvním rokem 15-25 stonků zakončených modrým resp.
bílým květem.
Firma: Benary

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural & Coat
Užití: kobercové výsadby, k
řezu

Délka kultury: 15-20 týdnů
Výška: 50 cm
Teplotní zóna: 9-5
Chladnostní zóna: 12-8
CENA: 1 454,30 Kč (500 semen), 1 482,10 Kč (500 Coated)
Deep Blue V1972 / C

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.
Atraktivní i k řezu. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 10-18 dní při teplotě 18-21 °C. Semena jen lehce zasypeme, udržujeme
jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a kultivujeme spíše
zasucha. Fáze 2-4: 16-18 °C.

Za 5-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 13-15 cm květináčů nebo
Následné
po 2-3 rostlinách do 3-5 l nádob. Při pěstování venku k řezu volíme spon 35-40x25pěstování
40 cm. Používáme podpůrné sítě.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 1,5-3 kg/m3 kompletního
vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: písčitojílovité až písčité
půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího
hnojiva.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. Větráme od 18 °C. Nízké teploty zhoršují
kvalitu rostlin a vedou k předčasnému kvetení. Rostliny přezimují vevnitř (při
teplotách 2-5 °C, mimo mráz) nebo venku, kde je nutné rostliny přikrýt textilií. Pak
mohou teploty klesnout až k -20 °C.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Doporučuje se preventivně
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aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku
hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi
chelátů železa.

Deep Blue V1972 / C

White V1980 / C
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Scabiosa japonica var. alpina

Ritz

Druh: Scabiosa japonica var. alpina
Skupina: Ritz
Trvalka kvetoucí prvním rokem bez nutnosti vernalizace.
Kompaktní habitus, není nutné používat regulátory růstu.
Dlouho kvete modrými resp. růžovými květy.
Firma: Benary

Expozice: Slunce-částečný
stín
Forma osiva: Natural
Užití: kobercové a
krajinářské výsadby

Délka kultury: 14-16 týdnů
Výška: 18 cm
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 5-7
CENA: 718,20 Kč (1000 semen)
Blue V2220

Použití

Trvalka vhodná do krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a květináčů.
Atraktivní i k řezu. Květy lákají včely a motýly.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od června dále; červen až srpen
pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1-2 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

Fáze 1: 10-12 dní při teplotě 18-21 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem,
udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a kultivujeme
spíše zasucha. Fáze 2-4: 16-18 °C.

Za 5-6 týdnů od výsevu přesazujeme po jedné rostlině do 10-12 cm květináčů.
Následné
Udržujeme teploty 13-18 °C, dlouhodenní podmínky urychlí kvetení. Hnojíme 150pěstování
200 ppm dusíku týdně. Udržujeme pH substrátu 5,5-6,0 a EC 1,0.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 15-30 % jílu, 0-20 %
částic (např. perlit, kůra nebo písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva,
0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,8-6,5.

Teploty

Pěstování při 12-15 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku.

Hnojení

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 130-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 130-150 ppm dusíku
kompletním vyváženým hnojivem. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až
dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku
železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Blue V2220

Rose V2240

© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta

128

Sedum forsterianum

Oracle
Druh: Sedum forsterianum
Odrůda: Oracle
Trvalka vhodná do skalek a kamenných stěn. Stříbrnozelené listy. Výborně snáší sucho a vysoké teploty, snadné
pěstování.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 8-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: skalka
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 175,00 Kč (1000 semen)

V2730

Použití

Trvalka vhodná k pěstování v nádobách, ve skalkách a střešních zahradách.
Výborně snáší sucho a teplo.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin od dubna do srpna; červen až
srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

14-21 dní při teplotě 18-22 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem,
udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a pěstujeme při
teplotě 18 °C. Volíme dobře propustný substrát (s 20 % písku) bohatý na humus a
vyhnojením 0,25-0,5 kg/m3, pH 5,5-7,0.

Za 6-8 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
po 3-5 rostlinách do 10-15 cm květináčů. Jakmile rostliny zakoření, tak snižujeme
Následné
vlhkost substrátu a teplotu na 13-16 °C. Vyšší teploty urychlují růst. Hnojíme 100pěstování
150 ppm dusíku. Vernalizace je nutná, aby rostliny kvetly, ale pěstovány jsou
především pro své okrasné listy než pro květ.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku. V tomto případě musíme rostliny přikrýt textilií. Před
přezimováním je nutné, aby měly rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Na jaře
rostliny rychlíme 10-12 týdnů při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku
kultivace. Vernalizace je nutné pro iniciaci kvetení.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
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vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým
hnojivem. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý
(0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak
6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Sedum nevii

Silver Frost
Druh: Sedum nevii
Odrůda: Silver Frost
Stříbrno-modré listy a záplava drobných bílých květů. Kvete
prvním rokem. Výborná odrůda do skalek.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: VI-IX
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: IV-IX
Regulátory růstu: Ne
Výška: 15-20 cm
Délka kultury po přesazení:
18-22 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 284,50 Kč (1000 semen)

SY1963

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 4-5
Zasypávání: Ne. Světlo je nezbytné pro klíčení.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-21 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: Není nutná.
Trvání: N/A
Vernalizace
Komentář: Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vernalizace není nutná. Pokud
vernalizujeme, tak rostliny vykvetou dříve.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 7-9 týdnů
Teplota: 18-20 °C
Fotoperioda: Vyžaduje dlouhý den.

Následné
pěstování

pH substrátu: 6,0-6,5
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm, pokud je to nutné, lze zvýšit na 150-200 ppm.
Zálivka: suchý-střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, padlí
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Vhodné je rostliny pěstovat v menších nádobách po 1.
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Sedum pulchellum

Sea Star
Druh: Sedum pulchellum
Odrůda: Sea Star
Unikátní odrůda. Prvním rokem kvetoucí trvalka. Atraktivní
hvězdicovitá květenství složená z drobných růžových kvítků.
Výborná pro pěstování v květináčích.
Firma: Syngenta
Velikost nádoby: 10-14 cm
Termín kvetení: VI-IX
Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: IV-IX
Regulátory růstu: Ne
Výška: 15-20 cm
Délka kultury po přesazení:
18-22 týdnů
Expozice: Částečný stín
Forma osiva: Natural
CENA: 284,50 Kč (1000 semen)

SY1964

Použití
Klíčení a
fáze
mladých
rostlin
(fáze 1-3)

Velikost sadbovače: 288
Počet semen do cely: 4-5
Zasypávání: Ne. Světlo je nezbytné pro klíčení.
Teplota (fáze 1): 18-22 °C
Teplota (fáze 2-3): 18-21 °C
Trvání: 7-8 týdnů

Chladná fáze: Není nutná.
Trvání: N/A
Vernalizace
Komentář: Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu, aby byly
rostliny atraktivní pro časný jarní prodej.
Mladé
rostliny
závěrečná
fáze
(fáze 4)

Trvání: 7-9 týdnů
Teplota: 18-20 °C
Fotoperioda: Vyžaduje dlouhý den.

Následné
pěstování

pH substrátu: 6,0-6,5
EC substrátu: 1,5-2,0
Hnojení (ppm N): 75-100 ppm, pokud je to nutné, lze zvýšit na 150-200 ppm.
Zálivka: suchý-střední
Choroby a škůdci: mšice, molice, padlí
Regulátory růstu: nejsou nutné
Komentář: Vhodné je rostliny pěstovat v menších nádobách po 1. Příliš vysoké
teploty způsobují nepravidelné nakvétání.
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Sedum rubens

Lizard
Druh: Sedum rubens
Odrůda: Lizard
Trvalka vhodná do skalek a kamenných stěn. Extrémně
krátká a snadná kultura. Dobře snáší sucho a teplo.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 9-11 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 10 cm
Užití: skalka
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 175,00 Kč (1000 semen)

V2760

Použití

Trvalka vhodná k pěstování v nádobách, ve skalkách a střešních zahradách.
Výborně snáší sucho a teplo.

Výsevní
termín
Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

14-21 dní při teplotě 18-22 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem,
udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a pěstujeme při
teplotě 18 °C. Volíme dobře propustný substrát (s 20 % písku) bohatý na humus a
vyhnojením 0,25-0,5 kg/m3, pH 5,5-7,0.

Následné Za 4-5 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
pěstování po 3-5 rostlinách do 11-13 cm květináčů.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým
hnojivem. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý
(0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak
6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta

133

Sedum selskianum

Spirit
Druh: Sedum selskianum
Odrůda: Spirit
Trvalka kvetoucí prvním rokem. Zajímavý kontrast žlutých
květů a zelených listů. Vhodná do skalky, kobercových a
extenzivních střešních výsadeb.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 16 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 10 cm
Užití: skalka, kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 175,00 Kč (1000 semen)

V2801

Použití

Trvalka vhodná k pěstování ve skalkách, kamenných zdech a v extenzivních
střešních výsadbách. Okrasná listem, květy lákají včely.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin od dubna do srpna; červen až
srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

9-14 dní při teplotě 18-22 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem, udržujeme
jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a pěstujeme při teplotě 18
°C.

Za 6-8 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
Následné po 3-5 rostlinách do 11-15 cm květináčů. Jakmile rostliny zakoření, tak snižujeme
pěstování vlhkost substrátu a teplotu na 13-16 °C. Vyšší teploty urychlují růst. Hnojíme 100150 ppm dusíku. Vernalizace není nutná.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku. V tomto případě musíme rostliny přikrýt textilií. Před
přezimováním je nutné, aby měly rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Na jaře
rostliny rychlíme 10-12 týdnů při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku
kultivace.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství
dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte po polovině
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září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým hnojivem.
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Sedum spurium

Solarity
Druh: Sedum spurium
Odrůda: Solarity
Novinka. Zajímavá trvalka, velice košaté rostliny. Tmavě
červené květy.
Firma: Syngenta
Expozice: Slunce
Délka kultury: 16 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: skalka, kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 472,60Kč (1000 semen)

SY1965

Použití

Trvalka vhodná k pěstování ve skalkách, kamenných zdech a v extenzivních
střešních výsadbách. Okrasná listem, květy lákají včely.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin od dubna do srpna; červen až
srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

10-14 dní při teplotě 18-22 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem,
udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a pěstujeme při
teplotě 18 °C.

Za 6-8 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
po 3-5 rostlinách do 11-15 cm květináčů. Jakmile rostliny zakoření, tak snižujeme
Následné
vlhkost substrátu a teplotu na 13-16 °C. Vyšší teploty urychlují růst. Hnojíme 100pěstování
150 ppm dusíku. Vernalizace je nutná, aby rostliny kvetly, ale pěstovány jsou
především pro své okrasné listy než pro květ.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku. V tomto případě musíme rostliny přikrýt textilií. Před
přezimováním je nutné, aby měly rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Na jaře
rostliny rychlíme 10-12 týdnů při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku
kultivace. Vernalizace je nutná pro iniciaci květu.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
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množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým
hnojivem. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý
(0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak
6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.

© Černý – BioPro s.r.o.; Benary; Syngenta

137

Sedum spurium

Voodoo
Druh: Sedum spurium
Odrůda: Voodoo
Trvalka s tmavě červeným listem a červenými květy. Kvete
od června do srpna. Velice kompaktní vzrůst, půdokryvná.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 16 týdnů
Forma osiva: Natural
Výška: 15 cm
Užití: skalka, kobercové
výsadby
Teplotní zóna: 8-3
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 175,00 Kč (1000 semen)

V2951

Použití

Trvalka vhodná k pěstování ve skalkách, kamenných zdech a v extenzivních
střešních výsadbách. Okrasná listem, květy lákají včely.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin od dubna do srpna; červen až
srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

10-14 dní při teplotě 18-22 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem,
udržujeme jednotnou vlhkost. Od fáze 2 snížíme vlhkost substrátu a pěstujeme při
teplotě 18 °C.

Za 6-8 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
po 3-5 rostlinách do 11-15 cm květináčů. Jakmile rostliny zakoření, tak snižujeme
Následné
vlhkost substrátu a teplotu na 13-16 °C. Vyšší teploty urychlují růst. Hnojíme 100pěstování
150 ppm dusíku. Vernalizace je nutná, aby rostliny kvetly, ale pěstovány jsou
především pro své okrasné listy než pro květ.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku. V tomto případě musíme rostliny přikrýt textilií. Před
přezimováním je nutné, aby měly rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Na jaře
rostliny rychlíme 10-12 týdnů při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku
kultivace. Vernalizace je nutná pro iniciaci květu.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním
vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké
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množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte
po polovině září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým
hnojivem. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý
(0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak
6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Sempervivum

Hardy Perennial Species
Druh: Sempervivum
Odrůda: Hardy Perennial Species
Směs stálezelených sukulentních trvalek. Zajímavé do
skalky.
Firma: Benary
Expozice: Slunce
Délka kultury: 8-10 měsíců Forma osiva: Natural
Výška: 5 cm
Užití: skalka
Teplotní zóna:
Chladnostní zóna: 3-9
CENA: 56,70 Kč (1000 semen)

V3101

Použití

Atraktivní směs trvalek vhodná k pěstování ve skalkách, kamenných zdech a
v extenzivních střešních výsadbách. Okrasná listem, květy lákají včely.

Výsevní
termín

Leden až březen pro produkci nekvetoucích rostlin od dubna do srpna; červen až
srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

3-5 semen do jedné cely sadbovače.

Klíčení

9-14 dní při teplotě 22-24 °C. Semena jen lehce zasypeme vermikulitem, udržujeme
jednotnou vlhkost. Před výsevem ošetřujeme substrát fungicidy. Od fáze 2 snížíme
vlhkost substrátu a pěstujeme při teplotě 18-20 °C.

Následné
pěstování

Za 6-8 týdnů od výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 9-10 cm květináčů nebo
po 3-5 rostlinách do 11-15 cm květináčů.

Substrát

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

Teploty

Pěstování při 10-18 °C nebo venku. Rostliny přezimují vevnitř (při teplotách 3-5 °C,
mimo mráz) nebo venku. V tomto případě musíme rostliny přikrýt textilií. Před
přezimováním je nutné, aby měly rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Na jaře
rostliny rychlíme 10-12 týdnů při 15-18 °C. Nízké teploty 10-12 °C prodlouží délku
kultivace. Vernalizace je nutná pro iniciaci květu.

Hnojení

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme kompletním vyváženým
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství
dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Nehnojte po polovině
září! Na jaře hnojíme 80-100 ppm dusíku kompletním vyváženým hnojivem.
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Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %),
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.
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Verbascum phoeniceum

Mix

Druh: Verbascum phoeniceum
Odrůda:
Směs bílých, růžových, fialových a lososových květů. Velice
atraktivní k ohraničení záhonů.
Firma: Benary
Forma osiva: Natural
Délka kultury:
Užití: krajinářské výsadby,
ohraničení záhonů
Výška: 150 cm
Expozice: Slunce
CENA: 91,30 Kč (1000 semen)
Mix W6051

Použití

Velice atraktivní solitéra do krajinářských výsadeb a k ohraničení záhonů.

Výsevní
termín

Leden až květen pro produkci kvetoucích rostlin v nádobách od května dále;
červenec až srpen pro produkci kvetoucích rostlin v následujícím roce.

Způsob
výsevu

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučuje se ale přímý výsev do konečné
nádoby.

Klíčení

4-7 dní při teplotě 21-22 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo, ne ale pod
přímé sluneční. Od druhé fáze snížíme teploty na 15-18 °C, snížíme i vlhkost
substrátu.

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10-18 cm květináčů nebo packů
Následné
nebo po 1-3 rostlinách do 3-5 l nádob. Pěstujeme při 15-18 °C. Vernalizace není
pěstování
nutná.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, kůra nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH
5,5-7,0.

Teploty

Pěstování při teplotách 10-15 °C nebo venku. Teplota by neměla být vyšší než 25
°C. V zimě přezimují rostliny ve skleníku při 3-5 °C, nesmí být ale vystaveny mrazu,
možné přezimovat i venku. Na jaře rostliny začínají růst při 15-18 °C a za
dlouhodenních podmínek. Nízké teploty okolo 5 °C prodlužují kultivační dobu o 2-4
týdny. Doporučují se minimálně 4 týdny vernalizace při 0-5 °C. Díky tomu se vytvoří
lepší listové růžice, rostliny jsou košatější a mají kvalitnější stonky. Chladná fáze se
doporučuje i v případě pěstování jako letnička. Kultivace při vyšších teplotách
vyžaduje vysoké množství světla. Nejkvalitnějších výpěstků docílíme tehdy, když
rostliny pěstujeme při nízkých teplotách a nízkém množství světla.
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Hnojení

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 3 kg/m3
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené
hnojivo. Nehnojte po polovině září! Na jaře hnojíme 100-150 ppm dusíku,
používáme hnojivo s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Je vhodné
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty
železa. Nedostatek vody nebo živin může způsobit žloutnutí listů a nekrózy okrajů
listů.
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