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.

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