Lycopersicon esculentum

Gardener's Delight

Druh: Lycopersicon esculentum
Odrůda: Gardener's Delight
Odrůda rajčete vhodná pro pěstování v květináčích a
v okenních truhlících. Plody jsou drobné, sladké, kulaté a
červené. Velké množství plodů na rostlině.
Firma: Benary
Délka kultury: 10-12 měsíců
Výška: 80 cm
Expozice: Slunce
CENA: 133,00 Kč (1000 semen)

Forma osiva: Natural
Užití: zelenina do
nádob

P9971

Použití

Odrůda rajčete určená pro pěstování v nádobách a okenních truhlících. Velké
množství chutných plodů.

Výsevní
termín

Polovina února až duben.

Způsob
výsevu

2-3 semena do jedné cely sadbovače.

Klíčení

5-10 dnů při teplotě 18-22 °C. Klíčí ve tmě, výsev zasypeme vermikulitem, pískem
nebo substrátem. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. V první fázi udržujeme
relativní vzdušnou vlhkost 95 %. Od fáze 2 snížíme teplotu na 18 °C, snížíme i
vlhkost substrátu. Vyhněte se zamokření substrátu.

Následné Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 12-15 cm
pěstování květináče nebo po 2-3 rostlinách do 20-25 cm nádoby.

Substrát

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % částic (např.
perlit, písek), 3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa,
mikroelementy a pH 5,8-6,5.

Teploty

Pěstování při teplotách 17-20 °C. Netoleruje teploty pod 5 °C, proto chráníme mladé
rostliny před nízkými nočními teplotami. Pro časný prodej se mohou rostliny otužit.

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 300-400 ppm dusíku
v kompletním vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a
amoniaku. Velké množství dusíku vede k nadměrné velikosti listů. Jakmile se objeví
květy, hnojíme hnojivem s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5).
Hnojení
Zabezpečte dostatek fosforu a železa. 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. Nedostatek
vápníků způsobuje nekrózu listů a tmavé skvrny na plodech.
Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit
podle konkrétních podmínek pěstování.
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