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