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  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; červenec-
srpen 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.  

           

Následné 
pěstování 

6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 8-10 cm nádob. Pěstování k řezu: od 
poloviny května vysadíme ve sponu 30x40 cm nebo po 3-5 rostlinách do 25-40 l 
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.  

Eryngium planum                                    Glitter
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 Blue Glitter L8790 

 

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit 

podle konkrétních podmínek pěstování. 


