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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 

letniček, ve kterém naleznete popis a návody na pěstování všech skupin (resp. odrůd), které 

nabízíme. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Veškeré informace uvedené v kultivačních 

kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování. 

Doufáme, že Vám tyto pěstební návody pomohou a budete moci nabídnout zákazníkům kvalitní a 

atraktivní rostliny, pro které se budou rádi vracet. 

Na spolupráci se těší 

Firma Černý – BioPro s.r.o. 

  

ÚVOD 

http://www.cerny-biopro.cz/
mailto:info@cerny-biopro.cz
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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 
 

  

KLÍČENÍ A JEHO FÁZE 
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  Druh: Ageratum houstonianum 
 Odrůda: Blue Danube™ F1 
 

Výborná odrůda vytvářející uniformní porost. Rostliny 
jsou kompaktní se středně modrým květem a tmavě 
zeleným listem. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 12-16 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby 
 

 Výška: 18 cm 
 Expozice: Slunce – částečný 

stín 

                   A3 
                     A3641P  

 CENA:240,00 Kč (1000 pelet)  
       

           

Použití 
Vhodné do krajinářských a kobercových výsadeb, sesazovaných, velkých či 
závěsných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Polovina prosince až březen.  

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen/pelet do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

První fáze klíčení trvá 2-4 dny při 24 až 25 °C. Druhá 5-7 dní při 22-24 °C. Fáze 3 a 
4 při 18-20 °C. Semena klíčí na světle, proto je nezasypáváme, jen semena 
přitlačíme k substrátu. Udržujeme substrát mokrý až do vyklíčení (cca do dne 4), 
pak necháme substrát částečně vyschnout před další zálivkou. Hnědé okraje listů 
bývají důsledkem přelití substrátu. Výsevní substrát: pH 5,5-5,8 a EC nižší jak 0,75. 
Do 4. dne udržujeme 95-100% relativní vzdušnou vlhkost, pak ji snížíme na 40-60 
%. Zajistíme dobrou vertikální i horizontální cirkulaci vzduchu. Pokud ke klíčení 
používáme klíčící komoru, tak nastavíme, aby bylo osvětlení 100- 1 000 lx. Hnojíme 
50-60 ppm dusíku, používáme hnojivo o Ca základu, 13-2-13, 14-4-14. Při vyšším 
množství světla lze použít i 17-5-17. Jakmile se dobře vyvinou sazenice, zvýšíme 
hnojení na 100 ppm. Růst lze velice dobře regulovat postřikem B-Nine (daminozide) 
2 500 ppm. První aplikace se doporučuje, když je dobře vyvinutý první pár pravých 
listů, druhá když proroste rostlina celou sadbovače. Fungicidy aplikujte v případě 
potřeby, sazenice nesmí být suché, jinak by se mohly popálit okraje listů. 

           

Následné 
pěstování 

Pěstování při teplotě 15-20 °C. 3-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách 
do 8-9 cm květináčů. Pěstování k řezu: 4 týdny po výsevu přesazujeme do 5-10 l 
nádob nebo na venkovní záhon ve vzdálenosti 20-25x20-25 cm. Fakultativně 
dlouhodenní rostlina, k iniciaci kvetení je nutná délka dne 12 a více hodin, rostliny 
mají mít 2-4 pravé listy, množství světla: 25 000-35 000 lx. 

           

Substrát 
Používáme dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m³ 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

 

Ageratum houstonianum           Blue Danube™ F1 
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Teploty 
Pěstování při teplotách 16-20 °C. Teploty pod 16 °C oddalují kvetení a teploty pod 
10 °C způsobují chlorózy. Ageratum netoleruje mráz. 

           

Hnojení 

Středně náročná kultura na hnojení. Rostliny hnojte týdně 100-150 ppm dusíku (při 
2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) kompletním vyváženým 
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku, a také pH vyššímu 
jak 6,0, to by pak vedlo k nedostatku železa. V případě, že se na rostlinách 
objevuje chloróza, je nutné aplikovat cheláty železa. Je vhodné preventivně 
aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku 
hořčíku. 



6 
 

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

 

 

  Druh: Ageratum houstonianum 
 Odrůda: BLUE HAWAII 5.0 F1 
 Vysoce kvalitní odrůda, která vyniká mezi ostatními 

odrůdami tohoto druhu. Obzvláště vhodná pro teplé 
klima. Dobré výsledky jako sadba, ale i v konečných 
nádobách a ve výsadbách. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby 
 

 Výška: 15 cm 
 Expozice: Slunce – 

částečný stín 
     CENA: 372,00 Kč (1000 pelet) 

                   A3761P        
           

Použití 
Vhodné v krajinářských a kobercových výsadbách, sesazovaných nádobách, 
velkých či závěsných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Polovina prosince až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen/pelet do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

První fáze klíčení trvá 2-4 dny při 24 až 25 °C. Druhá 5-7 dní při 22-24 °C. Fáze 3 a 
4 při 18-20 °C. Semena klíčí na světle, proto je nezasypáváme, jen semena 
přitlačíme k substrátu. Udržujeme substrát mokrý až do vyklíčení (cca do dne 4), 
pak necháme substrát částečně vyschnout před další zálivkou. Hnědé okraje listů 
bývají důsledkem přelití substrátu. Výsevní substrát: pH 5,5-5,8 a EC nižší jak 0,75. 
Do 4. dne udržujeme 95-100% relativní vzdušnou vlhkost, pak ji snížíme na 40-60 
%. Zajistíme dobrou vertikální i horizontální cirkulaci vzduchu. Pokud ke klíčení 
používáme klíčící komoru, tak nastavíme, aby bylo osvětlení 100- 1 000 lx. Hnojíme 
50-60 ppm dusíku, používáme hnojivo o Ca základu, 13-2-13, 14-4-14. Při vyšším 
množství světla lze použít i 17-5-17. Jakmile se dobře vyvinou sazenice, zvýšíme 
hnojení na 100 ppm. Růst lze velice dobře regulovat postřikem B-Nine (daminozide) 
2 500 ppm. První aplikace se doporučuje, když je dobře vyvinutý první pár pravých 
listů, druhá když proroste rostlina celou sadbovače. Fungicidy aplikujte v případě 
potřeby, sazenice nesmí být suché, jinak by se mohly popálit okraje listů. 

           

Následné 
pěstování 

Pěstování při teplotě 15-20 °C. 3-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách 
do 8-9 cm květináčů. Pěstování k řezu: 4 týdny po výsevu přesazujeme do 5-10 l 
nádob nebo na venkovní záhon ve vzdálenosti 20-25x20-25 cm. Fakultativně 
dlouhodenní rostlina, k iniciaci kvetení je nutná délka dne 12 a více hodin, rostliny 
mají mít 2-4 pravé listy, množství světla: 25 000-35 000 lx. 

           

Substrát 
Používáme dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m³ 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Ageratum houstonianum    BLUE HAWAII 5.0 F1 
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Teploty 
Pěstování při teplotách 16-20 °C. Teploty pod 16 °C oddalují kvetení a teploty pod 
10 °C způsobují chlorózy. Ageratum netoleruje mráz. 

           

Hnojení 

Středně náročná kultura na hnojení. Rostliny hnojte týdně 100-150 ppm dusíku (při 
2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) kompletním vyváženým 
hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku, a také pH vyššímu 
jak 6,0, to by pak vedlo k nedostatku železa. V případě, že se na rostlinách objevuje 
chloróza, je nutné aplikovat cheláty železa. Je vhodné preventivně aplikovat jednou 
až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
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  Druh: Ageratum houstonianum 
 Odrůda: Fields F1 
 

Velice silné a odolné rostliny, modrý květ, tmavý list. Výborná 
odrůda do krajinářských výsadeb. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 

7-9 týdnů  Expozice: Částečné slunce 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 311,40 Kč (1000 pelet) 

            Blue SY1000         
           

Použití Pěstování v květináčích, nádobách, ale i ve venkovních výsadbách. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 10-14, 2-4 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podporují kvetení. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno stářím rostliny a délkou dne. 

 

Výsevní 
termín 

Polovina prosince až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 2-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC: méně jak 0,75.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu:  Ve dnech 1-5 nebo dokud je neobjeví kořínek, tak udržujeme 
vlhkost substrátu na stupni nasycený (5). Ve dnech 6-15 snížíme vlhkost na stupeň 
3 (vlhký). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, pak snížíme na 40 %.  
Teplota: 22-23 °C dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 18-21 °C dokud se 
neobjeví děložní lístky. 

           

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 méně než 1. 
Světlo: Vyžaduje 25 000-30 000 lux.  
Teplota: Počínaje dnem 16 udržujeme teploty 17-20 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 

 

Ageratum houstonianum                           Fields F1 
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substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 50-75 ppm dusíku hnojivem s Ca základem (13-2-13 nebo 14-4-
14). Pokud je vyšší množství světla, tak hnojíme amonným hnojivem (17-5-17). 
Jakmile jsou sazenice starší, tak zvýšíme hnojení na 100 ppm. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat 2 500 ppm B-Nine. První 
aplikace je vhodná, když jsou vyvinuté první pravé listy. Druhou aplikaci (5 000 
ppm) volíme, kdy jsou plně vyvinuté. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,0-1,2.  
Světlo: 25 000-35 000 lux podporují kvetení. Přisvětlování v době, kdy je 
nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst stonku a kořenů. Méně jak 25 000 
lux oddaluje kvetení.  
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-24 °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 %. 
Hnojení: Týdně hnojíme 150-200 ppm dusíku, používáme Ca hnojivo.  
Regulátory růstu: Doporučují se 1-2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: Pythium, Rhizoctoria, botrytida, fusarium 
Škůdci: mšice, molice, třásněnka 
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Liberty Classic F1 
 

Velice oblíbená skupina k řezu, silné stonky. Snadné 
pěstování. K dispozici po jednotlivých barvách nebo ve 
směsi. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-16 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 45-55 cm Délka kultury po 

přesazení: 12-13 týdnů  Expozice: Částečné slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 255,40 Kč (1000 semen) 

            Mix SY1012         
           

Použití Skupina vhodná k řezu, do nádob a krajinářských výsadeb. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 16-20, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Přisvětlování podpoří a uspíší kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dní od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále na 
stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 

Antirrhinum majus                  Liberty Classic F1 
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který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 
vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 30 000 
lux. Pokud chceme uspíšit kvetení, přisvětlujeme 3 000- 4 500 lux po dobu 14 
hodin. Dny kratší než 12 hodin podporují vegetativní růst, ale oddalují kvetení. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Zaléváme brzy ráno a 
zajistíme dobrou ventilaci, tím předejdeme aborci růstového vrcholu, ke které může 
dojít při malém množství světla, nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Aborce 
růstového vrcholu se může stát, když jsou rostliny mokré přes noc.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide), 
koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek 
železa, naopak nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na 
zasolení substrátu. 
Světlo: Hledíky jsou dlouhodenní rostliny. Vyžadují dostatek světla. Přisvětlování 
v době malého množství světla podpoří kvetení. 
Teploty: Noční teploty 10-14 °C, denní 16-22 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-
4-14). Pokud jsou nízké teploty, tak se snažíme vyhnout hnojivům o amonném 
základu, jelikož může poškodit kořeny. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme 1-2 postřiky B-Nine 
(daminozode), koncentrace 2 500-5 000 ppm. v 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1012). 
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      Bronze SY1009                          Crimson SY1010                      Lavender SY1011 

 

                   
     Rose Pink SY1013                     Scarlet SY1014                          Yellow SY1016 

 

          
       White SY1015                          Mix SY1012 
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Madame Butterfly 
 

Směs hledíků s velkým, plným květem.  
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-16 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 45-55 cm Délka kultury po 

přesazení: 12-13 týdnů  Expozice: Částečné slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 355,00 Kč (1000 semen) 

            Mix SY1017         
           

Použití Skupina vhodná k řezu, do nádob a krajinářských výsadeb. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 16-20, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Přisvětlování podpoří a uspíší kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dní od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále na 
stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 

 

Antirrhinum majus                 Madame Butterfly 
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který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 
vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 30 000 
lux. Pokud chceme uspíšit kvetení, přisvětlujeme 3 000- 4 500 lux po dobu 14 
hodin. Dny kratší než 12 hodin podporují vegetativní růst, ale oddalují kvetení. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Zaléváme brzy ráno a 
zajistíme dobrou ventilaci, tím předejdeme aborci růstového vrcholu, ke které může 
dojít při malém množství světla, nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Aborce 
růstového vrcholu se může stát, když jsou rostliny mokré přes noc.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide), 
koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek 
železa, naopak nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na 
zasolení substrátu. 
Světlo: Hledíky jsou dlouhodenní rostliny. Vyžadují dostatek světla. Přisvětlování 
v době malého množství světla podpoří kvetení. 
Teploty: Noční teploty 10-14 °C, denní 16-22 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-
4-14). Pokud jsou nízké teploty, tak se snažíme vyhnout hnojivům o amonném 
základu, jelikož může poškodit kořeny. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme 1-2 postřiky B-Nine 
(daminozode), koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Montego F1 
 

Nejranější skupina nízkých hledíků. Košaté rostliny s pevnými 
stonky. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 8-10 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 15-20 cm Délka kultury po 

přesazení: 7-9 týdnů  Expozice: Částečné slunce 
 Forma osiva: Natural & Pelety 

   CENA: 255,40 Kč (1000 semen), 300,20 Kč (1000 pelet) 

FormulaMix SY1020, SY1021      
           

Použití Skupina vhodná do nádob a krajinářských výsadeb. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 16-20, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Přisvětlování podpoří a uspíší kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dní od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále na 
stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 

 

Antirrhinum majus                              Montego F1 
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který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 
vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 30 000 
lux. Pokud chceme uspíšit kvetení, přisvětlujeme 3 000- 4 500 lux po dobu 14 
hodin. Dny kratší než 12 hodin podporují vegetativní růst, ale oddalují kvetení. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Zaléváme brzy ráno a 
zajistíme dobrou ventilaci, tím předejdeme aborci růstového vrcholu, ke které může 
dojít při malém množství světla, nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Aborce 
růstového vrcholu se může stát, když jsou rostliny mokré přes noc.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide), 
koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek 
železa, naopak nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na 
zasolení substrátu. 
Světlo: Hledíky jsou dlouhodenní rostliny. Vyžadují dostatek světla. Přisvětlování 
v době malého množství světla podpoří kvetení. 
Teploty: Noční teploty 10-14 °C, denní 16-22 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-
4-14). Pokud jsou nízké teploty, tak se snažíme vyhnout hnojivům o amonném 
základu, jelikož může poškodit kořeny. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme 1-2 postřiky B-Nine 
(daminozode), koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

 

V nabídce 12 čistých barev a směs (SY1020, SY1021). 
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  Burgundy Bicolor          Orange Bicolor                 Pink                        Purple 

    SY1018, SY1019          SY1022,SY1023         SY1024,SY1025           SY1026,SY1027 

  
              Red                      Rose Bicolor                 Rose                           Scarlet 

   SY1028,SY1029           SY1030, SY1031           SY1032, SY1033          SY1034, SY1035 

 
          Sunset                        Violet                        White                         Yellow 

  SY1036, SY1037           SY1038, SY1039           SY1040, SY1041          SY1042, SY1043 
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Opus III/IV F1 
 

Skupina hledíků k řezu. Pevné dlouhé stonky. Vhodné 
k prodeji na konci jara, v létě a na podzim. Ve váze vydrží 7 
dní. Skupina vhodná pro kvetení za dlouhých teplých dní.   

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby:  
 Termín kvetení:  Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc:  Regulátory růstu: Ne 
 Výška: více než 100 cm Délka kultury po 

přesazení: 10-14 týdnů  Expozice:  
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 495,10 Kč (1000 semen) 

          White SY1049      
           

Použití 
Skupina vhodná k řezu. Kvete za dlouhých a teplých dní. Pro květ v krátkých a 
chladných dnech je vhodnější skupina Overture. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: 5-10 párů listů 
Hledíky k řezu jsou vysoce citlivé k délce dne. Fakultativně dlouhodenní rostlina – 
dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Délka dne, teploty a intenzita světla spouští kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. Ze sadbovače pak přesazujeme (za 4-5 
týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami) rovnou na konečné stanoviště. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dny od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále na 
stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  

 

Antirrhinum majus                         Opus III/IV F1 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 
který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 
vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 30 000 
lux.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami 
přímo do půdy. Rostlinám poskytneme oporu, aby měly dostatečně silné stonky. 
S přesazením neotálíme, jinak se oddaluje kvetení a rostliny jsou kvalitní.  
Substrát: Půda by měla být dostatečně vzdušná, rostliny by měly mít k dispozici 
dostatečné množství vody. Nemělo by se ale stát, aby byla zemina přesycená 
vodou. 
pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek železa, naopak 
nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Dva nejdůležitější faktory, které ovlivňují zakládání květů jsou: délka dne a 
množství světla. Vysoké množství světla je základem pro optimální kvetení. Květy 
se zakládají, když mají rostliny 5-10 párů listů. Pokud je to nutné, přisvětlujeme 3 
5000-4 500 lux. 
Teploty: Teplota přímo ovlivňuje růst a kvalitu květů k řezu. Skupina Opus 
(kvetoucí v létě) preferuje noční teploty 13-16 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-300 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem draselným nebo 
dusičnanem vápenatým. Jakmile se začnou zbarvovat poupata, zaléváme pouze 
čistou vodou. Při nízkých teplotách se snažíme vyhnout amonným hnojivům. Ty 
volíme v době, kdy je dostatek světla a vysoké teploty. Nadměrné boční výhony 
jsou příznakem přehnojení nebo nadměrné zálivky. 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

 

V nabídce 7 čistých barev. 
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    Appleblossom               Fresh White                   Lavender                    Pink 
        SY1044                            SY1045                       SY1046                    SY1047 

 

 
            Red                                      White                                   Yellow 

       SY11048                                 SY1049                                   SY1050 
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Overture II F1 
 

Skupina hledíků k řezu. Pevné dlouhé stonky. Ve váze 
vydrží 7 dní. Skupina vhodná pro kvetení v zimě, za 
kratších dnů, nižších teplot a menšího množství světla. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby:  
 Termín kvetení:  Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc:  Regulátory růstu: Ne 
 Výška: více než 100 cm Délka kultury po 

přesazení: 12-17 týdnů  Expozice:  
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 495,10 Kč (1000 semen) 

          Pink SY1051      
           

Použití 
Skupina vhodná k řezu. Kvete v zimě, kdy jsou kratší dny a nižší teploty. Pro květ 
v létě je vhodnější volit skupinu Opus. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: 5-10 párů listů 
Hledíky k řezu jsou vysoce citlivé k délce dne. Fakultativně krátkodenní rostlina – 
krátké dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Délka dne, teploty a intenzita světla spouští kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. Ze sadbovače pak přesazujeme (za 4-5 
týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami) rovnou na konečné stanoviště. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dny od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále 
na stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  

 

Antirrhinum majus                         Overture II F1 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 
který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 
vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 
30 000 lux.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami 
přímo do půdy. Rostlinám poskytneme oporu, aby měly dostatečně silné stonky. 
S přesazením neotálíme, jinak se oddaluje kvetení a rostliny jsou kvalitní.  
Substrát: Půda by měla být dostatečně vzdušná, rostliny by měly mít k dispozici 
dostatečné množství vody. Nemělo by se ale stát, aby byla zemina přesycená 
vodou. 
pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek železa, naopak 
nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Dva nejdůležitější faktory, které ovlivňují zakládání květů, jsou: délka dne 
a množství světla. Vysoké množství světla je základem pro optimální kvetení. 
Květy se zakládají, když mají rostliny 5-10 párů listů. Pokud je to nutné, 
přisvětlujeme 3 5000-4 500 lux. 
Teploty: Teplota přímo ovlivňuje růst a kvalitu květů k řezu. Skupina Overture 
(kvetoucí v zimě) preferuje noční teploty 10-14 °C a chladnější dny. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-300 ppm dusíku hnojivem s dusičnanem draselným nebo 
dusičnanem vápenatým. Jakmile se začnou zbarvovat poupata, zaléváme pouze 
čistou vodou. Při nízkých teplotách se snažíme vyhnout amonným hnojivům. Ty 
volíme v době, kdy je dostatek světla a vysoké teploty. Nadměrné boční výhony 
jsou příznakem přehnojení nebo nadměrné zálivky. 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

V nabídce 4 čisté barvy. 

                                              
   Red SY1052             White SY1053           Yellow SY1054              Pink SY1051  
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  Druh: Antirrhinum majus 
 Skupina: Arrow F1 
 

Skupina vyšších hledíků, nejranější skupina. Rostliny 
kvetou i za krátkodenních podmínek. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-15 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-IX Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 40-45 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 288,90 Kč (1000 semen) 

      Formula Mix SY1002      
           

Použití Skupina vhodná k řezu, do nádob a krajinářských výsadeb. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 16-20, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Přisvětlování podpoří a uspíší kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Konec února až březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-4 dní od výsevu. 
Zasypávání: Semena se mohou zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC <0,75. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 0-5 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 6-18 snížíme vlhkost na stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 19 snížíme dále 
na stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty zpomalují 
klíčení. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 
Hnojení: EC zálivkové vody s hnojivem by nemělo být vyšší než 0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. Vyšší pH může způsobit nedostatek železa, 
který se projevuje chlorózami výhonu. Vyšší EC může způsobit aborci růstového 

 

Antirrhinum majus                                  Arrow F1 
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vrcholu. 
Světlo: Zajistěte 20 000-30 000 lux. Množství světla by nemělo přesáhnout 
30 000 lux. Pokud chceme uspíšit kvetení, přisvětlujeme 3 000- 4 500 lux po dobu 
14 hodin. Dny kratší než 12 hodin podporují vegetativní růst, ale oddalují kvetení. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 17-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Zaléváme brzy ráno 
a zajistíme dobrou ventilaci, tím předejdeme aborci růstového vrcholu, ke které 
může dojít při malém množství světla, nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Aborce 
růstového vrcholu se může stát, když jsou rostliny mokré přes noc.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pokud je to nutné, začneme hnojit rostliny 25-50 ppm dusíku hnojivem o 
Ca základu (13-2-13 nebo 14-4-14). Vyvinuté rostliny se mohou hnojit 100 ppm 
dusíku. Chloróza spodních listů je projevem přebytku amoniaku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide), 
koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. Vysoké pH může způsobovat nedostatek 
železa, naopak nízké pH vede k toxicitě sodíku. Hledíky jsou velice citlivé na 
zasolení substrátu. 
Světlo: Hledíky jsou dlouhodenní rostliny. Vyžadují dostatek světla. Přisvětlování 
v době malého množství světla podpoří kvetení. 
Teploty: Noční teploty 10-14 °C, denní 16-22 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku hnojivem o Ca základu (13-2-13 nebo 14-
4-14). Pokud jsou nízké teploty, tak se snažíme vyhnout hnojivům o amonném 
základu, jelikož může poškodit kořeny. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme 1-2 postřiky B-Nine 
(daminozode), koncentrace 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, padlí, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1002). 
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    Deep Red SY1001                    Formula Mix SY1002                        Magenta SY1003 

               
          Yellow SY1007                          White SY1006                           Pink SY1005 

               
       Orange SY1004                    Yellow Red Bicolor SY1008 
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  Druh: Begonia boliviensis 
 Skupina: Santa Cruz® F1, San FranciscoTM F1 

 Záplava oranžovočervených resp. lososových květů, 
rostliny jsou kompaktní, vhodné do stínu i na slunce, 
dobrá alternativa k vegetativně množeným bolivijským 
begoniím. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 14-16 týdnů Užití: hrnková květina, 

do sesazovaných a 
závěsných nádob 

 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 1080,00 Kč (250 pelet) 

          Santa Cruz C4211P        
           

Použití Letnička vhodná do závěsných nebo sesazovaných nádob.  

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače (doporučený sadbovač s 288 celami). 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-14 dní při 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 %. Udržujte vysokou 
vlhkost substrátu. Světlo je pro klíčení nezbytné, proto se pelety nezasypávají. 
Přisvětlování (50 W/m2) urychluje klíčení a zvyšuje kvalitu klíčenců. Fáze 2: 7-14 dní 
při teplotě 20-21 °C. Prodlužování dne na 14 hodin. Nutné se vyvarovat přelitého 
substrátu, snížení relativní vzdušné vlhkosti oproti fázi 1 (na 60 %). Teplota vody na 
zálivku 18 °C. Fáze 3 a 4: 28-42 dní při teplotě 18-20 °C. Před další zálivkou 
necháme substrát částečně vyschnout. Nadále prodlužujeme den na 14-16 hodin, 
jinak začnou rostliny tvořit hlízy. Stačí osvětlení 550 lx, ale přisvětlování 3 500-6 000 
lx zvyšuje kvalitu rostlin. Kořeny begónií jsou citlivé na vysoké zasolení substrátu. 
Nejprve hnojíme 50 ppm dusíku ve vyváženém hnojivu, ve fázi 3 a 4 může být dávka 
zvýšena na 150-200 ppm. Vhodný je dobře propustný substrát s pH 5,5-5,8 a EC 
0,5.  

           

Následné 
pěstování 

7-8 týdnů pro setí se přesazuje 1 rostlina do květináče o velikosti 10,5-12 cm. 
Begónie je dlouhodenní rostlina. Pro iniciaci kvetení je nutná délka dne min 14-16 
hod, osvětlení 30 000-35 000 lx. V zimě je vhodné přisvětlování, aby se rostliny 
dobře vyvinuly, zkrátí se tím i kultivační doba. Pokud je to potřeba, dva týdny po 
přesazení aplikujte 0,04% postřik Cycocelu. 

           

Substrát Dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-5,8 a EC 1,25-1,5. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotě 20-21 °C. 10 dní před prodejem je možné rostlinám snížit 
teplotu na 16 °C, tím budou rostliny kvalitnější. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě 
hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

 

Begonia boliviensis 
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Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo s poměrem N:K2O 1:1,5. Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny. Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou 
až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,5, pak dochází k blokaci příjmu železa. 
Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat cheláty železa. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Doplňková listová výživa draslíkem vede ke 
kompaktnějšímu vzrůstu rostliny a tmavším listům. Nutné si dávat pozor na vysoký 
obsah solí v substrátu. 

 

    

                 San Francisco™ C4215P                                Santa Cruz® C4211P  
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  Druh: Begonia elatior 
 Skupina: Charisma® F1 
 První hybridy Begonia elatior ze semen na světě. 

Kvete neustále od května do prvních mrazů. Rostliny 
jsou samočistící, není tedy nutné otrhávat odkvetlé 
květy.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 19-21 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, do 
nádob, hrnková květina 

 Výška: 25 cm 
 Expozice: Částečný stín-

stín 
     CENA: 532,00 Kč (250 pelet) 

       Salmon Orange C0480P        
           

Použití 
Skupina vhodná do nádob, okenních truhlíků a závěsných nádob. Vhodná také jako 
hrnková květina a do krajinářských výsadeb.  

 

Výsevní 
termín 

Výsev 21-23 týdnů před prodejem. Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích 
hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-leden pro prodej kvetoucích rostlin 
určených k venkovní výsadbě od května dále.  

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 23-25 °C. Semeno klíčí na světle, proto výsev nezasypávejte. Ve 
fázi 1 udržujte relativní vzdušnou vlhkost vyšší jak 95 %, aby semena jednotně 
vyklíčila. Ve fázi 2-4 snižte teplotu na 20-23 °C, snižte také relativní vzdušnou 
vlhkost. Pro kvalitnější výpěstky se doporučuje hnojit vyváženým dusičnanovým 
hnojivem v 75-100 mg N/l. Závlahová voda nesmí být nikdy studená, vhodná je 
teplota 18 °C. Rostliny nemohou nikdy zvadnout. 

           

Následné 
pěstování 

Za 9-11 týdnů po výsevu se přesazuje 1 rostlina do nádob 10-11 cm nebo 3-4 
rostliny do nádob 20-30 cm. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-2 
kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2.  

           

Teploty 
Pěstování při 20 °C, později snížit teplotu na 18 °C. Vhodné je před prodejem snížit 
teplotu na 16 °C, tím se rostliny otuží a mají pak lepší vybarvení. B. elatior nesnáší 
mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku, jinak se 
poškodí kořeny. Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou až příliš velké. pH by 
nemělo být vyšší než 6,0, pak dochází k blokaci příjmu železa. Pokud se na 
rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat cheláty železa. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu a také 

 

Begonia elatior               Charisma® F1 
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přehnojení, lepší je častější aplikace nižší koncentrací hnojiva. 

 
V nabídce ve 3 barvách. 

 

Pink C0570P 

 

Salmon Orange C0480P 

 

Scarlet C0620P 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Cocktail® F1 
 

Nejprodávanější skupina Begonia semperflorens na 
trhu, výborně se hodí do venkovních výsadeb. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 13-15 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby 
 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

              Mix C3800 / P        
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin 
není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné 
prodlužovat v zimě minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou 
nutné mírně vyšší teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné klíčení. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny 
nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-6 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 17-19 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku, 
jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,5, pak dochází k blokaci 
příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat cheláty 
železa. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu. 

 

 

Begonia semperflorens              Cocktail® F1 
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V nabídce je 6 čistých barev a směs (C3800 / P). 

  

                        Brandy C2760 / P Gin C2830 / P 

  

                      Rum C2920 / P Vodka C2330 / P 

   

                  Whisky C3290 / P                                   Tequila C2850 / P  
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Nightlife F1 
 

Nejranější ledovka s bronzovým listem. Velice efektní ve 
výsadbách. Košatá kompaktní rostlina s velkým kulatým 
květem. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby 
 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

                      Mix C3530 / P        
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin 
není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné 
prodlužovat v zimě minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou 
nutné mírně vyšší teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné klíčení. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny 
nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-6 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty. 

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 17-19 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, 
používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku 
a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,0, pak dochází 
k blokaci příjmu železa. Nízký obsah Ca a Mg může způsobit popálení okrajů listů a 
zakrnění rostlin. Při velkém množství světla používejte hnojivo s amonným základem 
(17-5-17), pří nízkém množství světla je vhodnější hnojivo se základem Ca (14-4-
14). 

 

Begonia semperflorens               Nightlife F1 



33 
 

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

V nabídce v 6 čistých barvách a směsi (C3530 / P). 

 

   Blush C3420 /P                         Deep Rose C3480 / P      Pink C3430 / P 

 

         Red C3460 / P                      Rose C3470 / P        White C3490 / P 

        

            Mix C3530 / P  
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Nightsprint F1 
 
 Směs zeleno a hnědolistých ledovek. Skupina raných 

ledovek. Velké květy v barevné škále od bílé po 
šarlatově červenou, čokoládově hnědé nebo tmavě 
zelené listy. Rostliny jsou silné, uniformní porost. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby  Výška: 18 cm 

 Expozice: Slunce-stín 
     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

Mix C3850 / P        
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při 
teplotě 23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při teplotě 
20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin není 
nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné 
prodlužovat v zimě minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou 
nutné mírně vyšší teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné klíčení. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny 
nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-7 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty. 

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 17-19 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku, 
jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,0, pak dochází k blokaci 
příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat cheláty 
železa. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu. 

 

  

 

Begonia semperflorens         Nightsprint F1 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Organdy® F1 
 

 Skupina nízkých kompaktních ledovek. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 10-16 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby  Výška: 20 cm 

 Expozice: Slunce-stín 
     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

                  C3700 / P         
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při teplotě 
23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při teplotě 20-21 
°C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin není nezbytné, 
ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné prodlužovat v zimě 
minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou nutné mírně vyšší 
teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno rovnoměrné klíčení. 
Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny nemohou za žádných 
okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-7 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-2 kg/m³ 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 17-19 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Dva týdny po nahrnkování se rostliny se hnojí týdně 100-
150 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 
6,0, pak dochází k blokaci příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je 
vhodné aplikovat cheláty železa. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí 
v substrátu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý 
(0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 

Begonia semperflorens             Organdy® F1 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Sprint F1 
 

Nejranější skupina ledovek na trhu se zeleným listem, 
výborně se hodí ke skupině Nightlife F1, která má 
stejné vlastnosti, ale čokoládově hnědý list. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby 
 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

              Mix C1270 / P        
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin 
není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné 
prodlužovat v zimě minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou 
nutné mírně vyšší teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné klíčení. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny 
nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-6 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2. 
           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí jednou týdně 100-150 ppm dusíku, 
používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku 
a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,5, pak dochází 
k blokaci příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat 
cheláty železa. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu. 

 

 

 

Begonia semperflorens                   Sprint F1 
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V nabídce v 7 čistých barvách a směsi (C1270 / P). 

 

 

Appleblossom C1131 / P                Blush C1280 / P                   Deep Pink C1210 / P 

 

Pink C1260 / P                              Rose C1160 / P                        Scarlet C1220 / P 

 

White C1230 / P                                 Mix C1270 / P 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: SUPER Olympia® F1 
 

Velice univerzální skupina ledovek, která najde 
uplatnění v nádobách i v krajinářských kompozicích. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby 
 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 161,00 Kč (1000 semen), 194,00 Kč (1000 pelet) 

             Mix C2500 /P        
           

Použití Letnička, která se výborně hodí do nádob, květináčů, ale i do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 5-10 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více.  Fáze 2: 10-14 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin 
není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne je nutné 
prodlužovat v zimě minimálně na 12 hodin. V případě peletizovaného osiva jsou 
nutné mírně vyšší teploty a 100% relativní vzdušná vlhkost, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné klíčení. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny 
nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 5,5-6,5. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 5-6 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 8-9 cm nádoby (120 rostlin 
na m2). Optimální velikost mladých rostlin: děložní lístky a první dva pravé listy jsou 
plně vyvinuty.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Před prodejem je vhodné rostliny otužit (7-10 °C) a 
přivyknout je na UV záření. Begonia semperflorens nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí jednou týdně 100-150 ppm dusíku, 
používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku 
a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,5, pak dochází 
k blokaci příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat 
cheláty železa. Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu. 

 

 

Begonia semperflorens     SUPER Olympia® F1 
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V nabídce ve 4 čistých barvách a směsi (C2500 / P). 

 

                   Pink C2410 / P                                          Red C2440 /P 

 

 

                       Rose C2460 / P                                     White C2480 / P 

 

                     Mix C2500 / P  
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Bada Bing F1 (zelené listy) / Bada Boom F1 

(bronzové listy) 
 

Rané skupiny ledovek. Kompaktní vzrůst, výborně se 
hodí pro produkci v malých květináčích a packách. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 8-10 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 6-8 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 224,00 Kč (1000 pelet) 

      Bada Total Mix SY1055      
           

Použití Skupina raných ledovek. Mají silné stonky, rychle zaplní květináč nebo pack.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 28-35; 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – květy se zakládají bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Intenzita světla vyvolává kvetení. Vyšší teploty podporují 
vývoj květů. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 6-8 dní od výsevu. 
Zasypávání: Není nutné semena po výsevu zasypávat. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 1,0. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 1-11, od 12. dne snížení na stupeň 
mokrý (4) až do dne 15. Poté necháme kolísat vlhkost substrátu mezi stupněm 
mokrý (4) a vlhký (3). 
Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 10. Poté snížíme na 40 %. Jakmile se objeví 
kořínek, tak snížení na 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teplota 22-26 °C po dny 1-11. 
Hnojení: Udržujte EC substrátu pod 1. Hnojivý roztok by neměl mít EC vyšší jak 
0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 

Begonia semperflorens     Bada Bing / Bada Boom F1 
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Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst stonku a kořenů. 
Teplota: Denní i noční teplota 20-21 °C  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Hnojení: Při vysokém množství světla hnojíme amonným hnojivem (17-5-17) s 50-
100 ppm dusíku. Pokud je světla málo, volíme raději vápenaté hnojivo (14-4-14 
nebo 14-2-14) s 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: V této fázi regulujeme růst pomocí teploty, množství světla a 
hnojení. 
Fungicidy: V této fázi je vhodné aplikovat fungicidy, abychom předešli problémům 
s botrytidou.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,5-1,75. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 20-21 °C, denní 18-19 °C po dobu 14 dnů nebo dokud 
neprorostou kořeny až na dno cely sadbovače. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C, 
ve dne i v noci. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Při vyšším množství světla volíme 
amonná hnojiva (17-5-17). Pokud je světla málo, volíme Ca hnojiva (14-4-14). 
Pokud jsou dlouhé dny a vysoké množství světla je vhodné amonné hnojivo (20-
10-20). Nedostatek vápníku nebo hořčíku může způsobit chlorózu rostlin a 
popálení listů.  
Regulátory růstu: Nejlepší je růst regulovat pomocí zálivky, hnojení a teplot. 
Pokud je to nutné, aplikujeme postřik Cycocelu (chlormequat chlorid) dva týdny po 
přesazení, koncentrace 500-1000 ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), 
B-Nine (daminozide) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: Botrytida. Doporučuje se preventivní aplikace fungicidů, zvláště tehdy, 
když je po delší dobu malé množství světla a vysoká vlhkost. 
Škůdci: mšice, svilušky 

V nabídce směs bronzovo a hnědolistých begónií (Bada Total Mix, SY1055), 5 čistých barev se 
zeleným a hnědým listem a 2 směsi (zelený nebo hnědý list). 

 Bada Bing Scarlet SY1060 
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      Bada Bing White   Bada Bing Rose Bicolor  Bada Bing Pink          Bada Bing Rose 

           SY1061                      SY1059                   SY1057                         SY1058 

 

 
     Bada Bing Mix        Bada Boom White   Bada Boom Rose Bicolor Bada Boom Pink 
        SY1056                      SY1067                      SY1065                        SY1063 

 

 
      Bada Boom Rose     Bada Boom Scarlet      Bada Boom Mix           Bada Total Mix 

           SY1064                    SY1066                      SY1062                       SY1055 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Eureka F1 
 Velice uniformní, silné rostliny. Dobře roste při nízkých 

i vyšších teplotách. Výborně se hodí do krajinářských 
výsadeb. V sortimentu odrůdy se zelenými i 
bronzovými listy. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 7-9 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 228,50 Kč (1000 pelet) 

      Complete Mix SY1074      
           

Použití 
Skupina ledovek vhodná do krajinářských výsadeb, toleruje výkyvy počasí. Silné, 
odolné rostliny.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 28-35; 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – květy se zakládají bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Intenzita světla vyvolává kvetení. Vyšší teploty podporují 
vývoj květů. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 6-8 dní od výsevu. 
Zasypávání: Není nutné semena po výsevu zasypávat. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 1,0. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 1-11, od 12. dne snížení na stupeň 
mokrý (4) až do dne 15. Poté necháme kolísat vlhkost substrátu mezi stupněm 
mokrý (4) a vlhký (3). 
Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 10. Poté snížíme na 40 %. Jakmile se objeví 
kořínek, tak snížení na 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teplota 22-26 °C po dny 1-11. 
Hnojení: Udržujte EC substrátu pod 1. Hnojivý roztok by neměl mít EC vyšší jak 
0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 

 

Begonia semperflorens                                       Eureka F1 
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Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst stonku a kořenů. 
Teplota: Denní i noční teplota 20-21 °C  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Hnojení: Při vysokém množství světla hnojíme amonným hnojivem (17-5-17) s 50-
100 ppm dusíku. Pokud je světla málo, volíme raději vápenaté hnojivo (14-4-14 
nebo 14-2-14) s 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: V této fázi regulujeme růst pomocí teploty, množství světla a 
hnojení. 
Fungicidy: V této fázi je vhodné aplikovat fungicidy, abychom předešli problémům 
s botrytidou.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,5-1,75. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 20-21 °C, denní 18-19 °C po dobu 14 dnů nebo dokud 
neprorostou kořeny až na dno cely sadbovače. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C, 
ve dne i v noci. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Při vyšším množství světla volíme 
amonná hnojiva (17-5-17). Pokud je světla málo, volíme Ca hnojiva (14-4-14). 
Pokud jsou dlouhé dny a vysoké množství světla je vhodné amonné hnojivo (20-
10-20). Nedostatek vápníku nebo hořčíku může způsobit chlorózu rostlin a 
popálení listů.  
Regulátory růstu: Nejlepší je růst regulovat pomocí zálivky, hnojení a teplot. 
Pokud je to nutné, aplikujeme postřik Cycocelu (chlormequat chlorid) dva týdny po 
přesazení, koncentrace 500-1000 ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), 
B-Nine (daminozide) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: Botrytida. Doporučuje se preventivní aplikace fungicidů, zvláště tehdy, 
když je po delší dobu malé množství světla a vysoká vlhkost. 
Škůdci: mšice, svilušky 

 

V nabídce 10 čistých barev a směs (SY1074). 

 

  
             White                             Bicolor                    Bronze Scarlet 

         SY1078                          SY1068                         SY1072  



45 
 

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

 
           Pink                           Rose                         Scarlet                Broze White 

        SY1075                    SY1076                     SY1077                    SY1073 
 

 
     Bronze Bicolor          Bronze Pink              Bronze Rose             Complete Mix 

          SY1069                  SY1070                    SY1071                      SY1074 
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  Druh: Begonia semperflorens 
 Skupina: Volumia F1 
 

Ekonomicky zajímavá skupina, jelikož rostliny brzy 
kvetou a mají přirozeně košatý habitus. Extra velký květ. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 6-8 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 454,70 Kč (1000 pelet) 

            
           

Použití 
Skupina ledovek vhodná do krajinářských výsadeb. Výrobně se jí daří na 
stanovištích s vysokými teplotami.   

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 28-35; 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – květy se zakládají bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Intenzita světla vyvolává kvetení. Vyšší teploty podporují 
vývoj květů. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 6-8 dní od výsevu. 
Zasypávání: Není nutné semena po výsevu zasypávat. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 1,0. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 1-11, od 12. dne snížení na stupeň 
mokrý (4) až do dne 15. Poté necháme kolísat vlhkost substrátu mezi stupněm 
mokrý (4) a vlhký (3). 
Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 10. Poté snížíme na 40 %. jakmile se objeví 
kořínek, tak snížení na 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teplota 22-26 °C po dny 1-11. 
Hnojení: Udržujte EC substrátu pod 1. Hnojivý roztok by neměl mít EC vyšší jak 
0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 

 

Begonia semperflorens                                     Volumia F1 
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Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst stonku a kořenů. 
Teplota: Denní i noční teplota 20-21 °C  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Hnojení: Při vysokém množství světla hnojíme amonným hnojivem (17-5-17) s 50-
100 ppm dusíku. Pokud je světla málo, volíme raději vápenaté hnojivo (14-4-14 
nebo 14-2-14) s 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: V této fázi regulujeme růst pomocí teploty, množství světla a 
hnojení. 
Fungicidy: V této fázi je vhodné aplikovat fungicidy, abychom předešli problémům 
s botrytidou.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,5-1,75. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 20-21 °C, denní 18-19 °C po dobu 14 dnů nebo dokud 
neprorostou kořeny až na dno cely sadbovače. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C, 
ve dne i v noci. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Při vyšším množství světla volíme 
amonná hnojiva (17-5-17). Pokud je světla málo, volíme Ca hnojiva (14-4-14). 
Pokud jsou dlouhé dny a vysoké množství světla je vhodné amonné hnojivo (20-
10-20). Nedostatek vápníku nebo hořčíku může způsobit chlorózu rostlin a 
popálení listů.  
Regulátory růstu: Nejlepší je růst regulovat pomocí zálivky, hnojení a teplot. 
Pokud je to nutné, aplikujeme postřik Cycocelu (chlormequat chlorid) dva týdny po 
přesazení, koncentrace 500-1000 ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), 
B-Nine (daminozide) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: Botrytida. Doporučuje se preventivní aplikace fungicidů, zvláště tehdy, 
když je po delší dobu malé množství světla a vysoká vlhkost. 
Škůdci: mšice, svilušky 

V nabídce 4 barvy. 

 
    Scarlet  SY1081             Pink SY1079         Rose Bicolor SY1080       White SY1082 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Illumination® F1 
 

 Záplava plných květů v zářivých barvách. Krátká internodia. 
Výborné do závěsných a velkých nádob. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 18-20 týdnů Užití: kobercové a krajinářské 
výsadby, hrnková květina, do 
nádob 
 

 Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 

           Mix C9390 / P   CENA: 225,00 Kč (250 semen), 232,00 Kč (250 pelet) 

             Mix C9390 / P        
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do sesazovaných nádob, květináčů, ale i do 
venkovních výsadeb. Obzvláště působivá v závěsných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-
leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Teplota nad 27 °C není pro 
klíčení vhodná.  Fáze 2: 7-14 dní při teplotě 20-22 °C, relativní vzdušná vlhkost 60 
%, fáze 3: 28-35 dní při teplotě 18-20 °C, fáze 4: 7-14 dní při 18-20 °C. Přisvětlování 
(50 W/m2) po dobu 24 hodin není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se 
vzcházivost. Délku dne od fáze 2 prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je zajistit 
rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. 
Optimální pH substrátu 5,5-6,5. Zálivková voda má mít teplotu 18 °C. Od cca 14. dne 
začínáme s hnojením 50 ppm dusíku 2-3krát týdně. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin za 10-12 týdnů od výsevu – 1 rostlinu do 10-12 cm nádoby nebo 3-
4 rostliny do 20-30 cm nádoby.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-5,8 a EC 1,0-1,5. 
           

Teploty 

Po přesazení noční teploty 18-20 °C. Za 14 dní od přesazení nebo tehdy, když 
kořeny prorostou na dno nádoby, snížíme noční teplotu na 16-18 °C. Nejkratší délky 
kultury dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. Teploty pod 14 °C vedou 
k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. Rozdíl teplot mezi dnem a nocí 2-3 °C 
vede ke kompaktnímu vzrůstu rostlin, není pak nutné používat regulátory růstu, nebo 
jen v omezené míře. 
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Hnojení 

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, 
střídáme mezi hnojivem s amonným základem (17-5-17) a hnojivem se základem Ca 
(14-4-14). EC substrátu 1,5. Aplikace dusičnanu draselného vede ke kompaktnějším 
rostlinám. Nízký obsah Ca a Mg může způsobit popálení okrajů listů a zakrnění 
rostlin. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku, jinak jsou listy až příliš 
velké. Nutné je také přisvětlování, rostlinám prodlužujeme den na 14-16 hodin, 
dokud není přirozené dálka dne delší než 12 hodin nebo do půlky března. Optimální 
je 30 000- 35 000 lx. Při krátkém dni mají rostliny nevyrovnaný růst. 

 

V nabídce ve 6 čistých barvách a směsi (C9390 / P). 

 

Apricot Shades C9200 / P            Golden Picotee C9180 / P           Lemon C9220 / P 

 

Orange C9250 / P                         Rose C9330 /P                       Salmon Pink C9180 / P 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Odrůda: Nonstop® JOY F1 
 

 Žluté plné květy velikosti 7,5-10 cm. Vhodná pro 
produkci kvalitní květinové sadby na prodej. 

 

 

 

 Firma: Benary  Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 17-20 týdnů Užití: krajinářské 

výsadby, hrnková 
květina, do nádob 
 

 Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 342,00 Kč (250 pelet) 

C8270P       
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do sesazovaných nádob, květináčů, ale i do 
venkovních výsadeb. Obzvláště působivá v závěsných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-
leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Přisvětlování (50 W/m2) po 
dobu 24 hodin není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Fáze 1: 
7-10 dní při teplotě 22-23 °C, ne více jak 27 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a 
více. Fáze 2: 28-42 dní při teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Délku dne od fáze 
2 prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, 
rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH substrátu 5,5-6,5. 
Zálivková voda má mít teplotu 18 °C. Od cca 14. dne začínáme s hnojením 50-75 
ppm dusíku, ve fázi 3 a 4 zvyšuje dávku na 75-100 ppm. Je možné použít 300-500 
ppm Cycocelu k regulaci růstu dva týdny před přesazením. 

           

Následné 
pěstování 

Za 10-11 týdnů přesazení rostlin do sadbovačů se 72 celami, s dobře propustným 
substrátem. Zasolený substrát vede k poškození kořenů. Délku dne dále 
prodlužujeme na 14-16 hodin, aby se netvořily hlízy. Přisvětlování zlepší kvalitu 
výpěstků a zkrátí kultivační dobu. Pro růst jsou optimální teploty 18-20 °C.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-5,8 a EC 1,0-1,5. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. 10 dní před prodejem je možné snížit teploty na 16 
°C. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Begónie nesnáší zasolený substrát, proto je 
lepší hnojit několikrát týdně menší koncentrací hnojiva. Bez pravidelného hnojení 
rostou rostliny velice pomalu. Rostliny se hnojí ve fázi 2 50-75 ppm dusíku, ve fázi 3 
se obsah N zvyšuje na 75-100 ppm, ve fázi 4 na 100-150 ppm N. Dva týdny po 
přesazení pokračovat s hnojením 100-150 ppm dusíku týdně. Aplikace dusičnanu 

Begonia tuberhybrida             Nonstop® JOY F1 
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draselného vede ke kompaktnějším rostlinám. Nízký obsah Ca a Mg může 
způsobit popálení okrajů listů a zakrnění rostlin. Nutné předejít vysokému obsahu 
amoniaku a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. Pokud se na rostlinách objeví 
chlorózy, je vhodné aplikovat cheláty železa. Při velkém množství světla používejte 
hnojivo s amonným základem (17-5-17), pří nízkém množství světla je vhodnější 
hnojivo se základem Ca (14-4-14). 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Nonstop® MOCCA F1 
 

 Plné květy velikosti 7,5-10 cm a hnědé listy. Vhodná pro 
produkci kvalitní květinové sadby na prodej, zajímavý 
kontrast barev květu a listu. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 17-20 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby, hrnková 
květina, do nádob 
 

 Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 201,00 Kč (250 semen), 232,00 Kč (250 pelet) 

               Mix C7660 / P         
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do sesazovaných nádob, květináčů, ale i do 
venkovních výsadeb. Obzvláště působivá v závěsných nádobách.  Dobře prodejná – 
kontrast zářivých barev květu a tmavě hnědých listů. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-
leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 23-25 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 28-42 dní při 
teplotě 20-21 °C, vzdušnou vlhkost snížit nadále na 60 %, fáze 3 a 4: 18-20 °C. 
Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin není nezbytné, ale urychluje klíčení a 
zvyšuje se vzcházivost. Délku dne od fáze 2 prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je 
zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny nemohou za žádných okolností 
uschnout. Optimální pH substrátu 5,5-6,5. Zálivková voda má mít teplotu 18 °C. Cca 
za 14 dní začít s hnojením 50 ppm dusíku 2-3 krát týdně. 

           

Následné 
pěstování 

Za 12 týdnů od výsevu přesazení rostlin po 1 ks do 10-12 cm květináče nebo 3-4 
rostliny do 20-30 cm s dobře propustným substrátem. Zasolený substrát vede 
k poškození kořenů. Délku dne dále prodlužujeme na 14-16 hodin, aby se netvořily 
hlízy, dokud není přirozená délka dne větší než 12 hod nebo do půlky března, 
vhodné je 30 000- 35 000 lux. Rostliny, které jsou pěstovány za krátkého dne, jsou 
nevyrovnané. Chraňte před přílišným sluncem, jinak se popálí listy. Přisvětlování 
zlepší kvalitu výpěstků a zkrátí kultivační dobu. Pro růst jsou optimální teploty 18-20 
°C.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-5,8 a EC 1,0-1,5. 

           

Teploty 

Noční teploty po přesazení po dobu 2 týdnů nebo až prokoření rostliny až na dno 
nádoby 18-20 °C, pak snížení teplot na 16-18 °C. Průměrná denní teplota je 
optimální při 19 °C, pak je nejkratší kultivační doba a rostliny jsou kvalitní. Teploty 
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pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodloužení kultivační doby. Rozdíl mezi teplotou 
ve dne a v noci 2-3 °C zajistí kompaktnější výpěstky a při pěstování nebude nutné 
používat regulátory růstu. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí jednou týdně 150-200 ppm dusíku, 
používáme kompletní vyvážené hnojivo s poměrem N:K2O 1:1,5. Při velkém 
množství světla používejte hnojivo s amonným základem (17-5-17), pří nízkém 
množství světla je vhodnější hnojivo se základem Ca (14-4-14). Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny a rostliny budou moc vytáhlé. 
Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 
6,5, pak dochází k blokaci příjmu železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je 
vhodné aplikovat chaláty železa. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až 
dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Doplňková 
listová výživa draslíkem vede ke kompaktnějšímu vzrůstu rostliny a tmavším listům. 
Nutné si dávat pozor na vysoký obsah solí v substrátu. 

 

V nabídce ve 7 čistých barvách a směsi (C7660 / P). 

 

Bright Orange C7510 / P Cherry C7611 / P Deep Orange C7520 / P Yellow C7500 / P 

 

Pink Shades C7580 / P    Scarlet C7531 / P         White C7550 / P 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Nonstop® F1 
 

 Přední skupina na trhu hliznatých begónií. Plné květy velikosti 
7,5-10 cm. Vhodné pro produkci kvalitní květinové sadby na 
prodej. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 17-20 týdnů Užití: kobercové a krajinářské 
výsadby, hrnková květina 
 

 Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

    CENA: 201,00 Kč (250 semen), 204,00 Kč (250 pelet) 

         Mix C7480 / P         
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do sesazovaných nádob, květináčů, ale i do 
venkovních výsadeb. Obzvláště působivá v závěsných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-
leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 23-25 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 28-42 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4: 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin 
není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne od fáze 2 
prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, 
rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH substrátu 5,5-6,5. 
Zálivková voda má mít teplotu 18 °C.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin do konečných nádob s dobře propustným substrátem. Délku dne 
dále prodlužujeme na 14 hodin. Přisvětlování zlepší kvalitu výpěstků a zkrátí 
kultivační dobu. Pro růst jsou optimální teploty 18-22 °C.  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,5 a EC 0,5-0,75. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. 10 dní před prodejem je možné snížit teploty na 16 
°C. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Begónie nesnáší zasolený substrát, proto je 
lepší hnojit několikrát týdně menší koncentrací hnojiva. Bez pravidelného hnojení 
rostou rostliny velice pomalu. Rostliny se hnojí ve fázi 2 50-75 ppm dusíku, ve fázi 3 
se obsah N zvyšuje na 75-100 ppm, ve fázi 4 na 100-150 ppm N. Dva týdny po 
přesazení pokračovat s hnojením 100-150 ppm dusíku týdně. Aplikace dusičnanu 
draselného vede ke kompaktnějším rostlinám. Nízký obsah Ca a Mg může 
způsobit popálení okrajů listů a zakrnění rostlin. Nutné předejít vysokému obsahu 
amoniaku a dusíku, jinak jsou listy až příliš velké. Pokud se na rostlinách objeví 
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chlorózy, je vhodné aplikovat chaláty železa. 

 

V nabídce ve 10 čistých barvách a směsi (C7480 / P). 

 

Appleblossom           Deep Rose           Deep Salmon       Orange                Pink 

    C7360 / P               C7440 / P               C7160 / P           C7140 / P            C7340 / P 

 

           Red           Rose Petticoat               White           Yellow    Yellow with Red Back 

      C7460 /P             C7420 / P               C7450 / P         C7170 /P         C7190 / P 

 

          Mix C7480 / P 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Pin-Up F1 
 

 Zajímavá kombinace barev květu (oranžovočervená 
nebo bělorůžová), tvar podobný ibišku. Vhodná do 
nádob a do venkovních výsadeb. Raná. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 18-20 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby, 
hrnková květina 
 

 Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 251,00 Kč (250 semen), 259,00 Kč (250 pelet) 

             Flame C4230 / P       
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do okenních truhlíků, květináčů, ale i do 
venkovních výsadeb. Efektní je v sesazovaných nádobách. Nevšední barva a tvar 
květu. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. Prosinec-
leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 23-25 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 28-42 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4 při teplotě 18-20 °C, Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 
24 hodin není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne 
od fáze 2 prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost 
substrátu, rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH 
substrátu 5,5-6,5. Zálivková voda má mít teplotu 18 °C.  

           

Následné 
pěstování 

12 týdnů po výsevu přesazení rostlin do 10-12 cm nádob (1 ks) nebo do 20-30 cm 
(3-4 rostliny) s dobře propustným substrátem. Délku dne dále prodlužujeme na 14 
hodin. Přisvětlování zlepší kvalitu výpěstků a zkrátí kultivační dobu. Pro růst jsou 
optimální teploty 18-22 °C.  

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-1,5 
kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-
6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. 10 dní před prodejem je možné snížit teploty na 
16 °C. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo s poměrem N:K2O 1:1,5. Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny. Pokud je vysoký obsah dusíku, listy 
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jsou až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,0, pak dochází k blokaci příjmu 
železa. Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat chaláty železa. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Doplňková listová výživa draslíkem vede ke 
kompaktnějšímu vzrůstu rostliny a tmavším listům. Nutné si dávat pozor na vysoký 
obsah solí v substrátu, proto je vhodné hnojit několikrát týdně menšími 
koncentracemi. 

 

                                                        

                       Flame C4230 / P                                       Rose C4250 /P 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Primary F1 
 

 Výborná skupina hliznatých begónií, ranější než 
Nonstop. Uniformní porost. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 16-18 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby, 
hrnková květina, do 
nádob 

 Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 189,00 Kč (250 semen), 196,00 Kč (250 pelet) 

           Mix C6360 / P       
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do okenních truhlíků, květináčů, ale i do venkovních 
výsadeb. Efektní je v sesazovaných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince do ledna. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 28-42 dní při 
teplotě 20-21 °C, fáze 3 a 4 při teplotě 18-20 °C, Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 
hodin není nezbytné, ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne od 
fáze 2 prodlužujeme na 14-16 hodin. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, 
rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH substrátu 5,5-6,5. 
Zálivková voda má mít teplotu 18 °C.  

           

Následné 
pěstování 

12 týdnů po výsevu přesazení rostlin do 10-12 cm květináčů s dobře propustným 
substrátem. Délku dne dále prodlužujeme na 14 hodin. Přisvětlování zlepší kvalitu 
výpěstků a zkrátí kultivační dobu. Pro růst jsou optimální teploty 18-22 °C.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-1,5 
kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. 10 dní před prodejem je možné snížit teploty na 16 
°C. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo s poměrem N:K2O 1:1,5. Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny. Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou 
až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,0, pak dochází k blokaci příjmu železa. 
Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat chaláty železa. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 

Begonia tuberhybrida                                              Primary F1 
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aby se předešlo nedostatku hořčíku. Doplňková listová výživa draslíkem vede ke 
kompaktnějšímu vzrůstu rostliny a tmavším listům. Nutné si dávat pozor na vysoký 
obsah solí v substrátu, proto je vhodné hnojit několikrát týdně menšími 
koncentracemi. 

 

V nabídce v 6 čistých barvách a směsi (C6360 / P). 

 

           Deep Red C6180 / P               Orange C6220 / P               Pink Shades C6170 / P 

 

        Scarlet C6270 / P                   White C6310 / P                         Yellow C6110 / P 

 

Mix C6360 / P 
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  Druh: Begonia tuberhybrida 
 Skupina: Go-Go F1 
 

Skupina hliznatých begónií, výborné do závěsných nádob 
a velkých květináčů. Určené pro produkci kvetoucích rostlin 
v květináčích. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10,5-14 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Pokud je to 

nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 

9-12 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 929,60 Kč (1000 pelet) 

          Mix SY1085      
           

Použití 
Skupina vhodná do stínu nebo na místa s přistíněným sluncem. Hodí se do nádob, 
a to i závěsných. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: od dne výsevu 
Obligátně dlouhodenní rostlina – pro kvetení je nutná délka dne větší než 13,5 hod 
Mechanismus kvetení: Přisvětlování a prodlužování dne rostlinám podpoří 
založení květů a kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v listopadu pro prodej kvetoucích hrnkových rostlin od dubna dále. 
Prosinec-leden pro prodej kvetoucích rostlin určených k venkovní výsadbě od 
května dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 7-10 dní od výsevu. 
Zasypávání: Není nutné semena po výsevu zasypávat. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Pro klíčení je nutné. Pokud používáme klíčící komoru se zdrojem světla 
100-1 000 lux, tak dosáhneme vyšší klíčivosti a kompaktnějších klíčenců. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-11. Nasycený substrát a vysoká 
vzdušná vlhkost jsou klíčové pro úspěšné vyklíčení. Počínaje 12. dnem by měla 
vlhkost substrátu kolísat mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou by měl 
substrát vyschnout na stupeň 3. Zaléváme spíše vodní mlhou, proud vody by mohl 
znesnadnit klíčení, jelikož by se mohly poškodit kořínky. 
Vzdušná vlhkost: 100 %. Relativní vzdušná vlhkost musí být vysoká, aby 
nezaschl kořínek. 
Teplota: Teplota 23 °C dokud se neobjeví kořínek. Vyšší teploty snižují klíčivost. 
Poté snížíme teplotu na 18-20 °C dokud ne nerozevřou děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-1,0. 
Světlo: Pokud je přirozená délka dne kratší než 12 hodin, tak se vyvíjí hlíza a tvoří 
se jednoduché květy. Proto je nutné rostlinám zajistit nepřetržitou noc v délce 12-
14 hodin, aby se vytvořily plné květy a rostliny měly dobrou kvalitu. V počátečních 
fázích produkce mladých rostlin prodloužení dnů podpoří a urychlí růst. Květní 
indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, 
kdy je nedostatek světla výrazně krátí čas do kvetení. Osvětlení by nemělo 
přesáhnout 45 000 lux, jinak by se mohly popálit listy. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teploty 18-20 °C. Teplota listů 
by neměla přesáhnout 30 °C, aby se nepoškodily rostlinky. Jakmile se objeví první 
pravé listy, snížíme teplotu na 16-20 °C. Teploty pod 16 °C oddalují kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Vzdušná vlhkost: Jakmile vyklíčí všechna semena, snížíme vlhkost na 40 %. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně. Při vysokém množství světla hnojíme amonným 
hnojivem (17-5-17) s 50-100 ppm dusíku. Pokud je světla málo, volíme raději 
vápenaté hnojivo (14-4-14) s 50-100 ppm dusíku. Pokud je vyšší množství světla a 
dlouhé dny, tak je vhodné volit amonné hnojivo (20-10-20) s 50-100 ppm dusíku.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 7-8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami 
nebo za 9-10 týdnů po výsevu do sadbovače se 72 celami. 
Substrát: pH 5,5-6,0; EC  1,0-1,5. 
Světlo: Pokud je přirozená délka dne kratší než 12 hodin, tak se vyvíjí hlíza a tvoří 
se jednoduché květy. Proto je nutné rostlinám zajistit nepřetržitou noc v délce 12-
14 hodin, aby se vytvořily plné květy a rostliny měly dobrou kvalitu. Rostliny, které 
byly nejprve pěstovány za dlouhých dní a po přesazení byly pěstovány za 
krátkodenních podmínek, mají nepravidelný růst. Osvětlení by nemělo překročit 
30 000 lux, jinak se mohou popálit listy. 
Teploty: Po přesazení pěstujeme při nočních teplotách 18-20 °C. Jakmile rostliny 
zakoření, snížíme noční teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (13-2-13) a amonná hnojiva (17-5-17) se 100-150 
ppm dusíku každou druhou nebo třetí zálivku. Vytáhlé rostliny s malým množstvím 
květů jsou zapříčiněné nadbytkem amoniaku. Nedostatek vápníku nebo hořčíku 
může způsobit chlorózu rostlin a popálení listů.  

Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik Cycocelu (chlormequat 
chlorid) dva týdny po přesazení, koncentrace 500-1000 ppm. Cycocel neurychlí 
kvetení, ale zvýší počet květů. 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: botrytida, pythium, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, svilušky 

 

V nabídce 10 čistých barev a směs (SY1085). 
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            White                            Yellow                          Light Yellow 

           SY1092                         SY1093                              SY1084 

 
         Salmon                Rose (25 % bílých)       Rose Bicolor                    Cherry 

        SY1090                         SY1088                       SY1089                         SY1083 

 
        Orange                        Scarlet                          Red                                 Mix 

        SY1086                        SY1091                       SY1087                           SY1085 
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  Druh: Begonia tuberhybrida (multiflora) 
 Skupina: New Star® F1 
 

 Středně velké plné květy, menší zelené listy. Rostliny 
jsou kompaktní, rané, vhodné pro produkci ve velkém. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 14-16 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby, 
hrnková květina 
 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 150,00 Kč (250 semen), 158,00 Kč (250 pelet) 

                         Mix C5360 / P       
           

Použití 
Letnička, která se výborně hodí do okenních truhlíků, květináčů, ale i do venkovních 
výsadeb.  

 

Výsevní 
termín 

Prosinec až leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 7-14 dní při 
teplotě 21-23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 7-14 dní při teplotě 
20-22 °C, relativní vzdušná vlhkost 60 %, fáze 3: 28-35 dní při teplotě 18-20 °C, fáze 
4: 7-14 dní při 18-20 °C. Přisvětlování (50 W/m2) po dobu 24 hodin není nezbytné, 
ale urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne od fáze 2 prodlužujeme na 
14-16 hodin. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost substrátu, rostliny nemohou za 
žádných okolností uschnout. Optimální pH substrátu 5,5-6,5. Zálivková voda má mít 
teplotu 18 °C. Od cca 14. dne začínáme s hnojením 50 ppm dusíku, ve fázi 3 
zvyšuje dávku na 75-100 ppm. Je možné použít 150-250 ppm Cycocelu k regulaci 
růstu. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení rostlin do konečných nádob s dobře propustným substrátem. Délku dne 
dále prodlužujeme na 14 hodin. Přisvětlování zlepší kvalitu výpěstků a zkrátí 
kultivační dobu. Pro růst jsou optimální teploty 18-22 °C.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-2 
kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. 10 dní před prodejem je možné snížit teploty na 16 
°C. Teploty pod 14 °C vedou k tvorbě hlízy a prodlužuje se kultivační doba. 

           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo s poměrem N:K2O 1:1,5. Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny. Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou 
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až příliš velké. pH by nemělo být vyšší než 6,5, pak dochází k blokaci příjmu železa. 
Pokud se na rostlinách objeví chlorózy, je vhodné aplikovat chaláty železa. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Doplňková listová výživa draslíkem vede ke 
kompaktnějšímu vzrůstu rostliny a tmavším listům. Nutné si dávat pozor na vysoký 
obsah solí v substrátu. 

 

V nabídce ve 4 čistých barvách a směsi (C5360 / P). 

 

                         Red C5250 / P   Rose C5230 / P 

 

                   White C5300 / P  Yellow C5110 / P 
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  Druh: Begonia x benariensis 
 Skupina: BIG F1 
 

 Jednoduchá skupina na pěstování, která nabízí obří 
květ, který je nad zeleným nebo hnědým listem. Výborná 
na slunce i do stínu. Květy typu Beg. Semperflorens o 
velikosti 8 cm, vysoké až 1 m- 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety  
 Délka kultury: 13-14 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina, do 
nádob 

 Výška: 80 cm 
 Expozice: Slunce-stín 

     CENA: 893,00 Kč (250 pelet) 
           
           

Použití 
Výborná skupina do venkovních výsadeb, snáší slunce i stín, dobrý zdravotní stav 
po celou dobu vegetace. Je nutné méně rostlin na výsadbu, jelikož se rostliny rychle 
rozrostou a vytvoří záplavu květů, které ční nad listy. Vhodné i do závěsných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Od půlky prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Světlo je nutné pro klíčení, proto semena nezasypáváme. Fáze 1: 8-12 dní při 
teplotě 23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 95 % a více. Fáze 2: 10-14 dní při teplotě 
20-21 °C, fáze 3 a 4 při teplotě 18-20 °C, Přisvětlování (50 W/m2) není nezbytné, ale 
urychluje klíčení a zvyšuje se vzcházivost. Délku dne od fáze 2 prodlužujeme na 
minimálně 12 hodin 20 000-25 000 lx. Nutné je zajistit rovnoměrnou vlhkost 
substrátu, rostliny nemohou za žádných okolností uschnout. Optimální pH substrátu 
5,5-5,8. Zálivková voda má mít teplotu 18 °C. Ve fázi 1 je nutná 100% vzdušná 
vlhkost, pak snížíme na 60 %. Hnojíme hnojivem 14-4-14, 14-2-14 nebo 17-5-17 
s 50-60 ppm.  Výsev chráníme před přímým slunečním světlem až do té doby, kdy 
jsou mladé rostliny plně vyvinuty. Cca 21.-22. dne můžeme zvýšit množství světla na 
30 000-35 000 lx. Hnojíme nejprve 50-100 ppm dusíku, postupně můžeme zvyšovat 
až na 100-150 ppm. Regulátory růstu nejsou nutné, možný je však velice slabý 
postřik B-Nine (daminozide). Vhodné je aplikovat fungicidy. 

           

Následné 
pěstování 

6-7 týdnů po výsevu přesazení rostlin do 12-13 cm květináčů (12 cm: 35-40 
květináčů/m2; 13 cm: 30-35 květináčů/m2). Optimální velikost na přesazení: plně 
vyvinuté první dva pravé listy. Vyšší množství světla urychluje kvetení a rostliny jsou 
košatější (35 000-50 000 lx). 

           

Substrát 

Výsevní substrát: pH 5,5-5,8 a EC 0,5-0,75. Semena nezasypávat. Pěstební 
substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,2-1,5. Nepřelévat rostliny, vždy nechat substrát částečně 
proschnout než se opět zalije. Nezalévejte rostliny, když jsou vysoké teploty a velké 
množství světla. 
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Teploty 

Noční teploty po přesazení po dobu 2 týdnů nebo až prokoření rostliny až na dno 
nádoby 20-21 °C, denní 18-19 °C, pak snížení teplot ve dne i v noci na 16-18 °C. 
Průměrná denní teplota je optimální při 19 °C, pak je nejkratší kultivační doba a 
rostliny jsou kvalitní. Jakmile začnou rostliny růst v konečné nádobě (cca 2-3 týdny 
po přesazení ze sadbovače s 288 celami), mohou být teploty sníženy na 13-15 °C. 
Tak budou rostliny košaté a listy nebudou příliš velké.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Ve stádiu klíčení/mladých rostlin hnojit 50 ppm N 
s nízkým obsahem amoniaku 14-4-14, 14-2-14 nebo 17-5-17. EC musí být vždy 
menší než 1. Při dalším pěstování střední nárok na hnojení. Týdně 50-100 ppm, pak 
100-150 ppm. Pokud je velké množství světla, je vhodné aplikovat hnojivo o 
amonném základu (17-5-17), pokud je stín je vhodnější použít hnojivo o základu Ca 
(14-4-14). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku, jinak se poškodí kořeny. 
Pokud je vysoký obsah dusíku, listy jsou až příliš velké. Nutné zajistit dostatečné 
množství Ca a Mg, jinak by byly rostliny malé a měly by popálené listy. pH musí být 
pod 6,0, jinak je nedostatek železa. 

 

V nabídce ve 5 čistých barvách. 

      

Pink Green Leaf C4010P              Red Bronze Leaf C4140P       Red Green Leaf C4020P 

     

Rose Bronze Leaf C4130P         Rose Green Leaf C4030P 
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  Druh: Begonia x hybrida 
 Skupina: Braveheart F1 
 

Unikátní odrůda, která vypadá výborně v krajinářských 
výsadbách a velkých nádobách. Růžovobílé květy. 
Výborně snáší vysoké i nízké teploty. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-16 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 40-60 cm Délka kultury po přesazení: 

9-12 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 3187,50 Kč (1000 pelet) 

          Berose SY1094      
           

Použití 
Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb a do nádob. Výrobně se jí daří na 
stanovištích s vysokými teplotami.   

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 28-35; 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – květy se zakládají bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Intenzita světla vyvolává kvetení. Vyšší teploty podporují 
vývoj květů. 

 

Výsevní 
termín 

Od prosince dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 6-8 dní od výsevu. 
Zasypávání: Není nutné semena po výsevu zasypávat. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 1,0. 
Světlo: Pro klíčení není nutné. 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: Nasycený (5) po dny 1-11, od 12. dne snížení na stupeň 
mokrý (4) až do dne 15. Poté necháme kolísat vlhkost substrátu mezi stupněm 
mokrý (4) a vlhký (3). 
Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 10. Poté snížíme na 40 %. jakmile se objeví 
kořínek, tak snížení na 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teplota 22-26 °C po dny 1-11. 
Hnojení: Udržujte EC substrátu pod 1. Hnojivý roztok by neměl mít EC vyšší jak 
0,5. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 

 

Begonia x benariensis                                        Braveheart F1 
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Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst stonku a kořenů. 
Teplota: Denní i noční teplota 20-21 °C  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Hnojení: Při vysokém množství světla hnojíme amonným hnojivem (17-5-17) s 50-
100 ppm dusíku. Pokud je světla málo, volíme raději vápenaté hnojivo (14-4-14 
nebo 14-2-14) s 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: V této fázi regulujeme růst pomocí teploty, množství světla a 
hnojení. 
Fungicidy: V této fázi je vhodné aplikovat fungicidy, abychom předešli problémům 
s botrytidou.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,5-1,75. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 20-21 °C, denní 18-19 °C po dobu 14 dnů nebo dokud 
neprorostou kořeny až na dno cely sadbovače. Poté snížíme teplotu na 16-18 °C, 
ve dne i v noci. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Při vyšším množství světla volíme 
amonná hnojiva (17-5-17). Pokud je světla málo, volíme Ca hnojiva (14-4-14). 
Pokud jsou dlouhé dny a vysoké množství světla je vhodné amonné hnojivo (20-
10-20). Nedostatek vápníku nebo hořčíku může způsobit chlorózu rostlin a 
popálení listů.  
Regulátory růstu: Nejlepší je růst regulovat pomocí zálivky, hnojení a teplot. 
Pokud je to nutné, aplikujeme postřik Cycocelu (chlormequat chlorid) dva týdny po 
přesazení, koncentrace 500-1000 ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), 
B-Nine (daminozide) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby 
a škůdci 

Choroby: Botrytida. Doporučuje se preventivní aplikace fungicidů, zvláště tehdy, 
když je po delší dobu malé množství světla a vysoká vlhkost. 
Škůdci: mšice, svilušky 
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  Druh: Calendula officinalis 
 Skupina: Bon BonTM 
 

Přední skupina měsíčků na trhu, použití jako hrnková 
květina. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: hrnková květina 
 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 128,00 Kč (1000 semen)  

                 Mix D8470        
           

Použití Skupina vhodná jako hrnková i do sesazovaných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Březen-duben. 

           

Způsob 
výsevu 

1-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem. 
           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 2-3 týdny. Dále pěstujeme při 10-13 °C. Měsíčky jsou zvyklé na 
studené počasí, nejlepší je jejich produkce na jarní nebo časný podzimní prodej. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (např. 
dřevěná vlákna, písek, perlit), 1-1,5 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 10-15 °C. Měsíčky nerostou, pokud je teplota nižší než 8 °C. 
Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na počátku jara. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m³ 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého 
hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství 
dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme 
deficitu železa. 

 

V nabídce ve 4 čistých barvách a směsi (D8470). 

Calendula officinalis                                                  Bon BonTM 
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            Apricot D8410                     Light Yellow D8440                   Yellow D8430 

             

                      Orange D8460                                Mix D8470 
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  Druh: Calendula officinalis 
 Skupina: Gitana 
 

Plné květy v zářivých barvách. Kompaktní rostliny. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: hrnková květina, 

kobercové výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce 

 

             Fiesta Mix D8541 

 CENA: 108,00 Kč (1000 semen) 
       

           

Použití Skupina vhodná jako hrnková i do sesazovaných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Konec ledna až březen pro kvetoucí rostliny v dubnu až květu; červenec-srpen pro 
kvetoucí rostliny v únoru-dubnu; výsev od listopadu do února pro skleníkovou 
produkci řezaných květů. 

           

Způsob 
výsevu 

1-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Od fáze 2 snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Mladé rostliny nepřelévat, držet je spíše na suchu. 

           

Následné 
pěstování 

2-4 týdny po vyklíčení přesazujeme po jedné do 10-15 cm květináčů nebo po 2-3 
rostlinách do 3-5 litrových nádob. Ven sázíme na počátku dubna ve vzdálenosti 20-
30x20-30 cm. Doporučují se používat podpůrné sítě. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu nebo 0-
20 % kokosových vláken, 1,5-3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: humózní hluboké půdy s 
dobrým odvodněním. C. officinalis nemá žádné speciální požadavky. Standardní 
hnojení: 50-80 g vyváženého hnojiva na m². 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 10-15 °C, nad 18 °C větráme. Měsíčky nerostou, pokud je 
teplota nižší než 8 °C. Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na 
počátku jara.  

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m³ 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého 
hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství 
dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme 
deficitu železa. 

 

 

Calendula officinalis                                                           Gitana 
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V nabídce ve 2 čistých barvách a směsi (D8541). 

 

         Orange D8581                      Yellow D8571                         Fiesta Mix D8541 
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  Druh: Calendula officinalis 
 Skupina: Princess 
 

Plné květy na pevných dlouhých stoncích, vhodné 
k řezu. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-13 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, k řezu  Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 74,00 Kč (1000 semen) 

         Mix D9091         
           

Použití 
Skupina vhodná k řezu, květy jsou plné, jednotlivé barvy spolu pěkně kontrastují. 
Stonky jsou pevné. Vhodné také do sesazovaných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Konec ledna až březen pro kvetoucí rostliny v dubnu až květu; červenec-srpen pro 
kvetoucí rostliny v únoru-dubnu; výsev od listopadu do února pro skleníkovou 
produkci řezaných květů. 

           

Způsob 
výsevu 

1-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Od fáze 2 snížíme teplotu 
na 16-18 °C a sadbovač umístíme na světlo. Mladé rostliny nepřelévat, držet je spíše 
na suchu. 

           

Následné 
pěstování 

2-4 týdny po vyklíčení přesazujeme po jedné rostlině do 10-15 cm květináčů nebo po 
2-3 rostlinách do 3-5 litrových nádob. Ven sázíme na počátku dubna ve vzdálenosti 
20-30x20-30 cm. Doporučují se používat podpůrné sítě. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu nebo 0-
20 % kokosových vláken, 1,5-3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: humózní hluboké půdy s 
dobrým odvodněním. C. officinalis nemá žádné speciální požadavky. Standardní 
hnojení: 50-80 g vyváženého hnojiva na m². 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 10-15 °C, nad 18 °C větráme. Měsíčky nerostou, pokud je 
teplota nižší než 8 °C. Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na 
počátku jara.  

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně (2 týdny po nahrnkování a dále) 
100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití 
kompletního vyváženého hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Vysoké množství dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 

 

Calendula officinalis                                                       Princess 
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předejdeme deficitu železa. 

 

V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (D9091). 

 

                       Golden D9001                                    Golden Black Center D9031 

 

                    Orange D9051                                        Orange Black Center D9071 
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  Druh: Calendula officinalis 
 Skupina: Touch of Red 
 

Výborná skupina pro zahradní kobercové výsadby. 
Hodí se i k řezu. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: k řezu, 

kobercové výsadby  Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 123,00 Kč (1000 semen) 

                Mix D9160        
           

Použití Skupina vhodná jako hrnková i do sesazovaných nádob. 
 

Výsevní 
termín 

Duben-květen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Od fáze 2 snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Mladé rostliny nepřelévat, držet je spíše na suchu. 

           

Následné 
pěstování 

2-3 týdny po vyklíčení přesazujeme. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu nebo 0-
20 % kokosových vláken, 1,5-3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: humózní hluboké půdy 
s dobrou drenáží. C. officinalis nemá žádné speciální požadavky. Standardní 
hnojení: 50-80 g vyváženého hnojiva na m². 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 10-15 °C, nad 18 °C větráme. Měsíčky nerostou, pokud je 
teplota nižší než 8 °C. Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na 
počátku jara.  

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m³ 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého 
hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství 
dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme 
deficitu železa. 

 

 

 

Calendula officinalis                                              Touch of Red 
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V nabídce v 3 čistých barvách a směsi (D9160). 

                  

                     Buff D9110      Orange D9140 

                

                    Yellow D9120     Mix D9160 

  



77 
 

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

 

 

  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Skupina: Benary's Princess 
 

Zajímavý kontrast prstence okvětních plátků a 
světlého středu. Květ velikosti 8-10 cm. Rostliny se 
dobře větví. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 70 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 138,00 Kč (1000 semen) 

             Mix F4261         
           

Použití 
Skupina vhodná jako hrnková, možné výsadby i do okenních truhlíků. Především 
však k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od fáze 
2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za dlouhodenních 
podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších pěstebních 
podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve vzdálenosti 
15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty 
železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní nádoby, tím 
se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní pěstování: písečné 
nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-100 g/m2 hnojiva 
s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                          Benary's Princess 
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Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku (při 
2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou 
až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou 
nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. Venkovní 
pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 

 

V nabídce v 9 čistých barvách a směsi (F4261). 

 

           Blue F4031                       Bright Red F4171                 Bright Rose F4161 

 

          Crimson F4131                     Deep Red F4201                    Light Blue F4081 

 

       Salmon Rose F4141                    White F4191                          Yellow F4071 
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  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Skupina: Fan® 
 

Drobné poloplné květy s jasně žlutým středem. 
Odolné k fuzarióze, velké množství květů. 
Ekonomicky výhodná skupina. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 161,00 Kč (1000 semen) 

           Mix F9591        
           

Použití 
Skupina vhodná jako hrnková, možné venkovní výsadby nebo do okenních truhlíků. 
Především však k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od 
fáze 2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za 
dlouhodenních podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších 
pěstebních podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve 
vzdálenosti 15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0,5-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), 
cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní 
nádoby, tím se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní 
pěstování: písečné nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-
100 g/m2 hnojiva s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve 
skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                                           Fan® 
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Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku 
(při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. 
Venkovní pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 

 

V nabídce v 7 čistých barvách a směsi (F9591). 

 

        Deep Blue F9441      Deep Rose F9471       Light Blue F9291            Pink F9321 

 

 

       Red F9411             White F9521                Yellow F9281 
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  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Skupina: Gala 
 

Skupina určená pro profesionální použití, pevné plné 
květy (9-10 cm). Velice silné stopky. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 80 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 202,50 Kč (1000 semen) 

          Mix F5351         
           

Použití 
Skupina vhodná jako hrnková, možné výsadby i do okenních truhlíků. Především 
však k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od 
fáze 2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za 
dlouhodenních podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších 
pěstebních podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve 
vzdálenosti 15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0,5-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), 
cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní 
nádoby, tím se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní 
pěstování: písečné nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-
100 g/m2 hnojiva s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve 
skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                                            Gala 



82 
 

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

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku 
(při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. 
Venkovní pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 

 

V nabídce v 7 čistých barvách a směsi (F5351). 

                     

            Blue F5201                          Burgundy F5261                   Carmine Rose F5221 

                     

       Lavender F5321                         Purple F5241                           Scarlet F5361 

        

         Yellow F5281                             Mix F5351 
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  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Odrůda: Hulk 
 

Unikátní odrůda. Zelené květy bez okvětních plátků. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 415,70 Kč (1000 semen) 

                E4621        
           

Použití 
Odrůda vhodná jako hrnková, možné venkovní výsadby nebo do okenních truhlíků. 
Především však k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od fáze 
2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za dlouhodenních 
podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších pěstebních 
podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve vzdálenosti 
15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0,5-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), 
cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní 
nádoby, tím se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní 
pěstování: písečné nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-
100 g/m2 hnojiva s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve 
skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                                          Hulk 
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Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku 
(při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. 
Venkovní pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 
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  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Skupina: Matador® 
 

Rovné, dlouhé a velmi silné stonky. Květy mají velikost 10-
11 cm. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 80 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 217,30 Kč (1000 semen) 

       Mix F5523         
           

Použití Skupina vhodná především k řezu. Možné jsou i venkovní výsadby. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od 
fáze 2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za 
dlouhodenních podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších 
pěstebních podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve 
vzdálenosti 15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0,5-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), 
cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní 
nádoby, tím se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní 
pěstování: písečné nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-
100 g/m2 hnojiva s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve 
skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                                 Matador® 
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Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku 
(při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. 
Venkovní pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 

 

V nabídce v 7 čistých barvách a směsi (F5523). 

            

         Crimson F5391                      Deep Blue F5421                       Fiery Red F5371  

           

       Salmon Pink F5401                     Soft Blue F5471                     White F5461 

       

         Yellow F5381                              Mix F5523 
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  Druh: Callistephus chinensis (Astra) 
 Skupina: Standy 
 

Květy velikosti 7,5-10 cm. Skupina vhodná pro profesionální 
užití – rovné silné stonky, dobrá odolnost k fuzarióze. Velké 
množství okvětních plátků, žlutý střed. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-15 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 75 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 256,20 Kč (1000 semen) 

       Mix F1221         
           

Použití Skupina vhodná především k řezu. Možné jsou i venkovní výsadby. 

 

Výsevní 
termín 

Výsev v lednu pro kvetení v květnu (prodlužování dne), v květnu pro kvetení v srpnu 
(přirozená délka dne), v červenci pro kvetení v lednu (prodlužování dne). 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače, výsev do konečné nádoby je také možný. 

           

Klíčení 

7-21 dní při teplotě 15-21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, 
substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Používejte sterilní substrát, 
před výsevem ošetřete fungicidy, aby se předešlo vzniku houbových chorob. Od fáze 
2 snížíme teplotu na 15-17 °C, snížíme také vlhkost. Kultivujeme za dlouhodenních 
podmínek, doporučuje se 4hodinové přerušení noci. Za chladnějších pěstebních 
podmínek jsou rostliny silnější, při vyšších teplotách je klíčení obtížné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech. Pěstování při 14-16 °C. Nízké teploty sice 
podporují tvorbu pěkného habitu, ale mohou oddálit kvetení. Výsadba ve vzdálenosti 
15-25x15-25 cm. Doporučuje se používání sítí. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1 kg/m³ kompletního 
vyváženého hnojiva, 0,5-2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), 
cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. Používejte sterilní substrát a sterilní 
nádoby, tím se částečně zabrání výskytu Fusarium a Verticillium. Venkovní 
pěstování: písečné nebo jílovité půdy s dobrou drenáží. Standardní vyhnojení: 80-
100 g/m2 hnojiva s pomalým uvolňováním. Před výsadbou desinfekce půdy ve 
skleníku. 

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-15 °C. Astry nerostou při teplotách nižších než 8 °C, 
nesnáší mráz. Čím nižší je teplota, tím je lepší habitus rostliny, ale také pozdější 
kvetení. Nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem vedou k tvorbě listové růžice a 
krátkých stonků 

           

 

Callistephus chinensis                                                       Standy 
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Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku 
(při 2 kg/m³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití draselného hnojiva 
(poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké 
množství dusíku způsobuje slabé stonky. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa předejdeme deficitu železa. 
Venkovní pěstování: minimální množství N v půdě cca 150 g/m2. 

 

V nabídce v 8 čistých barvách a směsi (F1221). 

                        

   Carmine Red F1151              Carmine & White F1191             Creamy White F1101 

                        

      Deep Blue F1111                     Light Blue F1131                     Light Pink F1141 

                              

           Red F1181                          Salmon Pink F1161                       Mix F1221 
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  Druh: Carex comans 
 Odrůda: Zora 
 

Okrasná tráva, která extrémně dlouho vydrží, pěstuje 
se jako letnička, prodej jako trvalka. Jemná textura, 
snadné pěstování. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 16-18 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 661,00 Kč (1000 semen) 

                     Z0360       
           

Použití Odrůda vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Březen-duben. 

           

Způsob 
výsevu 

6-10 semen do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Klíčí za 7-14 dní při denní teplotě 25 až 30 °C a noční teplotě 15 až 20 °C. Díky 
tomu dosáhneme větší vzcházivosti semen. Přisvětlování není nutné. Semena po 
výsevu lehce zasypeme vermikulitem. Vzdušná výhost 95 % a více. Od fáze 2 
snížíme teplotu na 16-18 °C. Výsevní substrát má mít pH 5,5-6,5 a EC méně jak 
0,5. Mezi jednotlivými zálivkami nesmí proschnout substrát, neustále ho udržujeme 
vlhký. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 5-7 týdnech do 10-12 cm květináčů. 

           

Substrát pH substrátu 5,5-6,0 a EC méně jak 1,0. 
           

Teploty Po nahrnkování pěstování při 15-18 °C, je nutné se vyhnout velkým výkyvům teplot. 
           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Jeden až dva týdny po nahrnkování hnojíme jednou 
týdně 100-150 ppm dusíku. 

 

  

 

Carex comans                                                                             Zora 
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  Druh: Catharanthus roseus (Vinca) 
 Skupina: Cora F1 
 

Kompaktní rostliny, velké květy. Výborně se jí daří na 
teplých a slunných lokalitách. Odolná k Phytophthora. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-35 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 1362,00 Kč (1000 semen) 

             Mix SY1099        
           

Použití Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality. 

 

Kvetení 
Neutrální k délce dne – vysoké množství světla a teploty vyšší jak 24 °C podporují 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 7 dní. 
Zasypávání: Semena je možné zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla 
zajištěna tma a optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC do 0,5-0,75. Pravidelně kontrolujte pH substrátu, jelikož 
Vinca zvyšuje pH o 0,5-1. Substrát by neměl být příliš stlačený, aby mohly kořeny 
bez problému prorůst. 
Světlo: Tma je nutná pro klíčení. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-7.  
Vzdušná vlhkost: 100 % po dny 1-7. 
Teplota: 24-25 °C: 
Hnojení: Udržujte EC 0,5-0,75. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Den 8-16 
- Snížíme vzdušnou vlhkost na 40 %. 
- Substrát: pH5,5-5,8 a EC 1-1,25 
- Světlo: 20 000-30 000 lux 
- Vlhkost substrátu: Střídáme mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3), substrát 

 

Catharanthus roseus (Vinca)                                        Cora F1 



91 
 

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

by měl proschnout na stupeň 3 během 18 hod. 
- Teplota: Jakmile jsou patrné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 24-25,6 

°C. 
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku. 
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme postřik mezi dnem 7 a 10. 

Fáze 3 a 4: 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 
Světlo: 35 000-50 000 lux.  
Teplota: 24-25,6 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Pokud substrát 
vyschne více než na stupeň 2, mohou se poškodit kořeny.  
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 1 500-2 500 ppm. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Rostliny jsou prodejné za 36-70 dní od přesazení. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,7-2,0. 
Světlo: 50 000- 75 000 lux. 
Teploty: 24-25,5 °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 %. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Rhizoctonia, Pythium  
Škůdci: mšice, smutnice 

 

V nabídce 10 barev a směs (SY1099). 

          
                 Apricot                                      Burgundy                           Deep Lavender 

                SY1095                                       SY1096                                    SY1097 
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           Lavender                                  Mix                                               Pink 

            SY1098                              SY1099                                            SY1100 

                 
              Punch                                       Red                                       Strawberry 

            SY1101                                   SY1102                                      SY1103 

         
                    Violet                                                              White 

                 SY1104                                                             SY1105 
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  Druh: Catharanthus roseus (Vinca) 
 Skupina: Cora Cascade F1 
 

Převislá. Snáší extrémní slunná a suchá stanoviště. 
Odolná k Phytophthora. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 30-40 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 2253,50 Kč (1000 semen) 

             Mix SY1110        
           

Použití Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality. 

 

Kvetení 
Neutrální k délce dne – vysoké množství světla a teploty vyšší jak 24 °C podporují 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 7 dní. 
Zasypávání: Semena je možné zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla 
zajištěna tma a optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC do 0,5-0,75. Pravidelně kontrolujte pH substrátu, jelikož 
Vinca zvyšuje pH o 0,5-1. Substrát by neměl být příliš stlačený, aby mohly kořeny 
bez problému prorůst. 
Světlo: Tma je nutná pro klíčení. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-7.  
Vzdušná vlhkost: 100 % po dny 1-7. 
Teplota: 24-25 °C: 
Hnojení: Udržujte EC 0,5-0,75. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Den 8-16 
- Snížíme vzdušnou vlhkost na 40 %. 
- Substrát: pH5,5-5,8 a EC 1-1,25 
- Světlo: 20 000-30 000 lux 
- Vlhkost substrátu: Střídáme mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3), substrát 

 

Catharanthus roseus (Vinca)                       Cora Cascade F1 
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by měl proschnout na stupeň 3 během 18 hod. 
- Teplota: Jakmile jsou patrné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 24-25,6 

°C. 
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku. 
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme postřik mezi dnem 7 a 10. 

Fáze 3 a 4: 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 
Světlo: 35 000-50 000 lux.  
Teplota: 24-25,6 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Pokud substrát 
vyschne více než na stupeň 2, mohou se poškodit kořeny.  
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 1 500-2 500 ppm. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Rostliny jsou prodejné za 36-70 dní od přesazení. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,7-2,0. 
Světlo: 50 000- 75 000 lux. 
Teploty: 24-25,5 °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 %. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Rhizoctonia, Pythium  
Škůdci: mšice, smutnice 

 

V nabídce 7 barev a směs (SY1110). 

 
             Apricot                                   Cherry                                    Lilac 

             SY1106                                  SY1107                                  SY1108 
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                Magenta                                                 Mix 

                SY1109                                               SY1110 

 
             Peach Blush                               Polka Dot                            Strawberry 

               SY1111                                     SY1112                                  SY1113 
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  Druh: Catharanthus roseus (Vinca) 
 Skupina: SunStorm®F1 
 

Kompaktní, velmi raná skupina. Uniformní porost, velice 
dobře obrůstá. Vhodná pro pěstování v malých 
květináčích. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-IX Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 302,20 Kč (1000 semen) 

         Formula Mix SY1120        
           

Použití Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality. 

 

Kvetení 
Neutrální k délce dne – vysoké množství světla a teploty vyšší jak 24 °C podporují 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 7 dní. 
Zasypávání: Semena je možné zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla 
zajištěna tma a optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC do 0,5-0,75. Pravidelně kontrolujte pH substrátu, jelikož 
Vinca zvyšuje pH o 0,5-1. Substrát by neměl být příliš stlačený, aby mohly kořeny 
bez problému prorůst. 
Světlo: Tma je nutná pro klíčení. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-7.  
Vzdušná vlhkost: 100 % po dny 1-7. 
Teplota: 24-25 °C: 
Hnojení: Udržujte EC 0,5-0,75. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Den 8-16 
- Snížíme vzdušnou vlhkost na 40 %. 
- Substrát: pH5,5-5,8 a EC 1-1,25 
- Světlo: 20 000-30 000 lux 
- Vlhkost substrátu: Střídáme mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3), substrát 

by měl proschnout na stupeň 3 během 18 hod. 

Catharanthus roseus (Vinca)                            SunStorm®F1 
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- Teplota: Jakmile jsou patrné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 24-25,6 
°C. 

- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku. 
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme postřik mezi dnem 7 a 10. 

Fáze 3 a 4: 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,25-1,5. 
Světlo: 35 000-50 000 lux.  
Teplota: 24-25,6 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Pokud substrát 
vyschne více než na stupeň 2, mohou se poškodit kořeny.  
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Geneticky kompaktní skupina, není nutné používat regulátory 
růstu. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Rostliny jsou prodejné za 36-70 dní od přesazení. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,7-2,0. 
Světlo: 50 000- 75 000 lux. 
Teploty: 24-25,5 °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 %. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Geneticky kompaktní skupina, není nutné používat regulátory 
růstu. 
Fungicidy: Doporučuje se aplikovat fungicidy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Rhizoctonia, Pythium  
Škůdci: mšice, smutnice 

 

V nabídce 15 barev a směs (SY1120). 

  
  Pure White   White with Eye   Orchid Halo          Apricot          Red Halo 

    SY1123              SY1129              SY1122             SY1114            SY1125 

 
      Blush               Purple         Light Blue        Deep Pink    Rose with Eye   Deep Lilac 

    SY1115             SY1124           SY1121             SY1119            SY1127            SY1117 
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  Bright Red           Red       Scarlet with Eye Deep Orchid  Formula Mix 

    SY1116            SY1126           SY1128              SY1118          SY1120 
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  Druh: Celosia cristata 
 Skupina: Amigo 
 

Velice odolná letnička do extrémního tepla, krátká 
kultivační doba. Ideální do výsadeb, které jsou 
vystaveny extrémům. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 10-11 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 15 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 163,20 Kč (1000 coated) 

                  H4230C        
           

Použití Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, možný je i přímý výsev. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dnů při teplotě asi 25 °C; fáze 2-4: 11 až 20 dnů při 18 až 21 °C ve dne 
a 15 až 18 °C v noci. Po výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat 
relativní vzdušnou vlhkost 95 %. Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 
18-21 °C a sníží se také vlhkost substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) 
začínáme s hnojením vyváženým hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý 
kořenový systém, je potřeba se vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-5 týdnech do 9-10 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 
předejdeme deficitu železa.  

 

  

 

Celosia cristata                                                                      Amigo 
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  Druh: Celosia plumosa 
 Skupina: Fashion Look 
 

Směs vytvořená ze skupiny FRESH LOOK a New 
Look®. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 11-12 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 200,00 Kč (1000 coated) 

                H3982C        
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb. Vhodná je též jako balkónová. Exotický prvek do květinových aranžmá. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1 a 2: 7-14 dnů při teplotě 22-25 °C; fáze 3: 18-20 °C, fáze 4: 17-18 °C. Po 
výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat relativní vzdušnou vlhkost 95 %. 
Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 18-20 °C a sníží se také vlhkost 
substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) začínáme s hnojením vyváženým 
hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý kořenový systém, je potřeba se 
vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-5 týdnech do 9-12 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
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.  

 

  

 

Celosia plumosa                                                      Fashion Look 
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  Druh: Celosia plumosa 
 Skupina: Fresh Look 
 

Intenzivní barva květenství po celé léto, nevybledává. 
Kompaktní růst v nádobách, ve venkovních 
výsadbách se výborně rozrůstá. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 200,00 Kč (1000 coated) 

               Mix H3985C        
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb. Vhodná je též jako balkónová. Exotický prvek do květinových aranžmá. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1 a 2: 7-14 dnů při teplotě 22-25 °C; fáze 3: 18-20 °C, fáze 4: 17-18 °C. Po 
výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat relativní vzdušnou vlhkost 95 %. 
Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 18-20 °C a sníží se také vlhkost 
substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) začínáme s hnojením vyváženým 
hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý kořenový systém, je potřeba se 
vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-5 týdnech do 9-12 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 
předejdeme deficitu železa.  

 

 

 

 

Celosia plumosa                                                          Fresh Look 
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V nabídce v 4 čistých barvách a směsi (H3985C). 

                         

           Gold H3961C                         Orange H3931C                           Red H3941C 

               

         Yellow H3921C                           Mix H3985C 
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  Druh: Celosia plumosa 
 Skupina: Glorious 
 

Skupina obsahující nové intenzivní barvy. Kompaktní, 
vhodné do nádob i do venkovních výsadeb. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 8-9 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 144,00 Kč (1000 coated) 

               Mix 3902C        
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb. Vhodná jako exotický prvek do balkónových výsadeb. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dnů při teplotě cca 25 °C; fáze 2-4: 11-20 dní při denní teplotě 18-21 °C 
a noční 15-18 °C. Po výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat relativní 
vzdušnou vlhkost 95 %. Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 18-21 °C 
a sníží se také vlhkost substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) začínáme 
s hnojením vyváženým hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý kořenový 
systém, je potřeba se vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-5 týdnech do 9-12 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 
předejdeme deficitu železa.  

 

 

 

Celosia plumosa                                                               Glorious 
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V nabídce v 4 čistých barvách a směsi (H3902C). 

 

               Orange H3851C                                                   Pink H3961C 

 

                  Red H3881C                                                     Yellow H3831C 

Mix H3902C  



105 
 

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

 

 

  Druh: Celosia plumosa 
 Odrůda: New Look® 
 

Zajímavá kombinace tmavě červeného květenství a 
tmavě bronzových listů. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 11-12 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 200,60 Kč (1000 coated) 

                                H3910C       
           

Použití 
Odrůda vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb.  

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1 a 2: 7-14 dnů při teplotě 22-25 °C; fáze 3: 18-20 °C, fáze 4: 17-18 °C. Po 
výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat relativní vzdušnou vlhkost 95 %. 
Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 18-20 °C a sníží se také vlhkost 
substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) začínáme s hnojením vyváženým 
hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý kořenový systém, je potřeba se 
vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-5 týdnech do 9-12 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
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.  

 

  

 

Celosia plumosa                                                          New Look® 
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  Druh: Celosia plumosa 
 Skupina: Smart Look 
 

Růžová odrůda Romantica o 10 dní ranější než 
červená Red. Dobře toleruje teplo. Atraktivní barvy. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 28 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 253,00 Kč (1000 coated) 

             Romantica H3913C       
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb.  

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, doporučený je přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dnů při teplotě cca 25 °C; fáze 2-4: 11-20 dní při denní teplotě 18-21 °C 
a noční 15-18 °C. Po výsevu osivo zasypat lehce vermikulitem a udržovat relativní 
vzdušnou vlhkost 95 %. Až se objeví děložní lístky, tak se sníží teplota na 18-21 °C 
a sníží se také vlhkost substrátu. Za cca 20 dní od vyklíčení (fáze 3) začínáme 
s hnojením vyváženým hnojivem 100 mg N/l týdně. Rostliny mají citlivý kořenový 
systém, je potřeba se vyhnout přelévání a nadměrnému zasolení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech do 10-11 cm květináčů nebo do packů. Pozdní 
přesazení vede k následnému vyvolání stresu a rostliny začnou předčasně kvést. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 18-20 °C, na konci kultivace možné snížit teploty na 16 °C. 
Vyvarujte se teplot pod 16 °C, Celosia potřebuje teplo, aby mohla růst. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, použití 
draselného a fosforečného hnojiva (poměr N:K2O 1:1,5). Nutné předejít vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku způsobuje slabé stonky. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chalátů železa 
předejdeme deficitu železa.  

 

 

 

 

Celosia plumosa                                                          Smart Look 
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V nabídce 2 barvy. 

           

               Romantica H3913C                                                    Red H3890C 
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  Druh: Cleome hassleriana (spinosa) 
 Skupina: Sparkler 
 

Velice atraktivní skupina, která miluje teplo. Rostliny 
jsou kompaktní, vhodné pro pěstování ve velkých 
nádobách. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 14-18 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 60-90 cm Délka kultury po 

přesazení: 10-12 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Primed 

   CENA: 2573,80 Kč (1000 primed) 

               Mix SY1132        
           

Použití Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 25-35, 5-7 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení jsou vhodné dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 4-6 dní. Semena prošla úpravou, tak aby se odbourala 
dormance, proto se nedoporučuje, aby se ošetřovaly dusičnanem draselným nebo 
se mrazily či chladily. Pro správné klíčení je vhodné kolísání teplot spíše než 
konstantní teplota v klíčící komoře. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna 
optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Mokrý (4) dokud se neobjeví kořínek. Poté kolísání mezi 
stupněm mokrý (4) a vlhký (3) dokud se neobjeví děložní lístky. Přemokřený 
substrát po více než 12-14 hodin může inhibovat klíčení. 

Vzdušná vlhkost: 90-100 %. 
Teplota: Vyšší nároky na teplotu. Pro správné vyklíčení je nutné kolísání teplot. 
Doporučují se denní teploty 26-30 °C a noční 20-21 °C. 
Hnojení: Vysoké nároky na hnojení. Jakmile semena vyklíčí, začínáme 
s hnojením 100 ppm dusíku hnojivem o Ca základu. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

 

Cleome hassleriana (spinosa)                                    Sparkler 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,0-2,0. 
Světlo: Maximálně 20 000-35 000 lux.  
Teplota: Pokračujeme v kolísání teplot, denní 26-30 °C, noční 20-21 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Přemokřený substrát 
po více než 12-14 hodin může inhibovat růst. 
Vzdušná vlhkost: 40-60 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 

Hnojení: 100-150 ppm dusíku, hnojíme Ca hnojivem (13-2-13 nebo 14-4-14). 
Pokud je nižší vzdušná vlhkost, tak hnojíme vyšší koncentrací hnojiva. 
Regulátory růstu: Aplikace regulátorů růstu ve fázi mladých rostlin podporuje 
lepší větvení rostlin. Vhodné je použít přípravek Bonzi (paclobutrazol) nebo B-Nine 
(daminozide). 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 3-4 týdny od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Nutné je přesazovat včas. Volíme velké nádoby. 
Substrát: pH 5,6-6,0, EC 1,8-2,5. Cleome toleruje nižší hodnoty pH než řada 
dalších kobercových rostlin. 
Světlo: 35 000- 45 000 lux. Pokud je malé množství světla, tak je vhodné 
přisvětlovat 35 000-45 000 lux, tak se podpoří růst kořenů a stonku. 
Teploty: Denní teploty 22-27 °C, noční 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 3. 
Přemokřený substrát po více než 12-14 hodin může inhibovat růst. 
Hnojení: Vysoké nároky na hnojení.  Hnojíme tekutým hnojivem 300 ppm dusíku, 
volíme amonné hnojivo (20-10-20). Zálivka čistou vodou po každém třetím 
hnojení.  
Regulátory růstu: Vhodné je použít Bonzi nebo B-Nine. Aplikujeme B-Nine 
v koncentraci 5 000 ppm, v týdenních intervalech. Může se oddálit kvetení o 4-7 
dní. Po třech aplikacích B-Nine je výška rostlin 30-36 cm, po dvou aplikacích 40-
50 cm, po jedné aplikaci 60-75 cm. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, Pythium 
Škůdci:  

 

V nabídce 4 barvy a směs (SY1132). 

 
    Lavender SY1131            White SY1134              Rose SY1133               Blush SY1130 
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  Druh: Cosmos sulphureus 
 Skupina: Cosmic 
 

Velice bohatě kvetoucí skupina, kulatý tvar rostliny. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural, 
Detailed 

 Délka kultury: 7-8 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby  Výška: 30 cm 

 Expozice: Slunce-částečný stín 
     CENA: 246,80 Kč (1000 semen), 323,00 Kč (1000 detailed) 

            Mix J6743 / D        
           

Použití 
Skupina vhodná do venkovních výsadeb, ale díky intenzivní barvě květů je to i 
zajímavá hrnková rostlina. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až konec července. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný je i přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
5-8 dnů při 20 °C. Klíčí za tmy, proto zasypte osivo vermikulitem, pískem nebo 
substrátem. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu a teploty na 17 až 18 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech po výsevu do 10 cm květináčů (1 nebo 2 rostliny) 
nebo do packů. Lze vysadit i 2-3 rostliny do 15 cm nádoby. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-2kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8. 

           

Teploty Pěstování při teplotách 15-17 °C nebo venku. Cosmos netoleruje mráz. 
           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku v kompletním 
vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 

 

V nabídce v 3 čistých barvách a směsi (J6743 / D). 

 

Cosmos sulphureus                                                           Cosmic 
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            Orange J6742 / D                                                        Red J6731 / D 

 

                 

            Yellow J6711 / D                                                      Mix J6743 / D 
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  Druh: Cosmos sulphureus 
 Odrůda: Limara 
 

Intenzivní žlutá barva, vhodná především do nádob. 
Kvete od května do srpna. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural, 
Detailed 

 Délka kultury: 7-8 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby  Výška: 20 cm 

 Expozice: Slunce-částečný 
stín 

     CENA: 246,80 Kč (1000 semen), 323,00 Kč (1000 detailed)  

                Lemon J6631D       
           

Použití 
Odrůda vhodná do venkovních výsadeb, ale díky intenzivní barvě květů je to i 
zajímavá hrnková rostlina. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až konec července. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný je i přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
5-8 dnů při 20 °C. Klíčí za tmy, proto zasypte osivo vermikulitem, pískem nebo 
substrátem. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu a teploty na 17 až 18 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech po výsevu do 10 cm květináčů (1 nebo 2 rostliny) 
nebo do packů. Lze vysadit i 2-3 rostliny do 15 cm nádoby. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-2kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8. 

           

Teploty Pěstování při teplotách 15-17 °C nebo venku. Cosmos netoleruje mráz. 
           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku 
v kompletním vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. 

 

  

Cosmos sulphureus                                                            Limara 
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  Druh: Cuphea llavea 
 Skupina: Sriracha® 
 

Nový atraktivní druh. Výrazné barevné odstíny. Výborně 
snáší teplo a sucho. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-14 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 30-40 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 2518,60 Kč (1000 semen) 

                     
           

Použití Vhodná pro pěstování ve velkých nádobách. Miluje teplo a slunné lokality. 

 

Kvetení 
Fakultativně krátkodenní rostlina – ke kvetení jsou vhodné krátké dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení uspíší vysoké množství světla a krátké dny. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

Vyséváme 1 semeno do jedné cely sadbovače. Volíme sadbovač se 105-228 
celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní.  
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna 
optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 0,7-1,0. 
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení.  
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 1-5 nebo dokud se neobjeví kořínek.  

Vzdušná vlhkost: 95-100 %. 
Teplota: 21-24 °C°. 
Regulátory růstu: STĚŽEJNÍ. Povrch substrátu je vhodné postříkat 1ppm 
paclobutrazolu 48 hod po výsevu. Díky tomu není hypokotyl vytažený. Vhodné je 
nejprve aplikaci vyzkoušet na malém kousku, aby se zjistily vhodné dávky. Takto 
ošetřené rostliny mají hypokotyl ne delší než 2,5 cm. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Trvá den 6-13 
- Světlo: 16 000-27 000 lux. 
- Teploty: 21-24 °C. 
- Vlhkost substrátu: Jakmile se objeví kořínek, tak kolísání mezi mokrý (4) a 

vlhký (3). 

 

Cuphea llavea                                                                  Sriracha® 
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- Vzdušná vlhkost: 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 

- Substrát: pH 5,8-6,2 a EC 0,5-0,7 
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 50-100 ppm dusíku. 

Fáze 3 a 4: trvání den 14-28 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 1,0-1,3. 
Světlo: 32 300- 48 400 lux.  
Teplota: 21-24 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 %.  
Hnojení: 100-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Další aplikace není nutná. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujme cca 29. den. Rostliny jsou k prodeji v den 90. Volíme 
květináče o průměru 15 cm. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,8-2,2.  
Světlo: 37 700-59 200 lux. Fakultativně krátkodenní rostlina, krátké dny nejsou 
bezpodmínečně nutné, ale dny kratší než 12 hod urychlí kvetení o 1-1,5 týdne. 
Teploty: Denní teploty 21-29 °C, noční 18-21 °C. Může být pěstována i za nižších 
teplot (13-16 °C), ale délka kultury je pak výrazně vyšší. Snáší i teploty 10-13 °C. 
Vzdušná vlhkost: 40-50 %. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4. 
Používáme vzdušný substrát. 
Hnojení: Střední nároky na hnojení. Střídáme Cal-Mag hnojiva (15-5-15, 14-4-14) 
a amonná hnojiva (20-10-20, 15-15-15) při 150-200 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Vhodné jsou 1-2 aplikace paclobutrazolu. Pozdní aplikace 
může oddálit kvetení. Rostliny jsou kompaktnější, když se pěstují za krátkých dní. 
Při pěstování při 10-17 °C není nutné chemicky regulovat růst. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: fusarium, Pythium 
Škůdci: mšice, molice, svilušky 

 

V nabídce ve 3 barvách. 

 
             Pink SY1135                          Rose SY1136                        Violet SY1137 
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  Druh: Dahlia variabilis 
 Odrůda: Garden Pride 
 

Poloplné barevné květy, kompaktní vzrůst. Brzo kvete. 
Délka kultury 8-9 týdnů. K dispozici i žlutě obalené osivo 
pro snadný výsev. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
& Coated 

 Délka kultury: 8-9 týdnů Užití: kobercové a 
krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 290,00 Kč (1000 semen), 370,00 Kč (1000 coated) 

          K0202 / C         
           

Použití 
Odrůda vhodná do venkovních výsadeb, atraktivní hrnková květina do sesazovaných 
nádob i do okenních truhlíků. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až konec července. Výsev na počátku února pro prodej na Den matek. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný je i přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

3-5 dnů při 24-26 °C. Možné i teploty 18-26 °C, nižší teploty prodlužují klíčení. Klíčí 
za tmy, proto zasypte osivo vermikulitem, pískem nebo substrátem. Před setím je 
nutné substrát ošetřit fungicidy. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu a teploty na 
16 až 17 °C. Teploty pod 10 °C vedou ke květní indukci, rostliny se pak ale dále 
nevětví. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 3-4 týdnech po výsevu do 9-14 cm květináčů do packů. 

           

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

           

Teploty 

Pěstování při teplotách 15-18 °C nebo venku. Před prodejem je doporučeno rostliny 
otužit při 12-13 °C. Kvetoucí rostliny nepěstujme při teplotách nižších než 13 °C. 
Nesnáší mráz. Teploty nad 21 °C v kombinaci s dlouhým dnem (16 hod) vedou 
k vysychání květů, teploty nad 25 °C zabraňují nástupu kvetení. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku 
v kompletním vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. 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. 

  

 

Dahlia variabilis                                                     Garden Pride 
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  Druh: Dahlia x Hybrida 
 Skupina: Fresco 
 

Raná, kompaktní, plnokvětá směs. Použití jako 
kobercové, do nádob a květináčů a k ohraničení záhonů. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-12 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-V Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 634,00 Kč (1000 coated) 

              Formula Mix SY1138      
           

Použití Použití jako kobercové, do nádob a květináčů a k ohraničení záhonů. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 28-35, 5-7 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení jsou vhodné krátké dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení uspíší dlouhé dny a stáří rostliny. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

Vyséváme 1 semeno do jedné cely sadbovače. Volíme sadbovač se 105-228 
celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 2 dny.  
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna 
optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Dlouhodenní podmínky po výsevu. Za krátkých dní Dahlia tvoří hlízy. 
Zajistíme nepřetržitou noc v délce 12-14 hodin.  
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 2-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Ve dnech 4-7 snížíme vlhkost na stupeň 4 (mokrý). Počínaje dnem 8 začínáme 
s kolísáním vlhkosti mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
necháme substrát vyschnout na stupeň 2.  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík.  
Teplota: 20-22 °C dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme teplotu na 18-20 °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: Pěstujeme za dlouhodenních podmínek, Za krátkých dní se tvoří hlízy. 

 

Dahlia x Hybrida                                                                   Fresco 
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Zajistíme nepřerušenou noc v délce 12-14 hodin.  
Teplota: 18-20 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: Méně jak 50 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby 
mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 

Hnojení: Hnojíme Ca hnojivem (13-2-13 nebo 14-4-14) s 75-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme B-Nine (daminozide) 750-1 500 
ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujme za 3-4 týdny od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Rostliny zasazujeme hluboko, aby pak byly stabilní. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 0,8-1,0.  
Světlo: Zajistíme dlouhé dny. Přerušování noci může být nutné k simulaci 
dlouhého dne. Kvetení je inhibováno tvorbou hlízy, což je ovlivněno délkou dne. 
Dny kratší než 12 hodin vedou k tvorbě hlízy, ne kvetení. 
Teploty: Pro časný jarní prodej jsou vhodné noční teploty 18-20 °C. Teplota 
ovlivňuje rychlost kvetení, celkovou kvalitu a habitus rostliny. Teploty nižší než 17 
°C zpomalují růst, ale rostliny jsou kompaktnější. Teploty vyšší než 27 °C vedou 
k aborci květů. 
Vzdušná vlhkost: Méně jak 50 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby 
mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4. Důležité 
je zalévat brzy ráno a zajistit dobou ventilaci. 
Hnojení: Hnojíme spolu se zálivkou při 150 ppm dusíku, hnojíme vyváženým 
hnojivem s mikroelementy. Vyšším množství draslíku na konci produkce způsobí 
tmavší zelenou barvu listu.  
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, tak aplikujeme B-Nine (daminozide) při 750-
1 500 ppm. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytis, padlí, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, molice, svilušky 
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  Druh: Dahlia x Hybrida 
 Skupina: Harlequin 
 

Nízké, kompaktní rostliny. Velice atraktivní dvoubarevný 
květ. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-12 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-V Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 6-8 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 837,80 Kč (1000 coated) 

              Formula Mix SY1139      
           

Použití Použití jako kobercové, do nádob a květináčů a k ohraničení záhonů. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 28-35, 5-7 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení jsou vhodné krátké dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení uspíší dlouhé dny a stáří rostliny. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

Vyséváme 1 semeno do jedné cely sadbovače. Volíme sadbovač se 105-228 
celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 2 dny.  
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby byla zajištěna 
optimální vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Dlouhodenní podmínky po výsevu. Za krátkých dní Dahlia tvoří hlízy. 
Zajistíme nepřetržitou noc v délce 12-14 hodin.  
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 2-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Ve dnech 4-7 snížíme vlhkost na stupeň 4 (mokrý). Počínaje dnem 8 začínáme 
s kolísáním vlhkosti mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
necháme substrát vyschnout na stupeň 2.  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík.  
Teplota: 20-22 °C dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme teplotu na 18-20 °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: Pěstujeme za dlouhodenních podmínek, Za krátkých dní se tvoří hlízy. 

 

Dahlia x Hybrida                                                          Harlequin 
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Zajistíme nepřerušenou noc v délce 12-14 hodin.  
Teplota: 18-20 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: Méně jak 50 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby 
mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 

Hnojení: Hnojíme Ca hnojivem (13-2-13 nebo 14-4-14) s 75-150 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme B-Nine (daminozide) 750-1 500 
ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujme za 3-4 týdny od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Rostliny zasazujeme hluboko, aby pak byly stabilní. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 0,8-1,0.  
Světlo: Zajistíme dlouhé dny. Přerušování noci může být nutné k simulaci 
dlouhého dne. Kvetení je inhibováno tvorbou hlízy, což je ovlivněno délkou dne. 
Dny kratší než 12 hodin vedou k tvorbě hlízy, ne kvetení. 
Teploty: Pro časný jarní prodej jsou vhodné noční teploty 18-20 °C. Teplota 
ovlivňuje rychlost kvetení, celkovou kvalitu a habitus rostliny. Teploty nižší než 17 
°C zpomalují růst, ale rostliny jsou kompaktnější. Teploty vyšší než 27 °C vedou 
k aborci květů. 
Vzdušná vlhkost: Méně jak 50 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby 
mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň střední (2) před zalitím na stupeň 4. Důležité 
je zalévat brzy ráno a zajistit dobou ventilaci. 
Hnojení: Hnojíme spolu se zálivkou při 150 ppm dusíku, hnojíme vyváženým 
hnojivem s mikroelementy. Vyšším množství draslíku na konci produkce způsobí 
tmavší zelenou barvu listu.  
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, tak aplikujeme B-Nine (daminozide) při 750-
1 500 ppm. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytis, padlí, virus bronzovitosti rajčete 
Škůdci: mšice, molice, svilušky 
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  Druh: Dianthus chinensis 
 Odrůda: Charms F1 
 

Osvědčená nízká a kompaktní odrůda. Dlouho kvete 
šarlatovým květem. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 820,00 Kč (1000 pelet) 

              Scarlet SY1140      
           

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. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

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. 

           

 

Dianthus chinensis                                                      Charms F1 
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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  1,0-1,5. 
Světlo: Květní indukci 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. 
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). 

           

Následné 
pěstování 

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. 
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 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem 
B-Nine (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 
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  Druh: Dianthus chinensis 
 Skupina: Super Parfait F1 
 

Nejoblíbenější skupina. Velké dvoubarevné květy. 
Výborně snáší teplé i chladnější pěstební podmínky. 
K dispozici i ve směsi. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 904,90 Kč (1000 pelet) 

              Mix SY1141      
           

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. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

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. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Dianthus chinensis                                          Super Parfait F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. 
Světlo: Květní indukci 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. 
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). 

           

Následné 
pěstování 

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. 
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 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem 
B-Nine (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 

 
V nabídce 3 čisté barvy a směs (SY1141). 
 

 
            Raspberry SY1142                  Red Peppermint SY1143   Strawberry SY1144 
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  Druh: Dianthus chinensis 
 Skupina: Venti Parfait F1 
 Skupina, která se výborně hodí pro jarní prodej v malých 

květináčích nebo v pacích, jelikož dobře toleruje malý 
pěstební prostor. Efektní dvoubarevný květ. I pro prodej 
na konci jarní sezóny. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 1202,80 Kč (1000 pelet) 

             Crimson Eye SY1146      
           

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. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

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. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Dianthus chinensis                                           Venti Parfait F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. 
Světlo: Květní indukci 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. 
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). 

           

Následné 
pěstování 

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. 
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 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem 
B-Nine (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 

V nabídce 3 barvy. 

      
  Crimson Eye SY1146         Crimson SY1145    Lavender Blue SY1147 

  

 

 

      Není fotografie 
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  Druh: Dianthus x barbatus 
 Skupina: Diabunda® F1 
 

Skupina velice raných dianthusů, rostliny jsou košaté, 
porost uniformní. Vhodné k jarnímu i podzimnímu 
prodeji. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-14 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: II-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 1202,90 Kč (1000 pelet) 

             Formula Mix SY1149      
           

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. 

 

Výsevní 
termín 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

Způsob 
výsevu 

Únor-březen. 

           

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. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Dianthus x barbatus                                             Diabunda® F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0-1,5. 
Světlo: Květní indukci 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. 
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). 

           

Následné 
pěstování 

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. 
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 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Rostliny jsou kompaktní, možné je růst regulovat přípravkem 
B-Nine (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 

V nabídce 7 barev a směs (SY1149). 

 
         Crimson SY1148                 Formula Mix SY1149                  Pink Pearl SY1150 
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          Purple SY1151                  Purple Picotee SY1152                  Red SY1153 

 
        Red Picotee SY1154                   Rose SY1155 
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  Druh: Echeveria peacockii 
 Odrůda:  
 

Rozety fialových, purpurových a bílých dužnatých listů. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 měsíců Užití: kobercové 

výsadby, skalka, 
hrnková květina 

 Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 542,30 Kč (1000 semen) 

                   L7270       
           

Použití 
Velice pomalu rostoucí sukulent pro pěstování v nádobách, ale i ve venkovních 
výsadbách, skalkách a sukulentových zahradách. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až duben. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
10-18 dní při teplotě 20-22 °C. Ke klíčení je nutné světlo, semena ničím 
nezasypáváme. Výsev je nutné přistínit, aby nebyl vystaven přímému slunci. 

           

Následné 
pěstování 

4 měsíce po pikýrování přesazujeme 1 rostlinu do 6-8 cm květináčů nebo do packů. 
Pro produkci větších rostlin přesazujeme podruhé za 12-14 měsíců od prvního 
přesazení do 9-13 cm nádob. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (perlit 
nebo písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se 
uvolňujícího hnojiva (9-12 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,5-7,5. 

           

Teploty 

Denní teploty 18-25 °C, noční 15-18 °C. Chladnější noci zajistí lepší pigmentaci 
listů. V zimě pěstujeme ve skleníku při teplotách 15-18 °C. Teploty pod 15 °C vedou 
k listovým deformacím. Nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, střídáme 
hnojiva s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným (poměr N:K2O 1:1,5). 
Na počátku růstu dáváme přednost dusíku, na konci srpna spíše draslíku. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po polovině září. Na jaře 
hnojíme 100-150 ppm dusíku v draselném hnojivu. 

 

  

 

Echeveria peacockii  
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  Druh: Eucalyptus gunnii 
 Odrůda: Silverdrop 
 

Stálezelená letnička, šedivo-zelené kulaté listy, 
červenohnědé stonky. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 15-18 měsíců Užití: kobercové 

výsadby, k řezu  Výška: 50 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 820,00 Kč (1000 semen) 

L9301        
           

Použití 
Hrnková květina, vhodná i do kobercových výsadeb. Exotické listy lze použít i k řezu, 
do květinových aranžmá.  

 

Výsevní 
termín 

Leden až březen, ale možné po celý rok. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

4-9 dnů při teplotě 20-25 °C. Ke klíčení potřebuje světlo, proto semena 
nezasypáváme, jen lehce přimáčkneme k substrátu. Nutné udržovat jednotnou 
vlhkost substrátu, nesmí vyschnout. Přisvětlování je při klíčení vhodné, ale ne nutné. 
Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Od druhé fáze snížíme teploty na 18-20 
°C, snížíme také vlhkost substrátu. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazování rostlin po 4-6 týdnech do 10-15 cm květináčů. K řezu: 4-5 týdnů po 
pikýrování přesazení 1 rostliny do 5 l nádob nebo volně do skleníku (16 rostlin na 
m2) nebo na venkovní stanoviště 3-5 rostlin na m2. Pěstování venku je možné, 
pokud nejsou rostliny vystaveny mrazu.  

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-15 % perlitu, 3 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-7,0. Venkovní pěstování: jílovité 
půdy s dobrou drenáží. Nízké nároky na půdu. Základní hnojení: 100-150 g/m2 
pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Aby byl zajištěn růst, nemohou teploty klesnout 
pod 12 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotách 3-4 °C, nesmí být vystaveny 
mrazu. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-300 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo. 
Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Těsně před řezem aplikujeme 
draselné hnojivo (poměr N:K2O je 1:1,5). V zimě hnojíme ve 4 týdenních intervalech. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), 

 

Eucalyptus gunnii                                                        Silverdrop 



131 
 

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

aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa 
předejdeme deficitu železa. Eucalyptus toleruje vysoké množství solí v substrátu, to 
by ale nemělo převýšit 5 g/l. Venkovní pěstování: na základě půdní analýzy, lze 
upravit 150 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva aplikovaného v několika dávkách. 
Sledovat je také nutné mikroelementy. 
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  Druh: Gazania rigens 
 Skupina: Mini-Star® 
 

Skupina gazanií zahrnující celou škálu barev, od bílé, žluté, 
růžové až po intenzivní červenohnědou. Květy dlouho 
vydrží. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-15 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 276,00 Kč (500 semen) 

          Mix M4040        
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a 
kobercových výsadeb. Výborná i do okenních truhlíků. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad až prosinec pro kvetení od dubna dále; leden až březen pro kvetení od 
června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 10-12 dní při teplotě 21 °C; fáze 2: 7-10 dní při teplotě 21-22 °C, fáze 3 a 4: 
14-21 dní, teplota 15-18 °C. Klíčí za tmy, proto po výsevu osivo zasypeme lehce 
vermikulitem, pískem nebo substrátem. Ve fázi 2 hnojíme jednou 50 ppm 
dusičnanovým dusíkem v kompletním vyváženém hnojivu. Ve fázi 3 a 4 hnojíme 
jednou týdně 100 ppm dusíku. Mladé rostliny nesmí přeschnout, přelití také není 
vhodné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme rostliny po 3-4 týdnech po 1-3 rostlinách do 8-10 cm květináčů nebo 
packů.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 1,5 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8. 

           

Teploty 
Pěstujte při teplotách 12-16 °C. Velice nízké teploty prodlouží délku kultivace. 
Gazania nesnáší mráz.  

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 1,5 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené 
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 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. Gazania nesnáší zasolení substrátu. 

 

 

 

Gazania rigens                                                               Mini-Star® 
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V nabídce v 3 čistých barvách a směsi (M4040). 

       

       Tangerine M3910                   White M3990                            Yellow M3950 

 

             Mix M4040 
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  Druh: Gazania rigens 
 Skupina: Talent® 
 

Zajímavý kontrast zeleno-stříbrných listů a barevných 
květů. Kompaktní rostliny. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-15 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 13 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 281,30 Kč (500 semen) 

                   Mix M4180       
           

Použití 
Skupina vhodná do květináčů, sesazovaných nádob a do venkovních a kobercových 
výsadeb. Výborná i do okenních truhlíků. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad až prosinec pro kvetení od dubna dále; leden až březen pro kvetení od 
června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 10-12 dní při teplotě 21 °C; fáze 2: 7-10 dní při teplotě 21-22 °C, fáze 3 a 4: 
14-21 dní, teplota 15-18 °C. Klíčí za tmy, proto po výsevu osivo zasypeme lehce 
vermikulitem, pískem nebo substrátem. Ve fázi 2 hnojíme jednou 50 ppm 
dusičnanovým dusíkem v kompletním vyváženém hnojivu. Ve fázi 3 a 4 hnojíme 
jednou týdně 100 ppm dusíku. Mladé rostliny nesmí přeschnout, přelití také není 
vhodné. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme rostliny po 3-4 týdnech po 1-3 rostlinách do 8-10 cm květináčů nebo 
packů.  

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 1,5 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8. 

           

Teploty 
Pěstujte při teplotách 12-16 °C. Velice nízké teploty prodlouží délku kultivace. 
Gazania nesnáší mráz.  

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 1,5 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené 
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 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. Gazania nesnáší zasolení substrátu. 

 

 

 

Gazania rigens                                                                     Talent® 
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V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (M4180). 

 

                    Orange M4090              Red Shades M4120        Rose Shades M4110 

 

         White M4130                 Yellow M4170                        Mix M4180 
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  Druh: Gazania rigens 
 Skupina: Big Kiss 
 

Skupina gazánií s květem o průměru 12 cm. Rostliny 
jsou velice košaté, atraktivní v nádobách a kobercových 
výsadbách. Vhodné k jarnímu a letnímu prodeji. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-14 cm 
 Termín kvetení: II-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: II-VI Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 10-12 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 1637,50 Kč (1000 semen) 

                Mix SY1156      
           

Použití 
Skupina gazánií s velkým květem. Atraktivní ve velkých nádobách, krajinářských 
výsadbách, k ohraničení záhonů. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 16-20, 6-8 pravých listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Fáze vývoje rostliny a vysoké teploty spouští kvetení. 
Množství světla zvyšuje počet poupat. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad až prosinec pro kvetení od dubna dále; leden až březen pro kvetení od 
června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 4-6 dní od výsevu. 
Zasypávání: Zasypte semena tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela jednotná 
vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Světlo nemá žádný vliv na 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: Vlhký (3) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 4-14 snížíme vlhkost na stupeň střední (2). Počínaje dnem 15 necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme teplotu na 18-
20 °C dokud se nerozevřou děložní lístky. 

           

Mladé Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 

Gazania rigens                                                                    Big Kiss 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,8-6,2; EC  0,75-1,0. 
Světlo: V době nízkého množství světla může být nutné rostlinám přisvětlovat po 
dobu 14-16 hod denně, abychom docílili kompaktních a silných rostlin. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-200 ppm dusíku. Pokud je velké množství 
světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla je 
vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla a dlouhé nebo 
prodlužované dny, hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat B-Nine (daminozide) 2 500 
ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,0-1,5. 
Světlo: Plné slunce. 
Teploty: Jakmile rostliny zakoření v nové nádobě, snížíme noční teploty na 12-16 
°C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1,5). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1,5) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku, volíme hnojivo s nízkým obsahem 
amoniaku a fosforu. 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat přípravkem B-Nine 
(daminozide) nebo Cycocel (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

 

V nabídce ve 4 čistých barvách a směsi (SY1156). 
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               Yellow SY1159                                                       Red SY1157 

      

          White Flame SY1158                                       Yellow Flame S1160 
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  Druh: Gazania rigens 
 Skupina: Frosty Kiss 
 

Skupina se stříbrným listem. Velice raně kvete, rostliny 
jsou kompaktní a košaté, porost uniformní. Výborný 
artikl pro prodej v 9-12 cm květináčích. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-12 cm 
 Termín kvetení: II-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: II-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 869,20 Kč (1000 semen) 

                Mix SY1162      
           

Použití 
Skupina gazánií s velkým květem a stříbrným listem. Atraktivní ve velkých 
nádobách, krajinářských výsadbách, k ohraničení záhonů. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 16-20, 6-8 pravých listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Fáze vývoje rostliny a vysoké teploty spouští kvetení. 
Množství světla zvyšuje počet poupat. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad až prosinec pro kvetení od dubna dále; leden až březen pro kvetení od 
června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 4-6 dní od výsevu. 
Zasypávání: Zasypte semena tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela jednotná 
vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Světlo nemá žádný vliv na 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: Vlhký (3) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 4-14 snížíme vlhkost na stupeň střední (2). Počínaje dnem 15 necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme teplotu na 18-
20 °C dokud se nerozevřou děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  

Gazania rigens                                                              Frosty Kiss 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,8-6,2; EC  0,75-1,0. 
Světlo: V době nízkého množství světla může být nutné rostlinám přisvětlovat po 
dobu 14-16 hod denně, abychom docílili kompaktních a silných rostlin. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-200 ppm dusíku. Pokud je velké množství 
světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla je 
vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla a dlouhé nebo 
prodlužované dny, hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat B-Nine (daminozide) 2 500 
ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,0-1,5. 
Světlo: Plné slunce. 
Teploty: Jakmile rostliny zakoření v nové nádobě, snížíme noční teploty na 12-16 
°C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1,5). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1,5) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku, volíme hnojivo s nízkým obsahem 
amoniaku a fosforu. 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat přípravkem B-Nine 
(daminozide) nebo Cycocel (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

V nabídce v 6 čistých barvách a 2 směsích (SY1161 a SY1162). 

 

  
         Flame Mix SY1161                           Mix Imp. SY1162 
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       Orange SY1163                Orange Flame SY1164                   Red SY1165 

 
         White SY1166                 White Flame SY1167                    Yellow SY1168 
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  Druh: Gazania rigens 
 Skupina: Kiss 
 

Velice oblíbená skupina, košaté rostliny, silné stonky, 
atraktivní barvy květů. K vypěstování nejsou nutné 
žádné regulátory růstu. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-12 cm 
 Termín kvetení: II-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: II-VI Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 869,20 Kč (1000 semen) 

                Mix SY1172      
           

Použití Atraktivní ve velkých nádobách, krajinářských výsadbách, k ohraničení záhonů. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 16-20, 6-8 pravých listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podpoří kvetení. 
Mechanismus kvetení: Fáze vývoje rostliny a vysoké teploty spouští kvetení. 
Množství světla zvyšuje počet poupat. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad až prosinec pro kvetení od dubna dále; leden až březen pro kvetení od 
června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 4-6 dní od výsevu. 
Zasypávání: Zasypte semena tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela jednotná 
vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 0,5-0,75. 
Světlo: Světlo nemá žádný vliv na 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: Vlhký (3) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 4-14 snížíme vlhkost na stupeň střední (2). Počínaje dnem 15 necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další zálivkou 
necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Teplota 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme teplotu na 18-
20 °C dokud se nerozevřou děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,8-6,2; EC  0,75-1,0. 

Gazania rigens                                                                            Kiss 
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Světlo: V době nízkého množství světla může být nutné rostlinám přisvětlovat po 
dobu 14-16 hod denně, abychom docílili kompaktních a silných rostlin. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně jak se vyvíjí mladé rostliny, snižujeme teplotu na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm vlhký (3) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-200 ppm dusíku. Pokud je velké množství 
světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla je 
vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla a dlouhé nebo 
prodlužované dny, hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat B-Nine (daminozide) 2 500 
ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,0-1,5. 
Světlo: Plné slunce. 
Teploty: Jakmile rostliny zakoření v nové nádobě, snížíme noční teploty na 12-16 
°C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1,5). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1,5) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 150-200 ppm dusíku, volíme hnojivo s nízkým obsahem 
amoniaku a fosforu. 
Regulátory růstu: Skupina je vyšlechtěná tak, aby měla přirozeně kompaktní a 
košatý habitus. Růstové regulátory nejsou nutné, pokud jsou rostliny pěstovány za 
normálních podmínek. Jinak je možné růst regulovat přípravkem B-Nine 
(daminozide) nebo Cycocel (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia 
Škůdci: mšice, svilušky, třásněnka 

V nabídce v 9 čistých barvách a směsi (SY1172). 
 

    
         Bronze SY1169                Golden Flame SY1170              Mahogany SY1171 
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             Mix SY1172                      Orange SY1773                   Orange Flame SY1174 

    
          Rose SY1175                       White SY1176                             Yellow SY1177 

 
      Yellow Flame SY1178 
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  Druh: Gomphrena globosa 
 Skupina: Buddy 
 

Růžové, bílé nebo fialové kulaté květy, kompaktní růst. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: kobercové a krajinářské 

výsadby, hrnková květina  Výška: 15 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 140,00 Kč (1000 semen) 

        Rose M6162         

           

Použití 
Skupina vhodná do venkovních výsadeb, k ohraničení záhonů, i jako hrnková. 
Používá se i k řezu a sušení.  

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen, výsev v intervalech. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
10-14 dní při teplotě 22-24 °C. Po výsevu semena lehce zakryjeme vermikulitem, 
udržujeme jednotnou vlhkost. Substrát nesmí být přelitý, jinak se špatně vyvíjí 
kořeny. Při klíčení nevystavujeme výsev přímému slunci. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme rostliny po 6-8 týdnech do 8-12 cm květináčů nebo packů.  

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
kokosová vlákna, perlit), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3 měsíce), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-
5,8. Pěstování venku: půda s dobrou drenáží, písčitohlinité půdy, standardní 
vyhnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 

Pěstujte při denních teplotách 20-24 °C a nočních 15 °C. Teploty nemají klesnout 
pod 10 °C. Při pěstování venku chraňte mladé rostliny před mrazem. Gomphrena 
nesnáší mráz. 

           

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), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Hlídat je také nutné obsah fosforu 
v substrátu. 

 

 

 

Gomphrena globosa                                                            Buddy 
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V nabídce ve 3 barvách. 

 

           Purple M6202                      Rose M6162                        White M6172 
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  Druh: Gomphrena globosa 
 Skupina: Las Vegas 
 

Růžové, bílé nebo fialové květy. Dobře snáší teplo a 
sucho. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 11-12 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 369,00 Kč (1000 semen) 

                 Mix M6440       
           

Použití 
Skupina vhodná do venkovních výsadeb, k ohraničení záhonů, do nádob. Používá 
se ale zejména k řezu, květy dlouho vydrží. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen, vyséváme v intervalech. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 10 dní při teplotě cca 25 °C; fáze 2-4: 11-35 dní při teplotě 22-24 °C Po 
výsevu semena lehce zakryjeme vermikulitem, udržujeme jednotnou vlhkost. 
Substrát nesmí být přelitý, jinak se špatně vyvíjí kořeny. Při klíčení nevystavujeme 
výsev přímému slunci. Od fáze 2 se sníží vlhkost, pěstujeme ve vzdušném a 
světlém skleníku. Pokud je to nutné, přihnojíme mladé rostliny 0,1% kompletním 
hnojivem. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme rostliny po 5-6 týdnech do 10-12 cm květináčů. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
kokosová vlákna, perlit), 1-1,5 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3 měsíce), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-
5,8. Pěstování venku: půda s dobrou drenáží, písčitohlinité půdy, standardní 
vyhnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 
Pěstujte při denních teplotách 20-24 °C a nočních 15 °C. Teploty nemají klesnout 
pod 10 °C. Při pěstování venku chraňte mladé rostliny před mrazem. Gomphrena 
nesnáší mráz. 

           

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), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Hlídat je také nutné obsah fosforu 
v substrátu. Vysoké pH substrátu zhoršuje dostupnost bóru, to pak může vést 
k hnědým okrajům listů nebo jejich chlorózám. Proto se doporučuje 0,2% postřik 

 

Gomphrena globosa                                                      Las Vegas 
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Boraxu.  

 

V nabídce ve 3 čistých barvách a směsi (M6440). 

        

                   Pink M6390                                                         Purple M6370 

               

                      White M6420                                                   Mix M6440 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Cutting Gold 
 

Slunečnice s rovnými žlutými okvětními plátky a 
černým středem. Nevětví se. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 150 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 154,00 Kč (1000 semen) 

                 N0701        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci 
nebo slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 
°C, aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-
250 ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-
3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                                  Cutting Gold 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa 
(nažloutlé listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Florenza 
 

Slunečnice se žluto-červenými okvětními plátky a 
černým středem. Průměr květu 12 cm, délka stonku 
50 cm. Malé listy. Dobře se větví. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 120 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 323,20 Kč (1000 semen) 

                 N0901        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                                            Florenza 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Floristan® 
 

Slunečnice se žluto-červenými okvětními plátky a 
černým středem. Množství bočních výhonů vhodných 
k řezu. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 100 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 442,70 Kč (1000 semen) 

                N0871       
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                                         Floristan® 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Giant Sungold 
 

Slunečnice s plnými žlutými květy. Může se vyskytovat 
až 15 % jednoduchých nebo poloplných květů. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 150 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 110,00 Kč (1000 semen) 

            N0561        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci 
nebo slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 
°C, aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-
250 ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-
3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                               Giant Sungold 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa 
(nažloutlé listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Holiday 
 

Ideální slunečnice k řezu. Květy o průměru 15 cm, 
žluté okvětní plátky a tmavý střed. Stonek cca 100 cm. 
Tvoří kulatý keř. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 120 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 364,00 Kč (1000 semen) 

            N0821         
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci 
nebo slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 
°C, aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-
250 ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-
3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                                              Holiday 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu 
železa a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny 
hnojíme 200-250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké 
množství amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až 
dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé 
mladé listy). Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu 
železa (nažloutlé listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Ikarus 
 

Slunečnice s citronově žlutými okvětními plátky a 
tmavým středem, průměr květu 10-12 cm. Hlavní 
stonek se větví. Unikátní habitus. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 120 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 305,80 Kč (1000 semen) 

             N0541         
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 
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Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Musicbox 
 

Směs se světle žlutými, zlatavě žlutými a hnedožlutými 
květy. Středně velké květy, kompaktní rostliny. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 75 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 292,00 Kč (1000 semen) 

                 N0782        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

Hnojení Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
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vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 

 

  



163 
 

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

 

 

  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Skupina: Pacino® 
 

Skupina nízkých slunečnic pro pěstování v nádobách. 
Lze použít i do venkovních výsadeb. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: hrnková květina, 

kobercové výsadby  Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 434,00 Kč (1000 semen) 

         Mix N0861         
           

Použití 
Skupina, která je především určená pro pěstování v nádobách. Možné jsou i 
venkovní výsadby, jak kobercové tak do nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Březen až konce července, výsev v intervalech. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, možný i výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 5-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Klíčí ve tmě, výsev zasypeme substrátem, pískem 
nebo vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. 
Krátkodenní podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je 
vhodné pro klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a 
špatné klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-13 cm nádob, 3 rostliny do 20 cm 
květináčů nebo 3-5 l nádob. 

           

Substrát 
Používáme dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1,5-3 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-250 ppm dusíku hnojivem 
s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství amoniaku a dusíku. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). Jednou nebo dvěma 
aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé listy mezi 
nervaturou). 

 

V nabídce ve 3 čistých barvách a směsi (N0861). 
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         Cola N0840                           Gold N0830                                 Lemon N0850 

 

Mix N0861 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Ring of Fire 
 

Odrůda se zlatožlutými a hnědočervenými okvětními 
plátky, tmavý střed. Dobře se větví, dlouhé postranní 
výhony vhodné k řezu. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 120 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 570,00 Kč (1000 semen) 

              N0881        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                   Ring of Fire 



166 
 

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

Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Solara F1 
 

Odrůda vhodná k řezu, raně kvete, květy o průměru 
15 cm, bez pylu, zlatožluté okvětní plátky s tmavým 
středem. Silné stonky. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 150 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 408,00 Kč (500 semen) 

              N0310        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu, má velké květy na silných stoncích. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci 
nebo slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. 
Volíme spon 12x12 cm. Po přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech 
týdnech zvýšíme dávky na 200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. 
Udržujeme teplotu 20-22 °C, aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou 
kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka 
pozdě odpoledne může vést k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-
3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

 

Helianthus annuus                                                         Solara F1 



168 
 

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

Hnojení 

Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa 
(nažloutlé listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Sonja® 
 

Výborná odrůda k řezu oceněná cenou 
FLEUROSELECT QUALITY. Oranžové květy o 
průměru 9 cm, stonky dlouhé 60-80 cm. Nevětví se. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 100 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 411,00 Kč (1000 semen) 

              N0581         
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. Po 
přesazení začínáme hnojit 100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 
200-250 ppm dusíku v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, 
aby měly stonky dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 
ppm dusíku. Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést 
k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

Hnojení 
Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 
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a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Soraya 
 

Odrůda vhodná k řezu, květy o průměru 15 cm, 
oranžová barva s tmavým středem, nemají pyl. Raně 
kvete.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu 
 Výška: 155 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 411,00 Kč (1000 semen) 

              N0601        
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci nebo 
slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné 
klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. 
Volíme spon 5-10x40-70 cm, cca 30-35 rostlin na m2. Po přesazení začínáme hnojit 
100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 200-250 ppm dusíku 
v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, aby měly stonky 
dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 ppm dusíku. 
Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-3 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-
6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

Hnojení 
Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Je nutné se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 

 

Helianthus annuus                                                              Soraya 
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a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé 
listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Teddy Bear 
 

Nízká odrůda s plnými oranžovými květy.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: hrnková květina, 

kobercové výsadby  Výška: 40 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 111,00 Kč (1000 semen) 

             N0621        
           

Použití 
Odrůda, která je především určená pro pěstování v nádobách. Možné jsou i 
venkovní výsadby, jak kobercové tak do nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Březen až konce července, výsev v intervalech. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, možný i výsev do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 5-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Klíčí ve tmě, výsev zasypeme substrátem, pískem 
nebo vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. 
Krátkodenní podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je 
vhodné pro klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a 
špatné klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-13 cm nádob, 3 rostliny do 20 cm 
květináčů nebo 3-5 l nádob. 

           

Substrát 
Používáme dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1,5-3 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-250 ppm dusíku hnojivem 
s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství amoniaku a dusíku. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). Jednou nebo dvěma 
aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé listy mezi 
nervaturou). 

 

  

 

Helianthus annuus                                                    Teddy Bear 
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  Druh: Helianthus annuus (Slunečnice) 
 Odrůda: Valentine 
 

Velice raná odrůda, která se dobře větví.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: k řezu, kobercové 

výsadby  Výška: 150 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 305,00 Kč (1000 semen) 

             N0533         
           

Použití Odrůda vhodná k řezu i pro použití v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Pěstování ve skleníku: březen až srpen, výsev v intervalech; venkovní pěstování: 
duben až půlka července. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je spíše přímý výsev. 

           

Klíčení 

Pěstování ve skleníku: fáze 1: 7-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, 
fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Venkovní pěstování: 10-15 dní při 15 °C. Klíčí ve 
tmě. Venku zasejeme semena do hloubky cca 3-4 cm, aby je neodstranili ptáci 
nebo slimáci. Při pěstování ve skleníku výsev zasypeme substrátem, pískem nebo 
vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní 
podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro 
klíčení doplňkové osvětlení. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a 
špatné klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa. 

           

Následné 
pěstování 

Slunečnice vyséváme přímo nebo přesazujeme v době, kdy mají 2 pravé listy. 
Volíme spon 5-10x40-70 cm, cca 30-35 rostlin na m2. Po přesazení začínáme hnojit 
100 ppm dusíku. Po třech týdnech zvýšíme dávky na 200-250 ppm dusíku 
v komplexním vyváženém hnojivu. Udržujeme teplotu 20-22 °C, aby měly stonky 
dostatečnou délku a květy dobrou kvalitu. Týdně hnojíme 200-250 ppm dusíku. 
Rostliny nesmí přeschnout. Zálivka pozdě odpoledne může vést k onemocnění listů. 

           

Substrát 

Pěstování venku: před výsevem ošetřete půdu herbicidem nebo mechanicky 
odstraňte veškerý plevel. Půda se vyhnojí 100-120 g/m2 pomalu se uvolňujícího 
hnojiva. Pěstování ve skleníku: dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-
3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva 
(3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2. 

           

Teploty 
Venkovní pěstování je možné od dubna dále. Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. 
Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C. Slunečnice nesnáší mráz. 

           

Hnojení 
Pěstování venku: min. množství dusíku cca 150 g/m2. Musíme se vyvarovat 
vysokému množství dusíku. Teploty pod 10 °C mohou vést k zhoršení příjmu železa 

 

Helianthus annuus                                                        Valentine 
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a fosforu. Pěstování ve skleníku: vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-
250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K2O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství 
amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran 
hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). 
Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa 
(nažloutlé listy mezi nervaturou). 
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  Druh: Heliotropium arborescens 
 Odrůda: Marine 
 

Uniformní porost, kompaktní rostliny. Květy skládající se 
z mnoha malých tmavomodrých kvítků. Vůně po vanilce.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 13-16 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 50 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 82,00 Kč (1000 semen) 

              N2752        
           

Použití Vhodné pro pěstování v nádobách, okenních truhlících a kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; polovina května až 
červen pro kvetoucí rostliny od července dále. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

5-10 dní při teplotě 21-24 °C. Ke klíčení je nutné světlo, proto výsev jen lehce 
zasypeme vermikulitem, aby se zachovala jednotná vlhkost. Výsev pak umístíme 
pod světlo, ne ale pod přímé sluneční. Substrát nejprve ošetříme fungicidy, abychom 
předešli padání klíčních rostlin. Jakmile se vyvinou děložní lístky, snížíme teplotu na 
18-20 °C, snížíme také vlhkost substrátu. Začneme hnojit 75 mg/l N vyváženým 
kompletním hnojivem. 

           

Následné 
pěstování 

3-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-15 cm nádob nebo packů. Při 
produkci větších rostlin sázíme 3 rostliny do 3-5 l nádob. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kokosová vlákna), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 
5,5-5,8. Při pěstování v nádobách je doporučené používat pomalu se uvolňující 
hnojiva. 

           

Teploty 

Pěstování při 16-18 °C. Vyšší teploty v kombinaci s vysokou intenzitou světla jsou 
možné, kvalita sazenic se nesníží. Vyšší teploty zkrátí kultivační dobu, ale je nutné 
používat regulátory růstu. Teploty pod 10 °C zbrzdí růst a mohou vést i k nedostatku 
železa. Rostliny mohou být otuženy při 12-15 °C. Netoleruje mráz. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku (při 3 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého 
hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Doporučuje se 
preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa je nutná 1 nebo 2 aplikace chelátů 
železa, po nich je nutné listy opláchnout vodou. Pravidelně kontrolujte pH substrátu. 

 

Heliotropium arborescens                                              Marine 
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  Druh: Impatiens hawkerii 
 Skupina: Florific® F1 
 

Košaté rostliny, velké květy, dobře snáší nízké teploty. 
Vhodná pro pěstování v květináčích 12 cm a větších. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-14 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-IX Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-12 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 2195,20 Kč (1000 semen) 

                Red SY1180      
           

Použití 
Skupina vhodná pro pěstování v nádobách a květináčích, ale i ve venkovních 
výsadbách. 

 

Kvetení 
Neutrální k délce dne – kvetení není ovlivněno délkou dne. 
Mechanismus kvetení: Vyšší průměrná denní teplota zkracuje čas nutný 
k vykvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do 1 cely sadbovače. Volíme sadbovač s 105-288 celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 6-8 dní od výsevu.  
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,0-6,4; EC 0,5-0,7. 
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 1-8 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Vzdušná vlhkost: 95-100 % dokud se neobjeví kořínek. 
Teplota: Teplota 21-24 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Světlo: 16 000-27 000 lux. 
- Teplota: 21-24 °C. Teplota půdy by neměla klesnout pod 21 °C. 
- Vlhkost substrátu: Jakmile se objeví kořínek, tak necháme vlhkost substrátu 

kolísat mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). 
- Vzdušná vlhkost: Nižší než 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, 

aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
- Substrát: pH 6,0-6,4, EC 0,5-0,7. 

Impatiens hawkerii                                                  Florific® F1 
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- Hnojení: 50-70 ppm dusíku. Začínáme s hnojením dusičnany, když jsou 
viditelné děložní lístky. 

Fáze 3 a 4: 
Substrát: pH 6,0-6,4; EC 0,8-1,2. 
Světlo: 26 900- 43 000 lux. 
Teplota: 21-27 °C. Teplota půdy nesmí klesnout pod 21 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 %.  
Hnojení: 100-125 ppm dusíku. Hnojíme hnojivem 13-2-13, 15-5-15 , 17-5-17. 
Regulátory růstu: Není nutné používat regulátory růstu. Používáme je ve fázi 
mladých rostlin jen v případě, když je malé množství světla nebo pokud hnojíme 
vysokými koncentracemi amoniaku nebo fosforu. V tomto případě volíme B-Nine o 
koncentraci 1 500-3 000 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme cca 35. den. Volíme nádoby o průměru 10-15 cm. 
Substrát: pH 6,0-6,4, EC 1,0-1,5. 
Světlo: 26 900- 48 000 lux. Jakmile intenzita světla překročí 48 400 lux je nutné 
rostliny přistínit, jinak by se poškodila poupata, květy by byly malé a listy by byly 
popálené.  
Teploty: Denní teploty 21-29 °C, noční teploty 18-21 °C.  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Substrát by měl být 
vždy částečně vlhký, ale nikdy ne přemokřený, jinak jsou rostliny slabé a vytáhlé. 
Vzdušná vlhkost: 40-50 %.  
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Hnojíme hnojivem 13-2-13, 15-5-15, 17-5-
17. Nutné dávat pozor na vysoké množství solí v substrátu, jinak hnědnou listy a 
jejich okraje se stáčí dolů. 
Regulátory růstu: Není nutné používat regulátory růstu. Ty používáme jen 
v případě, že pěstujeme rostliny v malých nádobách a je malé množství světla. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Botrytis, Rhizoctonia, Rhizoctonia, virus bronzovitosti rajčete, Impatiens 
necrotic spot virus (INSV) 
Škůdci: mšice, svilušky 

 
V nabídce v 5 čistých barvách. 

           
             Lavender SY1179                                            Red SY1180 
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        Sweet Orange SY1181                                        Violet SY1182 

 

 
                 White SY1183 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Advantage F1 
 

Skupina, která se vyznačuje kompaktním růstu. Velice dobře 
snáší teplo.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: krajinářské 

výsadby  Výška: 23 cm 
 Expozice: Částečný stín-stín 

     CENA: 416,30 Kč (1000 semen) 

               Mix N5080       
           

Použití 
Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách. Velice zajímavě 
vypadají v sesazovaných nádobách.  

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Kořínek se objeví za 3-5 dní. Semena po výsevu jen lehce zasypeme vermikulitem. 
Klíčí za světla, v klíčící komoře zajistíme 100-1000 lx, díky tomu dosáhneme vysoké 
klíčivosti a rostlinky nebudou vytáhlé. pH výsevního substrátu 6,2-6,5 a EC 0,5-0,75. 
Ve fázi 1 je nutná dostatečná zálivka, od cca 11. dne necháme vždy substrát 
částečně vyschnout před dalším zalitím. Než se objeví kořínek, udržujeme relativní 
vzdušnou vlhkost okolo 95 %, pak snížíme na 40-70 %. Nutná je vertikální i 
horizontální ventilace. Od 1. do 6. dne teploty 22-24 °C, pak snížíme na 21-22 °C. 
Klíčící teploty pod 21 °C zpomalí klíčení a rostliny nejsou uniformní. Teploty nad 25 
°C mohou vést k termodormanci. Teploty pod 18 °C mohou vést k aborci růstového 
vrcholu a deformacím mladých rostlin. Od třetího dne začínáme hnojit 25-50 ppm 
dusíku v hnojivu se základem Ca (14-0-14), EC menší jak 0,75.  
Jakmile se objeví děložní lístky, tak až do doby prvních dvou pravých listů udržujeme 
teploty 19-20 °C. Pak snížíme na 17-18 °C. Nejkratší kultivační doba je při 19,5 °C. 
DIF může způsobovat žloutnutí listů, tomu lze předejít, když ho alespoň na jeden 
týden přerušíme. Osvětlení 25 000 luxů. Doplňkové světlo může být použito, 
především tehdy, když je přirozeně málo světla. První 2 týdny osvětlení 3 500-4 000 
luxů. Přisvětlování po dobu více jak 2 týdnu na počátku pěstování mladých rostlin 
může vést ke žloutnutí listů. Substrát by měl mít pH 6,2-6,5 a EC 0,75. EC větší jak 
1,25 vede k aborci růstového vrcholu. Před zálivkou je nutné substrát nechat 
částečně vyschnout. Relativní vzdušná vlhkost 40-70 %. Hnojíme hnojivem o Ca 
základu (14-0-14; 15-2-15) při 75-100 ppm dusíku. Hnojíme každou druhou nebo třetí 
zálivku. Minimální užití hnojiva vede ke kompaktním sazenicím a podporuje kvetení. 
Nadmíra fosforu způsobuje vytáhlé rostliny. Na počátku růstu je vhodné aplikovat 
růstové regulátory (se základem daminozide, paclobutrazol nebo uniconazol), později 
se regulace růstu děje pomocí teploty, světla a vlhkosti substrátu. 

           

 

Impatiens walleriana                                           Advantage F1 
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Následné 
pěstování 

Přesazení za 4-5 týdnů od výsevu do 288 sadbovače. Impatiens jsou neutrální 
k délce dne. Osvětlení 25 000 lx.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-1,5 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy, pH 6,0-6,5 a 
EC 0,75-1,0. Před každou zálivkou je vhodné nechat substrát částečně vyschnout. 

           

Teploty 
Noční teploty 17-18 °C a denní 21-24 °C. Nejkratší délka kultivace je při průměrné 
denní teplotě 19,5 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Hnojíme každou druhou nebo třetí zálivku hnojivem o Ca 
základu při 75-100 ppm dusíku (13-2-13; 14-4-14). Nutné se vyhnout vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké rostliny a květy schované pod listy jsou příznaky 
přehnojení. 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. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu. 
Nutné předejít vysokým koncentracím hnojiva, proto je vhodnější hnojit častěji během 
týdne nižšími dávkami hnojiva.  Je možné použít regulátory růstu (damonozide, 
paclobutrazol, uniconazol), po přesazení je ale lepší růst regulovat pomocí teploty, 
světla, zálivky a hnojení. Pokud je malé množství světla a vysoká vzdušná vlhkost, je 
vhodné aplikovat fungicidy. 

 

V nabídce v 9 čistých barvách a směsi (N5080).  

     

Appleblossom N5011          Blue N5000                 Red N5040             Orange N5020 

     

       Pink N5030               Salmon N5060           Violet N5120               White N5070 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: LollipopTM F1 
 

Výborná skupina. Uniformní porost, výborně se větví, 
záplava květů ve výrazných barvách. Všechny barvy mají 
stejnou kultivační dobu.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-12 týdnů Užití: krajinářské 

výsadby, do nádob, 
hrnková květina 

 Výška: 28 cm 
 Expozice: Částečný stín 

     CENA: 421,80 Kč (1000 semen) 

       Maxi Mix N7150        
           

Použití 
Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách. Velice 
zajímavě vypadají v sesazovaných nádobách.  

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Kořínek se objeví za 3-5 dní. Semena po výsevu jen lehce zasypeme vermikulitem. 
Klíčí za světla, v klíčící komoře zajistíme 100-1000 lx, díky tomu dosáhneme vysoké 
klíčivosti a rostlinky nebudou vytáhlé. pH výsevního substrátu 6,2-6,5 a EC 0,5-0,75. 
Ve fázi 1 je nutná dostatečná zálivka, od cca 11. dne necháme vždy substrát 
částečně vyschnout před dalším zalitím. Než se objeví kořínek, udržujeme relativní 
vzdušnou vlhkost okolo 95 %, pak snížíme na 40-70 %. Nutná je vertikální i 
horizontální ventilace. Od 1. do 6. dne teploty 22-24 °C, pak snížíme na 21-22 °C. 
Klíčící teploty pod 21 °C zpomalí klíčení a rostliny nejsou uniformní. Teploty nad 25 
°C mohou vést k termodormanci. Teploty pod 18 °C mohou vést k aborci růstového 
vrcholu a deformacím mladých rostlin. Od třetího dne začínáme hnojit 25-50 ppm 
dusíku v hnojivu se základem Ca (14-0-14), EC menší jak 0,75.  
Jakmile se objeví děložní lístky, tak až do doby prvních dvou pravých listů udržujeme 
teploty 19-20 °C. Pak snížíme na 17-18 °C. Nejkratší kultivační doba je při 19,5 °C. 
DIF může způsobovat žloutnutí listů, tomu lze předejít, když ho alespoň na jeden 
týden přerušíme. Osvětlení 25 000 luxů. Doplňkové světlo může být použito, 
především tehdy, když je přirozeně málo světla. První 2 týdny osvětlení 3 500-4 000 
luxů. Přisvětlování po dobu více jak 2 týdnu na počátku pěstování mladých rostlin 
může vést ke žloutnutí listů. Substrát by měl mít pH 6,2-6,5 a EC 0,75. EC větší jak 
1,25 vede k aborci růstového vrcholu. Před zálivkou je nutné substrát nechat 
částečně vyschnout. Relativní vzdušná vlhkost 40-70 %. Hnojíme hnojivem o Ca 
základu (14-0-14; 15-2-15) při 75-100 ppm dusíku. Hnojíme každou druhou nebo 
třetí zálivku. Minimální užití hnojiva vede ke kompaktním sazenicím a podporuje 
kvetení. Nadmíra fosforu způsobuje vytáhlé rostliny. Na počátku růstu je vhodné 
aplikovat růstové regulátory (se základem daminozide, paclobutrazol nebo 
uniconazol), později se regulace růstu děje pomocí teploty, světla a vlhkosti 
substrátu. 

 

Impatiens walleriana                                           LollipopTM F1 
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Následné 
pěstování 

Přesazení za 4-5 týdnů od výsevu do 288 sadbovače. Impatiens jsou neutrální 
k délce dne. Osvětlení 25 000 lx.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 6,2-6,5 a EC 0,75-1,0. Před 
každou zálivkou je vhodné nechat substrát částečně vyschnout. 

           

Teploty 
Noční teploty 17-18 °C a denní 21-24 °C. Nejkratší délka kultivace je při průměrné 
denní teplotě 19,5 °C. 

           

Hnojení 

Hnojíme každou druhou nebo třetí zálivku hnojivem o Ca základu při 75-100 ppm 
dusíku (13-2-13; 14-4-14). Vysoké rostliny a květy schované pod listy jsou příznaky 
přehnojení. Je možné použít regulátory růstu (damonozide, paclobutrazol, 
uniconazol), po přesazení je ale lepší růst regulovat pomocí teploty, světla, zálivky a 
hnojení. Pokud je malé množství světla a vysoká vzdušná vlhkost, je vhodné 
aplikovat fungicidy. 

 

V nabídce v 8 čistých barvách a směsi (N7150).  

         

          Bubblegum Pink      Cherry Red         Coconut White Fruit      Punch Rose 

                N7041                    N7051                        N7091                      N7061 

 

  Orange              Peach Salmon   Pomegranate Carmine  Raspberry Violet    Maxi Mix 

    N7031                    N7071                      N7001                      N7081                 N7150 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Tempo® F1 
 

Rostliny mají velice pěkný kompaktní habitus. Velice 
populární skupina – 24 barev a 9 směsí. Vyšší než skupina 
ADVANTAGE.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: výsadby do nádob 
 Výška: 28 cm 
 Expozice: Částečný stín-stín 

     CENA: 360,00 Kč (1000 semen) 

                N6831        
           

Použití 
Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách. Velice 
zajímavě vypadají i v sesazovaných a závěsných nádobách.  

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Kořínek se objeví za 3-5 dní. Semena po výsevu jen lehce zasypeme vermikulitem. 
Klíčí za světla, v klíčící komoře zajistíme 100-1000 lx, díky tomu dosáhneme vysoké 
klíčivosti a rostlinky nebudou vytáhlé. pH výsevního substrátu 6,2-6,5 a EC 0,5-0,75. 
Ve fázi 1 je nutná dostatečná zálivka, od cca 11. dne necháme vždy substrát 
částečně vyschnout před dalším zalitím. Než se objeví kořínek, udržujeme relativní 
vzdušnou vlhkost okolo 95 %, pak snížíme na 40-70 %. Nutná je vertikální i 
horizontální ventilace. Od 1. do 6. dne teploty 22-24 °C, pak snížíme na 21-22 °C. 
Klíčící teploty pod 21 °C zpomalí klíčení a rostliny nejsou uniformní. Teploty nad 25 
°C mohou vést k termodormanci. Teploty pod 18 °C mohou vést k aborci růstového 
vrcholu a deformacím mladých rostlin. Od třetího dne začínáme hnojit 25-50 ppm 
dusíku v hnojivu se základem Ca (14-0-14), EC menší jak 0,75.  
Jakmile se objeví děložní lístky, tak až do doby prvních dvou pravých listů udržujeme 
teploty 19-20 °C. Pak snížíme na 17-18 °C. Nejkratší kultivační doba je při 19,5 °C. 
DIF může způsobovat žloutnutí listů, tomu lze předejít, když ho alespoň na jeden 
týden přerušíme. Osvětlení 25 000 luxů. Doplňkové světlo může být použito, 
především tehdy, když je přirozeně málo světla. První 2 týdny osvětlení 3 500-4 000 
luxů. Přisvětlování po dobu více jak 2 týdnu na počátku pěstování mladých rostlin 
může vést ke žloutnutí listů. Substrát by měl mít pH 6,2-6,5 a EC 0,75. EC větší jak 
1,25 vede k aborci růstového vrcholu. Před zálivkou je nutné substrát nechat 
částečně vyschnout. Relativní vzdušná vlhkost 40-70 %. Hnojíme hnojivem o Ca 
základu (14-0-14; 15-2-15) při 75-100 ppm dusíku. Hnojíme každou druhou nebo 
třetí zálivku. Minimální užití hnojiva vede ke kompaktním sazenicím a podporuje 
kvetení. Nadmíra fosforu způsobuje vytáhlé rostliny. Na počátku růstu je vhodné 
aplikovat růstové regulátory (se základem daminozide, paclobutrazol nebo 
uniconazol), později se regulace růstu děje pomocí teploty, světla a vlhkosti 
substrátu. 

 

Impatiens walleriana                                              Tempo® F1 
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Následné 
pěstování 

Přesazení za 4-5 týdnů od výsevu do 288 sadbovače. Impatiens jsou neutrální 
k délce dne. Osvětlení 25 000 lx.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % perlitu, 1-1,5 
kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy, pH 6,0-6,5 a 
EC 0,75-1,0. Před každou zálivkou je vhodné nechat substrát částečně vyschnout. 

           

Teploty 
Noční teploty 17-18 °C a denní 21-24 °C. Nejkratší délka kultivace je při průměrné 
denní teplotě 19,5 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Hnojíme každou druhou nebo třetí zálivku hnojivem o Ca 
základu při 75-100 ppm dusíku (13-2-13; 14-4-14). Nutné se vyhnout vysokému 
obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké rostliny a květy schované pod listy jsou příznaky 
přehnojení. 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. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí 
v substrátu. Nutné předejít vysokým koncentracím hnojiva, proto je vhodnější hnojit 
častěji během týdne nižšími dávkami hnojiva.  Je možné použít regulátory růstu 
(damonozide, paclobutrazol, uniconazol), po přesazení je ale lepší růst regulovat 
pomocí teploty, světla, zálivky a hnojení. Pokud je malé množství světla a vysoká 
vzdušná vlhkost, je vhodné aplikovat fungicidy. 

 

V nabídce v 15 čistých barvách a 7 směsích. 

   

       Blue Satin N6531                Burgundy N6561                   Butterfly Mix N6832 

    

      Cancun Mix N6833            Cherry Butterfly N6571               Coral Bee N6592 
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         Crimson N6611                  Crystal Mix N6834                   Deep Pink N6621 

             

        Lavander N6631                       Mix N6831                        Pastel Mix N6836 

      

           Pink N6721                         Pink Frost N6731                  Rose Star N6772 
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         Salsa Mix N6838                      Scarlet N6781              Strawberry Butterfly N6791 

           

          Violet Star N6802               Watermelon N6811              Wedgewood Mix N6839 

 

          White N6821 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Accent F1 
 

Osvědčená klasická skupina.  
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-IX Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 516,00 Kč (1000 semen) 

               Star Mix SY1189      
           

Použití Pěstování v nádobách, závěsných nádobách, výsadbách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 12-14, 2-4 listy 
Rostlina neutrální k délce dne – vykvétá bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Množství světla nemá žádný vliv. Stres způsobený 
suchem způsobuje předčasné kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se zajistila 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5. Ph nižší než 5,5 způsobuje padání klíčních rostlin. EC 0,5-
0,75. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-2 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 3-7 snížíme vlhkost na stupeň mokrý (4). Ve dnech 4-10 snížíme dále 
vlhkost až na stupeň vlhký (3). Od dne 11 snížíme vlhkost na stupeň 2 (střední) 
dokud se neobjeví a nerozevřou děložní lístky. Navečer nesmí být listy mokré! 

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C. Teploty vyšší než 25 °C vedou k termodormanci a 
znesnadnění klíčení. Naopak teploty pod 21 °C snižují rychlost a uniformitu 
klíčení. Teploty pod 18 °C vedou k deformacím listů a padání klíčních rostlin. 

           

Impatiens walleriana                                                  Accent F1 
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Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,2-6,5, EX 0,75. 
Světlo: Vyžaduje 25 000lux. Přisvětlování 3 500-4 000 lux po 2 týdnů je velice 
prospěšné, rostliny jsou silnější. Přisvětlování po delší dobu než 2 týdny vede ke 
žloutnutí listů, a nebo vybledávání barvy. 
Teplota: 18-20 °C dokud se neobjeví první pár pravých listů. Pak snížíme na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 % nebo vyšší. 
Hnojení: Od dne 2 po den 9 hnojíme 25-50 ppm dusíku, volíme Ca hnojivo (14-0-
14). Poté pokračujeme v hnojení v koncentraci 75-100 ppm dusíku každé 2-4 
zálivky, hnojivo by mělo obsahovat fosfor i dusičnan vápenatý. Minimální 
používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve kvetou. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0.  
Světlo: Nevystavujeme rostliny přímému slunci. 
Teploty: Noční teploty 16-19 °C, denní 21-24 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. 
Hnojení: 75-100 ppm dusíku každé 2-3 zálivky, používáme Ca hnojiva (13-2-13 
nebo 14-4-14). Minimální používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve 
kvetou. Vysoké, tmavě zelené rostliny s květy pod listy nebo pozdní nakvétání jsou 
způsobeny přehnojením. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Impatiens Necrotic Virus, alternáriová skvrnitost, rez 
Škůdci: třásněnka, mšice, molice  

 
V nabídce 5 čistých barev a směs (SY1189). 
 

  
        Coral          Deep Pink    Lavender Blue    Burgundy         Red Star        Star Mix 

      SY1185           SY1186           SY1187             SY1184            SY1188           SY1189 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Accent Premium F1 
 

Nová generace odrůd Accent. Velké květy, velice 
odolná.  

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-IX Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 6-8 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 516,00 Kč (1000 semen) 

                 Mix SY1193      
           

Použití Pěstování v nádobách, závěsných nádobách, výsadbách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 12-14, 2-4 listy 
Rostlina neutrální k délce dne – vykvétá bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Množství světla nemá žádný vliv. Stres způsobený 
suchem způsobuje předčasné kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se zajistila 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5. Ph nižší než 5,5 způsobuje padání klíčních rostlin. EC 0,5-
0,75. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-2 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 3-7 snížíme vlhkost na stupeň mokrý (4). Ve dnech 4-10 snížíme dále 
vlhkost až na stupeň vlhký (3). Od dne 11 snížíme vlhkost na stupeň 2 (střední) 
dokud se neobjeví a nerozevřou děložní lístky. Navečer nesmí být listy mokré! 

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C. Teploty vyšší než 25 °C vedou k termodormanci a 
znesnadnění klíčení. Naopak teploty pod 21 °C snižují rychlost a uniformitu 
klíčení. Teploty pod 18 °C vedou k deformacím listů a padání klíčních rostlin. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Impatiens walleriana                               Accent Premium F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,2-6,5, EX 0,75. 
Světlo: Vyžaduje 25 000lux. Přisvětlování 3 500-4 000 lux po 2 týdnů je velice 
prospěšné, rostliny jsou silnější. Přisvětlování po delší dobu než 2 týdny vede ke 
žloutnutí listů, a nebo vybledávání barvy. 
Teplota: 18-20 °C dokud se neobjeví první pár pravých listů. Pak snížíme na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 % nebo vyšší. 
Hnojení: Od dne 2 po den 9 hnojíme 25-50 ppm dusíku, volíme Ca hnojivo (14-0-
14). Poté pokračujeme v hnojení v koncentraci 75-100 ppm dusíku každé 2-4 
zálivky, hnojivo by mělo obsahovat fosfor i dusičnan vápenatý. Minimální 
používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve kvetou. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0.  
Světlo: Nevystavujeme rostliny přímému slunci. 
Teploty: Noční teploty 16-19 °C, denní 21-24 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. 
Hnojení: 75-100 ppm dusíku každé 2-3 zálivky, používáme Ca hnojiva (13-2-13 
nebo 14-4-14). Minimální používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve 
kvetou. Vysoké, tmavě zelené rostliny s květy pod listy nebo pozdní nakvétání jsou 
způsobeny přehnojením. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Impatiens Necrotic Virus, alternáriová skvrnitost, rez 
Škůdci: třásněnka, mšice, molice  

 
V nabídce 11 čistých barev a směs (SY1193). 
 

 
        Pink                    Rose               Violet Star               Lilac                   Violet 

    SY1195                 SY1197                SY1200               SY1192                  SY1199 
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    Orange Star          Salmon            Deep Orange            Red                        Mix 

      SY1194                SY1198                 SY1191              SY1196                   SY1193 

 

 
     Bright Eye            White 

      SY1190                 SY1201 
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Tumbler® F1 
 

Převislá skupina s velkým květem. Velice dobře obrůstá.  
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-16 cm 
 Termín kvetení: III-IX Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 20-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 1464,90 Kč (1000 semen) 

                 White SY1208      
           

Použití Pěstování v nádobách, závěsných nádobách, výsadbách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 12-14, 2-4 listy 
Rostlina neutrální k délce dne – vykvétá bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Množství světla nemá žádný vliv. Stres způsobený 
suchem způsobuje předčasné kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se zajistila 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5. Ph nižší než 5,5 způsobuje padání klíčních rostlin. EC 0,5-
0,75. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-2 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 3-7 snížíme vlhkost na stupeň mokrý (4). Ve dnech 4-10 snížíme dále 
vlhkost až na stupeň vlhký (3). Od dne 11 snížíme vlhkost na stupeň 2 (střední) 
dokud se neobjeví a nerozevřou děložní lístky. Navečer nesmí být listy mokré! 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C. Teploty vyšší než 25 °C vedou k termodormanci a 
znesnadnění klíčení. Naopak teploty pod 21 °C snižují rychlost a uniformitu 
klíčení. Teploty pod 18 °C vedou k deformacím listů a padání klíčních rostlin. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Impatiens walleriana                                            Tumbler® F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,2-6,5, EX 0,75. 
Světlo: Vyžaduje 25 000lux. Přisvětlování 3 500-4 000 lux po 2 týdnů je velice 
prospěšné, rostliny jsou silnější. Přisvětlování po delší dobu než 2 týdny vede ke 
žloutnutí listů, a nebo vybledávání barvy. 
Teplota: 18-20 °C dokud se neobjeví první pár pravých listů. Pak snížíme na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 % nebo vyšší. 
Hnojení: Od dne 2 po den 9 hnojíme 25-50 ppm dusíku, volíme Ca hnojivo (14-0-
14). Poté pokračujeme v hnojení v koncentraci 75-100 ppm dusíku každé 2-4 
zálivky, hnojivo by mělo obsahovat fosfor i dusičnan vápenatý. Minimální 
používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve kvetou. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0.  
Světlo: Nevystavujeme rostliny přímému slunci. 
Teploty: Noční teploty 16-19 °C, denní 21-24 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. 
Hnojení: 75-100 ppm dusíku každé 2-3 zálivky, používáme Ca hnojiva (13-2-13 
nebo 14-4-14). Minimální používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve 
kvetou. Vysoké, tmavě zelené rostliny s květy pod listy nebo pozdní nakvétání jsou 
způsobeny přehnojením. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Impatiens Necrotic Virus, alternáriová skvrnitost, rez 
Škůdci: třásněnka, mšice, molice  

 
V nabídce 7 čistých barev.  
 

 
  Rose Star SY1203    Violet SY1206      White SY1208 Violet Star SY1207 Scarlet SY1205 

 
   Rose SY1202       Salmon SY1204  
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  Druh: Impatiens walleriana 
 Skupina: Xtreme F1 
 

Geneticky kompaktní skupina. Rostliny jsou košaté. 
V nabídce široká škála barev.  

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-IX Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 
 Výška: 15-20 cm Délka kultury po 

přesazení: 6-8 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 516,00 Kč (1000 semen) 

                 Mix SY1214      
           

Použití Pěstování v nádobách, krajinářských a kobercových výsadbách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 12-14, 2-4 listy 
Rostlina neutrální k délce dne – vykvétá bez ohledu na délku dne. 
Mechanismus kvetení: Množství světla nemá žádný vliv. Stres způsobený 
suchem způsobuje předčasné kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se zajistila 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5. Ph nižší než 5,5 způsobuje padání klíčních rostlin. EC 0,5-
0,75. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-2 nebo dokud se neobjeví kořínek. Ve 
dnech 3-7 snížíme vlhkost na stupeň mokrý (4). Ve dnech 4-10 snížíme dále 
vlhkost až na stupeň vlhký (3). Od dne 11 snížíme vlhkost na stupeň 2 (střední) 
dokud se neobjeví a nerozevřou děložní lístky. Navečer nesmí být listy mokré! 

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, poté snížíme na 40-70 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C. Teploty vyšší než 25 °C vedou k termodormanci a 
znesnadnění klíčení. Naopak teploty pod 21 °C snižují rychlost a uniformitu 
klíčení. Teploty pod 18 °C vedou k deformacím listů a padání klíčních rostlin. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

 

Impatiens walleriana                                                  Xtreme F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,2-6,5, EX 0,75. 
Světlo: Vyžaduje 25 000lux. Přisvětlování 3 500-4 000 lux po 2 týdnů je velice 
prospěšné, rostliny jsou silnější. Přisvětlování po delší dobu než 2 týdny vede ke 
žloutnutí listů, a nebo vybledávání barvy. 
Teplota: 18-20 °C dokud se neobjeví první pár pravých listů. Pak snížíme na 16-
18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-50 % nebo vyšší. 
Hnojení: Od dne 2 po den 9 hnojíme 25-50 ppm dusíku, volíme Ca hnojivo (14-0-
14). Poté pokračujeme v hnojení v koncentraci 75-100 ppm dusíku každé 2-4 
zálivky, hnojivo by mělo obsahovat fosfor i dusičnan vápenatý. Minimální 
používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve kvetou. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0.  
Světlo: Nevystavujeme rostliny přímému slunci. 
Teploty: Noční teploty 16-19 °C, denní 21-24 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. 
Hnojení: 75-100 ppm dusíku každé 2-3 zálivky, používáme Ca hnojiva (13-2-13 
nebo 14-4-14). Minimální používání hnojiva, udržuje rostliny kompaktní a dříve 
kvetou. Vysoké, tmavě zelené rostliny s květy pod listy nebo pozdní nakvétání jsou 
způsobeny přehnojením. 
Regulátory růstu: Lze používat B-Nine (daminozide). Regulátory růstu 
aplikujeme s rozvahou, jinak se kroutí mladé listy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Impatiens Necrotic Virus, alternáriová skvrnitost, rez 
Škůdci: třásněnka, mšice, molice  

 
V nabídce 12 čistých barev a 2 směsi (SY1211, SY1214). 
 

     
     Bright Eye       Bright Rose       Hot! Mix               Lavender                 Lilac 

       SY1209            SY1210              SY1211                 SY1212                 SY1213 
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        Mix                 Orange                 Pink                 Punch                  Red 

     SY1214              SY1215               SY1216              SY1217               SY1218 

 

    
      Salmon              Scarlet              Violet                White 

      SY1219              SY1220             SY1221              SY1222 
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  Druh: Laurentia axillaris 
 Odrůda: Starshine 
 

Atraktivní do nádob a sesazovaných výsadeb 
v truhlících. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 12-14 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 10-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Multipelety 

   CENA: 1142,60 Kč (1000 multipelet) 

                Blue SY1223      
           

Použití Atraktivní do nádob a sesazovaných výsadeb v truhlících. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: 6-10 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podporují kvetení. 
Mechanismus kvetení: Délka dne vyšší než 13 hod. Osvětlení podporuje kvetení 
a košatost. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 multipeleta do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-6,0; EC 0,5-1,0. Substrát nesmí být moc stlačený, aby se 
kořenům mohl bez problémů dostat kyslík. 
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-14 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Vzdušná vlhkost: 100 % ve dnech 1-14. 
Teplota: Do dne 14 teplota 18-20 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Den 14-28 – od doby, kdy se objeví děložní lístky až do jejich rozevření. 
- Substrát: pH 5,5-5,8 a EC 1,0-1,25. 
- Světlo: 20 000-30 000 lux. Ve dnech 28-35 prodlužujeme den na 13 hod 

světla. 
- Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 

zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. 

 

Laurentia axillaris                                                         Starshine 
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- Vzdušná vlhkost: Od dne 14 snížíme na 50 %. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal 
kyslík. 

- Teplota: Jakmile jsou viditelné děložní lístky, tak snížíme teplotu na 18-20 
°C. 

- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-100 ppm dusíku, EC půdy 1-1,25. 
Fáze 3 (cca den 28-35) – Mladé rostliny zaplnily celu sadbovače, kořeny prorostly 
až na dno. 

- Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,25-1,75. 
- Světlo: 35 000-55 000 lux. 
- Teplota: 18-20 °C. 
- Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 

zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku, EC půdy 1,25-1,75. 
- Regulátory růstu: Pokud je to nutné, tak aplikujeme B-Nine (daminozide) o 

koncentraci 1 500-2 500 ppm. 
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme fungicidy, abychom předešli botrytidě, 

Rhizoctonia a Pythium. 
Fáze 4 (cca den 35-49) – Sazenice zakládají poupata, mají znaky specifické 
kultivaru. 

- Světlo: 35 000-55 000 lux. 
- Teplota: 18-20 °C 
- Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 75-125 ppm dusíku, EC půdy 1,25-1,75. 
- Fungicidy: Preventivně aplikujeme fungicidy, abychom předešli botrytidě, 

Rhizoctonia a Pythium. 
           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 6-7 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,25-1,5.  
Světlo: Pokračujeme v dlouhodenních podmínkách, světlo více jak 13 hod. 
Přisvětlování v době s malým množstvím světla (3 500-4 500 lux) podpoří růst 
rostliny a kořenů. 
Teploty: 17-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40 %. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 100-175 ppm dusíku, EC půdy 1,25-1,75. 
Regulátory růstu: Lze aplikovat B-Nine v koncentraci 2 500 ppm. 
Fungicidy: Preventivně aplikujeme fungicidy, abychom předešli botrytidě, 
Rhizoctonia a Pythium. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Rhizoctonia a Pythium 
Škůdci: třásněnka, mšice 
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  Druh: Lobelia erinus 
 Skupina: Palace 
 

Raně kvetoucí skupina. Rostliny jsou kompaktní. Výborná 
k ohraničení záhonů a do nádob.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Multipelety 

 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: do nádob, hrnková 
květina  Výška: 12 cm 

 Expozice: Částečný stín 

 
        Mix R2811 / U 

 CENA: 56,00 Kč (10 000 semen), 199,00 Kč (1000 multipelet) 
       

           

Použití Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách.  

 

Výsevní 
termín 

Leden-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

7-10 semen nebo 1 multipeleta (vyroste z ní 5-7 sazenic) do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 4-7 dní při 21-24 °C, výsevní substrát musí mít velice nízký obsah 
rozpustných solí a pH 5,5-6,5. Ke klíčení je nutné světlo, proto semena ničím 
nezasypáváme. Pokud používáme pelety, musíme dbát na to, aby byly dobře 
zalévány, aby se mohly rozpustit. Půdu udržujeme lehce vlhkou, ale ne mokrou. 
Dlouhé dny (12-14 hod) během klíčení zkracují kultivační dobu, takže rostliny dříve 
kvetou. Výsev nevystavujte přímému slunečnímu svitu. 

           

Následné 
pěstování 

Předsazení za 4-5 týdnů od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do placků nebo do 
nádob 8-9 cm. 

           

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

           

Teploty 

Noční teploty 12-15 °C a denní 17-20 °C. Poté, co se vyvinou kořeny, může být 
teplota dále snižována Před prodejem je vhodné rostliny otužit při teplotách 6-8 °C. 
Lobelia erinus netoleruje mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, hnojíme 
kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a 
amoniaku. Mokrý a studený substrát způsobuje nedostatek železa. Kořeny jsou citlivé 
na vysoký obsah solí v substrátu, proto je vhodnější hnojit častěji, ale menšími 
koncentracemi. Snížení dávek hnojení ke konci kultivační doby vede ke 
kompaktnějším rostlinám. 

 

 

Lobelia erinus                                                                        Palace 
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V nabídce v 6 čistých barvách a směsi (R2811 / U). 

   

        Blue R2731 / U                Blue with Eye R2751 / U           Lilac R2761 / U 

   

        Royal R2801 / U                Sky Blue R2781 /U                   White R2771 / U 

 Mix R2811 / U  
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  Druh: Lobularia maritima 
 Odrůda: Giga 
 

Odrůda vhodná do závěsných nádob, květináčů i do 
venkovních výsadeb. Velké bílé květy.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Multipelety 

 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby, do nádob, do 
skalky, hrnková květina 

 Výška: 8 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

     CENA: 334,00 Kč (10 000 semen), 524,00 Kč (1000 multipelet) 

          White R3530 / U        
           

Použití 
Odrůda určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách, hodí se na 
ohraničení záhonů a do skalky.  

 

Výsevní 
termín 

Březen až srpen. Vyséváme na konci července pro produkci kvetoucích rostlin od 
září dále. Venkovní rychlení (nesmí být mráz): od dubna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

3-5 semen nebo 1 multipeleta do jedné cely sadbovače. Doporučuje se vysévat 
přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

2-3 dny při teplotě 25-27 °C. Klíčí na světle, proto semena ničím nezasypáváme, jen 
je lehce přimáčkneme k substrátu. Udržujeme jednotnou vlhkost substrátu. Po 
vyklíčení se sníží teplota na 16-18 °C, sníží se i vlhkost substrátu. L. maritima je 
citlivá na zamokření. Výsev nevystavujeme přímému slunci. Teploty pod 18 °C 
prodlužují klíčení až na 3 týdny. 

           

Následné 
pěstování 

Předsazení za 2-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 3-5 rostlinách do 5-13 cm 
květináčů nebo packů. 

           

Substrát 

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

           

Teploty 
Noční teploty 10-12 °C a denní 13-15 °C. Teploty vyšší jak 16 °C vedou 
k prodlužování stonků a je nutné aplikovat regulátory růstu. Nesnáší teploty pod -2 
°C. 

           

Hnojení 

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, 
střídáme hnojiva s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným. Nutné předejít 
vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou 
až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, 
nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa.  

 

 

Lobularia maritima                                                                  Giga 
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  Druh: Lobularia maritima 
 Skupina: Wonderland 
 

Skupina vhodná do závěsných nádob, květináčů i do 
venkovních výsadeb. Výborná pro prodej v packu. Brzy 
nakvétá.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Multipelety 

 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: skalka 
 Výška: 7 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

     CENA: 334,00 Kč (10 000 semen), 524,00 Kč (1000 multipelet) 

     Mulberry Mix R3742        
           

Použití 
Skupina určená k pěstování v nádobách i v krajinářských výsadbách, hodí se na 
ohraničení záhonů a do skalky.  

 

Výsevní 
termín 

Únor-duben. 

           

Způsob 
výsevu 

5-6 semen nebo 1 multipeleta do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

2-4 dny při teplotě 25-27 °C. Klíčí na světle, proto semena ničím nezasypáváme, jen 
je lehce přimáčkneme k substrátu. V první fázi udržujeme relativní vzdušnou vlhkost 
95 %. Udržujeme jednotnou vlhkost substrátu. Po vyklíčení se sníží teplota na 16-18 
°C, sníží se i vlhkost substrátu. L. maritima je citlivá na zamokření. Výsev 
nevystavujeme přímému slunci.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 2-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 3-5 rostlinách do 5-13 cm 
květináčů nebo packů. 

           

Substrát 

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

           

Teploty 
Noční teploty 10-12 °C a denní 13-15 °C. Teploty vyšší jak 16 °C vedou 
k prodlužování stonků a je nutné aplikovat regulátory růstu. Nesnáší teploty pod -2 
°C. 

           

Hnojení 

Nízké až střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, 
střídáme hnojiva s dusičnanem vápenatým a dusičnanem draselným. Nutné předejít 
vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou 
až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, 
nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa.  

 

 

Lobularia maritima                                                 Wonderland 
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V nabídce v 7 čistých barvách a 2 směsích. 

     

            Blue                      Deep Pink                 Deep Purple                   Deep Rose 

       R3610 / U                    R3640 / U                  R3650 / U                       R3660 / U 

     

         Lavender                       Mix                         Mulberry Mix                  Pink  

        R3690 / U                R3740 / U                           R3742                      R3710 / U 

 

    White R3720 / U 
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  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 Forma osiva: Natural  
 Délka kultury: 10-12 měsíců Užití: zelenina do nádob 
 Výška: 80 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 133,00 Kč (1000 semen) 

               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 
pěstování 

Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 12-15 cm 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. 

           

Hnojení 

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). 
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. 

  

 

Lycopersicon esculentum                       Gardener's Delight 



206 
 

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

 

 

  Druh: Melampodium paludosum 
 Odrůda: Derby® 
 

Intenzivně zlatožluté květy a malé listy. Výborná odrůda pro 
prodej hrnkových květin od února do května. Kompaktnější 
než odrůda Showstar®. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural  
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: skalka, kobercové 

výsadby, do nádob  Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

 

R9110 

 CENA: 538,00 Kč (1000 semen) 
       

           

Použití 
Odrůda určená k pěstování v nádobách, okenních truhlících, i v krajinářských 
výsadbách, hodí se na ohraničení záhonů a do skalky.  

 

Výsevní 
termín 

Únor až květen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 
Fáze 1: 7-10 dní při 20 °C, fáze 2-4: 21 dní při teplotě 15-17 °C. Klíčí na světle, proto 
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Ve fázi 1 udržujeme 95% relativní vzdušnou 
vlhkost, substrát by měl být vlhký, ale ne přelitý nebo naopak vyschlý. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 3-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů 
nebo packů nebo po 3 rostlinách do 3-5 l nádob. Substrát by měl dobře držet 
vlhkost, pH 5,8-6,5. 

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1,5 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.  

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Čím jsou nižší kultivační teploty, tím je delší 
kultivační doba. Před prodejem je možné rostliny otužit snížením teploty na 12-14 
°C. Melampodium nesnáší teploty pod 10 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se 
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.  

 

  

 

Melampodium paludosum                                            Derby® 
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  Druh: Melampodium paludosum 
 Odrůda: Golden Globe 
 

Intenzivně zlatožluté květy. Vhodné do kobercových 
výsadeb a do skalky. 

 

 

 

 Letnička Forma osiva: Natural  
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: skalka, kobercové 

výsadby  Výška: 18 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

     CENA: 652,00 Kč (1000 semen) 

               R9090        
           

Použití 
Odrůda určená k pěstování v nádobách, okenních truhlících, i v krajinářských 
výsadbách, hodí se na ohraničení záhonů a do skalky.  

 

Výsevní 
termín 

Únor až květen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 
Fáze 1: 7-10 dní při 20 °C, fáze 2-4: 21 dní při teplotě 15-17 °C. Klíčí na světle, proto 
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Ve fázi 1 udržujeme 95% relativní vzdušnou 
vlhkost, substrát by měl být vlhký, ale ne přelitý nebo naopak vyschlý. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 3-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů 
nebo packů nebo po 3 rostlinách do 3-5 l nádob. Substrát by měl dobře držet 
vlhkost, pH 5,8-6,5. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 30 % jílu, 1,5 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3 měsíce), cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0.  

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Čím jsou nižší kultivační teploty, tím je delší 
kultivační doba. Před prodejem je možné rostliny otužit snížením teploty na 12-14 
°C. Melampodium nesnáší teploty pod 10 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. 
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.  

 

  

 

Melampodium paludosum                                 Golden Globe 
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  Druh: Melampodium paludosum 
 Odrůda: Showstar® 
 

Výborná odrůda ke krajinářským výsadbám a pro ohraničení 
záhonů. Záplava jasně žlutých květů, které dlouho kvetou. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural  
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: skalka, kobercové 

výsadby  Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

     CENA: 538,00 Kč (1000 semen) 

R9130        
           

Použití 
Odrůda určená k pěstování v nádobách, okenních truhlících, i v krajinářských 
výsadbách, hodí se na ohraničení záhonů a do skalky.  

 

Výsevní 
termín 

Únor až květen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 
Fáze 1: 7-10 dní při 20 °C, fáze 2-4: 21 dní při teplotě 15-17 °C. Klíčí na světle, proto 
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Ve fázi 1 udržujeme 95% relativní vzdušnou 
vlhkost, substrát by měl být vlhký, ale ne přelitý nebo naopak vyschlý. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 3-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů 
nebo packů nebo po 3 rostlinách do 3-5 l nádob. Substrát by měl dobře držet vlhkost, 
pH 5,8-6,5. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 30 % jílu, 1,5 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3 měsíce), cheláty 
železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. 

           

Teploty 
Pěstování při teplotách 16-18 °C. Čím jsou nižší kultivační teploty, tím je delší 
kultivační doba. Před prodejem je možné rostliny otužit snížením teploty na 12-14 °C. 
Melampodium nesnáší teploty pod 10 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. 
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.  

 

  

 

Melampodium paludosum                                     Showstar® 
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  Druh: Melinis nerviglumis 
 Odrůda: Savannah 
 

Rubínově růžové laty a modrozelené listy, které se na 
podzim barví do tmavě červena. Hustý porost. Vhodný do 
nádob a do květinových aranžmá, živých i sušených. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural  
 Délka kultury: 20-22 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, k řezu  Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

     CENA: 668,00 Kč (1000 semen) 

            Z0970         
           

Použití Odrůda vhodná k výsadbám ve skalkách. Využití také jako řezaná, anebo na sušení.  

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-březen pro produkci nekvetoucích rostlin v květnu, březen-květen pro 
produkci kvetoucích rostlin od července dále; venkovní pěstování: od dubna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

4-6 semen do jedné cely sadbovače; venkovní výsadby – doporučený přímý výsev. 

           

Klíčení 
8-10 dní při 18-20 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. 
Při venkovním pěstování chráníme výsev před ptáky a myšmi. Kolísání teplot 
podporuje klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 3-5 týdnů od výsevu, přesazujeme po 4-6 rostlinách do 9-15 cm 
květináčů nebo po 6-10 rostlinách do 5-10 l nádob.  

           

Substrát 
Volíme hlinitopísčité nebo písčité půdy s obsahem humusu, pH 5,5-6,5. Při 
pěstování v nádobách se doporučuje lehký substrát s 1-3 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva. Nutný je dostatečný obsah mikroelementů. 

           

Teploty Pěstování při teplotách 12-15 °C.  

           

Hnojení  

 

  

 

Melinis nerviglumis                                                      Savannah 
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  Druh: Nicotiana alata 
 Skupina: Saratoga F1 
 Nízká skipina, atraktivní jako květinová sadba. Výborně se 

jí daří na stinných i slunných lokalitách. Vhodná do 
kobercových výsadeb, do květináčů a sesazovaných 
nádob. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ano 
 Prodejní měsíc: IV-VII Regulátory růstu: Pokud je to 

nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 

7-9 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety  

   CENA: 365,20 Kč (1000 pelet) 

              Mix SY1225      
           

Použití 
Skupina vhodná pro pěstování v nádobách a květináčích, v hromadných 
výsadbách. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 26-30, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – kvete bez ohledu na délce dne. 
Mechanismus kvetení: Vyšší množství světla uspíší kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-5. Ve dnech 6-10 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 11, necháme vlhkost substrátu kolísat mezi 
stupněm vlhký (3) a střední (2) dokud se nerozevřou děložní lístky. Před další 
zálivkou na stupeň 3 nechtě substrát vyschnout na stupeň 2. 

Vzdušná vlhkost: 100 %. Poté snížíme vlhkost na 40 %. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: Ve dnech 1-5 nebo dokud se neobjeví kořínek, teplota 21-24 °C. Dokud 
se nerozevřou děložní lístky, tak udržujeme teplotu 18-20 °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 1,5-2,0. 
Světlo: 30 000-35 000 lux uspíší květní indukci. Přisvětlování v době s malým 

Nicotiana alata                                                            Saratoga F1 
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množstvím světla (35 000-45 000 lux) podpoří růst celé rostliny, i kořenů. 
Teplota: 18-20 °C. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a suchý (1). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 1.  
Hnojení: Střední až vysoké nároky. 100-150 ppm dusíku.  Pokud je velké 
množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla 
je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla nebo dlouhý 
den, hnojíme amonným hnojivem, 20-10-20. 
Regulátory růstu: B-Nine (daminozide). 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,0-1,5.  
Světlo: Přisvětlování v době s malým množstvím světla (3 000-4 000 lux) po dobu 
18 hod urychlí kvetení. 
Teploty: 18-20 °C. Při vyšších teplotách nakvétá rychleji. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a suchý (1). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 1. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 % Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střední až vysoké nároky. 100-150 ppm dusíku.  Pokud je velké 
množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla 
je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla nebo dlouhý 
den, hnojíme amonným hnojivem, 20-10-20. 
Regulátory růstu: Lze aplikovat B-Nine v koncentraci 5 000 ppm v době, kdy jsou 
rostliny zakořenělé v konečné nádobě. Poté za každé 3-4 týdny lze aplikovat B-
Nine v dávce 2 500 ppm dokud nejsou viditelná poupata. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí 
Škůdci: třásněnka, mšice, molice 

  

V nabídce 5 čistých barev a směs (SY1225). 
 

 
        Lime             Purple Bicolor            Red                      Rose                    White 

      SY1224                 SY1226               SY1227                 SY1228                  SY1229 
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  Druh: Osteospermum ecklonis 
 Skupina: Asti 
 

Atraktivní kompaktní rostliny, velký květ, bohatě kvete. 
Vhodná i k řezu. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ano 
 Prodejní měsíc: III-V Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 25-40 cm Délka kultury po přesazení: 
12-14 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Natural  

   CENA: 4375,00 Kč (1000 semen) 

              Mix SY1231      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v  nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 21-27, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne – kvete bez ohledu na délce dne. 
Mechanismus kvetení: Stáří rostliny, nízké teploty v noci a vysoké množství 
světla podpoří více květů na rostlinu. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 8-12 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC méně jak 1,0.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-4. Ve dnech 5-8 snížíme vlhkost na 
stupeň mokrý (4). Poté necháme vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) 
a střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 9. Poté snížíme vlhkost na 40 %. Zajistíme 
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se 
dostal kyslík. 
Teplota: Ve dnech 1 až 8-12 denní i noční teplota 21-22 °C, dokud se neobjeví 
děložní lístky. 
Hnojení: Žádné. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  

 

Osteospermum ecklonis                                                        Asti 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,8-6,2; EC 1,0-1,2. 
Světlo: Přisvětlování (3 500-4 500 lux), aby za den bylo celkové množství světla 
35 000 lux, podpoří růst celé rostliny, i kořenů. 
Teplota: 18-20 °C ve dnech 13-21. Poté snížíme na denní teplotu 17-18 °C a 
noční 18-19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Hnojení: Pokud je velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17), 
koncentrace 75-100 ppm dusíku. Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca 
hnojivo (14-4-14), koncentrace 75-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Růst regulujeme pomocí světla, teploty, hnojení a závlahy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme za 3-4 týdny od výsevu do sadbovače s 288 celami, za 5 
týdny od výsevu do sadbovače s 128 celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,5-1,75.  
Světlo: 35 000-45 000 lux podpoří vývoj květů. 
Teploty: Denní teploty 16-21 °C, noční 11-16 °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: Pokud je velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17), 
koncentrace 125-175 ppm dusíku. Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca 
hnojivo (14-4-14), koncentrace 125-175 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Lze aplikovat B-Nine v nízké dávce. 
Zaštipování: Zaštipování je nutné při jarní produkci, jelikož malé množství světla 
oddaluje kvetení. Při podzimní produkci, kdy jsou vysoké teploty a velké množství 
světla, je zaštipování vhodné, rostliny se pak lépe větví.  

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, Rhizoctonia. Aby se těmto chorobám předešlo, je 
nutné udržovat relativní vzdušnou vlhkost 40-50 %, v noci by měly být listy suché. 
Preventivně aplikujeme fungicidy. 
Škůdci: třásněnka, mšice 

 

V nabídce 4 čisté barvy a směs (SY1231). 
 

 
             Lavender Shades SY1230                                 Purple SY1232 
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             Purple Bicolor SY1233                                         White SY1234 

 
                                                            Mix SY1231 
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  Druh: Pelargonium peltatum 
 Skupina: Tornado® F1 
 

Perfektní skupina pro produkci květinové sadby. Výborný 
zdravotní stav, bohatě kvete po celou sezónu. Vhodná pro 
pěstování v květináčích i závěsných nádobách. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Pokud je to 

nutné 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 

9-11 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated  

   CENA: 6336,90 Kč (1000 coated) 

       Formula Mix SY1237      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 20-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 4 dny. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 0,75-1,0. Skupina není citlivá na nízké pH substrátu. 
Pokud je pH naopak vyšší než 6,3, pak se může projevit nedostatek železa a 
hořčíku, pak se na listech objevuje chloróza mezi listovou žilnatinou.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-4. Ve dnech 5-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

Pelargonium peltatum                                         Tornado®  F1 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Fáze 2: 

- Den 5-14 (od doby, kdy se objeví děložní lístky, až do doby, kdy jsou plně 
rozvinuté) 

- Substrát: pH 6-6,2, EC 1,0-1,5 
- Světlo: Přisvětlování 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod/denně urychlí 

kvetení. 
- Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Počínaje dnem 8 snížíme na 40 %. Zajistíme 

horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům 
se dostal kyslík. 

- Hnojení: Střídáme Ca hnojiva (13-2-13 nebo 14-4-14) a hnojiva 
s dusičnanem draselným (15-5-15), 50-75 ppm dusíku. Množství fosforu 
nesmí přesáhnout 10 ppm.  Pelargonie jsou citlivé na amoniak, nemělo by 
ho být více jak 5 ppm. 

- Regulátory růstu: Není nutné je používat, skupina se přirozeně větví a 
zůstává kompaktní. Možné je aplikovat Cycocel (chlormequat chlorid) 
v koncentraci 300 ppm, když mají rostliny 3-5 listů. 

- Fungicidy: Preventivně používáme fungicidy, abychom předešli Pythium a 
Rhizoctonia. 

Fáze 3 přibližně den 15-24 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 1,0-1,5. 
Světlo: 30 000-35 000 lux uspíší květní indukci. Přisvětlování v době s malým 
množstvím světla (35 000-45 000 lux) podpoří růst celé rostliny, i kořenů. 
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm.  
Regulátory růstu: Není nutné, lze aplikovat Cycocel (chlormequat chlorid), 
koncentrace 300 ppm. 
Fungicidy: Preventivně používáme fungicidy, abychom předešli Pythium a 
Rhizoctonia. 
Fáze 4- den 25-34, sazenice mohou začít zakládat poupata 

- Světlo: 35 000-45 000 lux 
- Teplota: 17-20 °C 
- Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 

základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 100-150 ppm dusíku. 
Fosfor nesmí překročit 10 ppm. Pokud je málo světla, hnojíme hnojivem 20-
10-20. Každou třetí zálivku zaléváme čistou vodou. 

- Fungicidy: Preventivně používáme fungicidy, abychom předešli Pythium a 
Rhizoctonia. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Přesazujeme cca ve dni 35. Prodejné jsou rostliny cca ve dni 98. 
Substrát: pH 6,0-6,2, EC 1,2-1,5.  
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
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Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C.  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: 40% Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 150-200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14. Pokud je málo světla, hnojíme hnojivem 20-10-20. Každou třetí 
zálivku zaléváme čistou vodou. 
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 300 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 
Fungicidy: Preventivně používáme fungicidy, abychom předešli Pythium a 
Rhizoctonia. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1237). 
 

   
         Pink                    Lilac                   Fuchsia                 Red              Formula Mix 

      SY1240                SY1239                  SY1238              SY1241                SY1237 

 

 
        White             Bicolor Duet         Carmine 

        SY1242               SY1235               SY1236 
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  Druh: Pelargonium x hortorum 
 Skupina: BullsEye F1 
 

Atraktivní skupina, tmavě hnědý list a velká květenství. 
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10,5-13 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 35-35 cm Délka kultury po přesazení: 
10-12 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Coated  

   CENA: 2916,50 Kč (1000 coated) 

             Mix SY1245      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 1-3 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 0,75-1,0. pH nižší jak 6,0 vede k padání klíčních rostlin. 
Vyšší EC znesnadňuje zakořeňování rostlin v substrátu.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Ve dnech 4-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 1,0-2,0. 

 

Pelargonium x hortorum                                       BullsEye  F1 
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Světlo: 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod uspíší květní indukci.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm. Pelargonie jsou citlivé na amoniak.  
Regulátory růstu: Jakmile mají rostliny 3-5 listů, začínáme s aplikací Cycocelu 
(chlormequat chlorid), koncentrace 750 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 1,2-1,5. Nízké pH substrátu vede ke žloutnutí listů, 
listovým nekrózám. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, 
je možné manipulovat s nočními teplotami, tak aby se kultura zkrátila nebo 
prodloužila, tak aby rostliny byly v optimálním stavu v termínu prodeje. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14.  
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 750 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 5 čistých barev a směs (SY1245). 
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                Red                                Salmon                                          Mix 

            SY1246                              SY1247                                      SY1245 

 

 
                Scarlet                               Light Pink                                  Cherry 

                SY1248                                 SY1244                                    SY1243 
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  Druh: Pelargonium x hortorum 
 Skupina: Maverick F1 
 

Nejodolnější skupina. 
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-14 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 35-40 cm Délka kultury po přesazení: 
10-12 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Coated  

   CENA: 2732,80 Kč (1000 coated) 

             Mix SY1251      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 1-3 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 0,75-1,0. pH nižší jak 6,0 vede k padání klíčních rostlin. 
Vyšší EC znesnadňuje zakořeňování rostlin v substrátu.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Ve dnech 4-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 1,0-2,0. 

 

Pelargonium x hortorum                                      Maverick  F1 
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Světlo: 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod uspíší květní indukci.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm. Pelargonie jsou citlivé na amoniak.  
Regulátory růstu: Jakmile mají rostliny 3-5 listů, začínáme s aplikací Cycocelu 
(chlormequat chlorid), koncentrace 750 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 1,2-1,5. Nízké pH substrátu vede ke žloutnutí listů, 
listovým nekrózám. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, 
je možné manipulovat s nočními teplotami, tak aby se kultura zkrátila nebo 
prodloužila, tak aby rostliny byly v optimálním stavu v termínu prodeje. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14.  
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 750 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 13 čistých barev a směs (SY1251). 

 
 Appleblossom SY1249      Star SY1269           Quicksilver SY1254       Salmon SY1257 
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        Rose SY1256                Pink SY1253               Orange SY1252         Coral SY1250 

 

 

 
       Violet SY1261            Scarlet SY1258              Red SY1255                 Mix SY1251 

 

 

 

      
       White SY1262        Scarlet Picotee SY1259 
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  Druh: Pelargonium x hortorum 
 Skupina: Multibloom F1 
 

Nejranější, velmi rychle rostoucí a nejkompaktnější 
skupina na trhu. Až 15 květenství na rostlině. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 

8-10 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated  

   CENA: 2504,30 Kč (1000 coated) 

             Mix SY1264      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 1-3 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 0,75-1,0. pH nižší jak 6,0 vede k padání klíčních rostlin. 
Vyšší EC znesnadňuje zakořeňování rostlin v substrátu.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Ve dnech 4-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  

 

Pelargonium x hortorum                                Multibloom  F1 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 6,4-6,5; EC 1,0-2,0. 
Světlo: 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod uspíší květní indukci.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm. Pelargonie jsou citlivé na amoniak.  
Regulátory růstu: Jakmile mají rostliny 3-5 listů, začínáme s aplikací Cycocelu 
(chlormequat chlorid), koncentrace 750 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Poupata se zakládají za 6-7 týdnů od výsevu. Rostliny musí mít pravidelnou 
zálivkou a dostatečné hnojení, aby mohly dostatečně narůst. 
Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 1,2-1,5. Nízké pH substrátu vede ke žloutnutí listů, 
listovým nekrózám. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, 
je možné manipulovat s nočními teplotami, tak aby se kultura zkrátila nebo 
prodloužila, tak aby rostliny byly v optimálním stavu v termínu prodeje. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14.  
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 750 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1264). 
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          White                          Pink                        Lavender                  Scarlet Eye 

         SY1270                      SY1265                        SY1263                       SY1268 

 

     
           Red                           Violet                            Mix                            Salmon 

         SY1266                      SY1269                       SY1264                           SY1267 
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  Druh: Pelargonium x hortorum 
 Skupina: Pinto Premium F1 
 

Výborná kvalita, rostliny se dobře větví, porost je 
uniformní. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 30-35 cm Délka kultury po přesazení: 
10-12 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Coated  

   CENA: 2732,80 Kč (1000 coated) 

             Mix SY1276      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 1-3 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 0,75-1,0. pH nižší jak 6,0 vede k padání klíčních rostlin. 
Vyšší EC znesnadňuje zakořeňování rostlin v substrátu.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Ve dnech 4-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 1,0-2,0. 

 

Pelargonium x hortorum                          Pinto Premium F1 
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Světlo: 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod uspíší květní indukci.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm. Pelargonie jsou citlivé na amoniak.  
Regulátory růstu: Jakmile mají rostliny 3-5 listů, začínáme s aplikací Cycocelu 
(chlormequat chlorid), koncentrace 750 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 1,2-1,5. Nízké pH substrátu vede ke žloutnutí listů, 
listovým nekrózám. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, 
je možné manipulovat s nočními teplotami, tak aby se kultura zkrátila nebo 
prodloužila, tak aby rostliny byly v optimálním stavu v termínu prodeje. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14.  
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 750 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 12 čistých barev a směs (SY1276). 
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              White                     Lavender               Rose Bicolor              Deep Rose 

             SY1282                     SY1275                      SY1278                    SY1273 

 

 
           Salmon                 Salmon Splash         Orange Bicolor          Deep Scarlet 

           SY1279                     SY1280                      SY1277                      SY1274 

 

 
            Coral                      Deep Red                       Violet                          Mix 

           SY1271                      SY1272                        SY1281                      SY1276 

 

 
     White to Rose 

           SY1283 
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  Druh: Pelargonium x hortorum 
 Skupina: Ringo® 2000 F1 
 

Zelenohnědý list, velká kulatá květenství. Prvotřídní 
kvalita. Výborná skupina pro prodej v pacích a květináčích 
10-11 cm. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-13 cm 
 Termín kvetení: III-XI Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 30-35 cm Délka kultury po přesazení: 
9-11 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Coated  

   CENA: 2506,60 Kč (1000 coated) 

         Formula Mix SY1288      
           

Použití Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách, nádobách a květináčích. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Neutrální k délce dne. 
Mechanismus kvetení: Světlo a teploty podporují kvetení. Pelargonie jsou 
akumulátor světla, čím více ho získají, tím rychleji rostou a dříve kvetou. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-leden. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 1-3 dní. 
Zasypávání: Semena zasypáváme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 0,75-1,0. pH nižší jak 6,0 vede k padání klíčních rostlin. 
Vyšší EC znesnadňuje zakořeňování rostlin v substrátu.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Ve dnech 4-8 snížíme vlhkost na 
stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 9 snížíme vlhkost na stupeň střední (2).  

Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek. Poté snížíme vlhkost na 40 
%. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 23 °C. Termodormance, teplota by neměla překročit 25 °C. Teploty pod 
22 °C sníží rychlost a uniformitu klíčení. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,4-6,5; EC 1,0-2,0. 

 

Pelargonium x hortorum                               Ringo® 2000 F1 
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Světlo: 3 500-4 500 lux po dobu 16-18 hod uspíší květní indukci.  
Teplota: 18-20 °C. Postupně snižujeme teploty na 16-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly tvořit řasy. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme hnojiva o vápenatém základu (13-2-13 nebo 14-4-14) a 
základu dusičnanu draselného (15-5-15), koncentrace 50-75 ppm dusíku. Fosfor 
nesmí překročit 10 ppm. Pelargonie jsou citlivé na amoniak.  
Regulátory růstu: Jakmile mají rostliny 3-5 listů, začínáme s aplikací Cycocelu 
(chlormequat chlorid), koncentrace 750 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 1,2-1,5. Nízké pH substrátu vede ke žloutnutí listů, 
listovým nekrózám. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Přisvětlování po dobu 2-3 týdnů při 3 000-5 000 lux po dobu 14-18 hod za 
den, aby rostliny dříve vykvetly. 
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční 16-18 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, 
je možné manipulovat s nočními teplotami, tak aby se kultura zkrátila nebo 
prodloužila, tak aby rostliny byly v optimálním stavu v termínu prodeje. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. Příliš 
suchý substrát způsobí zvýšení koncentrace solí okolo kořený a spálí se kořenové 
vlásky. To se projeví červenáním až žlutnutím spodních listů. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Pravidelně hnojíme 200 ppm dusíku, aplikujeme Ca hnojivo 13-2-13 
nebo 14-4-14.  
Regulátory růstu: Celkem aplikujeme 4-5 postřiků Cycocel (chlormequat 
chloride) při 750 ppm, začínáme tehdy, když je viditelných 3-5 pravých 
listů.Cycocel neaplikujte, když jsou poupata nad listy. Pozdní aplikace způsobuje 
malé a poškozené květy. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, rez 
Škůdci: třásněnka 

 

V nabídce 10 čistých barev a směs (SY1296). 
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             White                       Lavender                     Rose 

            SY1294                       SY1289                      SY1290 

 

  
           Salmon                     Scarlet Star                Deep Rose              Deep Scarlet 

           SY1291                         SY1292                     SY1286                       SY1287 

 

 
           Viola                          Deep Red                     Cardinal                  Formula Mix 

         SY1293                          SY1285                       SY1284                         SY1288 
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  Druh: Pennisetum villosum 
 Odrůda:  
 

8-10 cm dlouhé a 4-5 cm široké bělozelené laty, zelené listy. Velice 
zajímavá do venkovních výsadeb a do květinových aranžmá (ze 
živých nebo sušených květin). 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 14-16 týdnů Užití: kobercové a krajinářské 

výsadby, k řezu  Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce - částečný stín 

    CENA: 323,20 Kč (1000 semen) 

            Z0931         
           

Použití Odrůda vhodná k výsadbám ve skalkách. Využití také jako řezaná, anebo na sušení.  

 

Výsevní 
termín 

Prosinec-březen pro produkci nekvetoucích rostlin v květnu, březen-květen pro 
produkci kvetoucích rostlin od července dále; venkovní pěstování: od dubna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

4-6 semen do jedné cely sadbovače; venkovní výsadby – doporučený přímý výsev. 

           

Klíčení 
10-12 dní při 20-22 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. 
Při venkovním pěstování chráníme výsev před ptáky a myšmi. Kolísání teplot 
podporuje klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 3-5 týdnů od výsevu, přesazujeme po 4-6 rostlinách do 9-15 cm 
květináčů nebo po 6-10 rostlinách do 5-10 l nádob.  

           

Substrát 
Volíme hlinitopísčité nebo písčité půdy s obsahem humusu, pH 5,5-6,5. Při 
pěstování v nádobách se doporučuje lehký substrát s 1-3 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva. Nutný je dostatečný obsah mikroelementů. 

           

Teploty Pěstování při teplotách 12-15 °C.  

           

Hnojení Střední nároky na hnojení. 

 

  

 

Pennisetum villosum  
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  Druh: Pentas lanceolata 
 Skupina: Graffiti® F1 
 Výborná skupina, která najde uplatnění v řadě výsadeb, jak 

venkovních, tak v nádobách. Snáší enormní tepla. Uniformní 
porost, středně velké rostliny. K dispozici v mnoha zářivých 
barvách. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 14-18 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 34 cm 
 Expozice: Slunce  

     CENA: 944,00 Kč (500 pelet) 

            Mix S9930P        
           

Použití Skupina vhodná pro venkovní i vnitřní pěstování. Výborně snáší teplo.   

 

Výsevní 
termín 

Leden až duben. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní při teplotě 23-26 °C. Výsev do substrátu s pH 6,5-7,2. Udržujeme 
jednotnou vlhkost substrátu a relativní vzdušnou vlhkost nad 95 %. Zaléváme teplou 
vodou (minimálně 18 °C) s pH 6,5-7,2, jinak se klíčencům způsobí šok. Semena 
ničím nezakrýváme, ke klíčení potřebují světlo. Začínáme hnojit 25-50 ppm dusíku. 
Fáze 2: 7-10 dní, snížím teplotu na 21-23 °C. Hnojíme kompletním hnojivem s 50-75 
ppm dusíku. Kvalitních a uniformních sazenic dosáhneme, když zvýšíme intenzitu 
světla na 11 000 lx. Fáze 3: 14-21 dní, teploty 18-21 °C. Zvýšíme intenzitu světla na 
28 000 lx a hnojíme kompletním hnojivem s 75-100 ppm dusičnanu vápenatého. Ve 
fázi 3 a 4 udržujeme pH mezi 6,6 a 6,8. Fáze 4: hnojíme 100-150 ppm dusíku, 
teploty 16-22 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu. O týden později přesazujeme, když během 
klíčení neměly rostliny optimální teplotní podmínky. Přesazujeme do 10-15 cm 
květináčů nebo závěsných nádob. Intenzita světla by měla být 35 000- 45 000 lx. 
Dlouhodenní podmínky (14-16 hod) podstatně zkrátí dobu kultivace. Před každou 
zálivkou necháme substrát částečně proschnout, aby měly kořeny dostatek kyslíku. 
Relativní vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 40 a 60 %, nutné je zajistit 
dostatečnou horizontální i vertikální cirkulaci vzduchu. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-20 % jílu, 0-15 % částic (např. 
perlit, kokosová vlákna nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 1-2 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a 
pH vyšší než 6,5.  

           

Teploty 
Noční teploty 20-21 °C, denní teploty 18-19 °C po dobu prvních 14 dní od přesazení 
nebo do té doby, dokud rostliny nepokoření až na dno nádoby. Poté snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Nejkratší doby kultivace dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. 

 

Pentas lanceolata                                                       Graffiti® F1 
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Před prodeje rostliny otužujeme. Teploty pod 10 °C oddalují kvetení. Rostliny 
nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku 
(při 1 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojiva 
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, protože pH vyšší jak 6,0 vede k omezení 
příjmu železa a okraje listů jsou žluté; naopak pH pod 5,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech. Nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Růst můžeme regulovat pomocí přípravků o základu daminozide (2 500- 
5 000 ppm) nebo pachlobutrazol (2-3 ppm). Fungicidy aplikujeme především tehdy, 
když je po delší dobu nízká intenzita světla a vysoká vlhkost. 

 

V nabídce v 8 čistých barvách a směsi (S9930P). 

                                

      Bright Red S9840P                      Lavender S9950P                    Lipstick S9820P 

               

             Mix S9930P                               Pink S9830P                     Red Velvet S9810P 

                         

   Rose S9880P                       Violet S9890P                                White S9900P  
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  Druh: Pentas lanceolata 
 Skupina: Kaleidoscope F1 
 Skupina vhodná do sesazovaných nádob a krajinářských 

výsadeb, dobře roste i při vysokých teplotách a na přímém 
slunci. Květenství jsou velká, rostliny mají bujný habitus, 
dobře se větví.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 14-18 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce  

     CENA: 944,00 Kč (500 pelet) 

               Mix S9410P       
           

Použití Skupina vhodná pro venkovní i vnitřní pěstování. Výborně snáší teplo.   

 

Výsevní 
termín 

Leden až duben. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní při teplotě 23-26 °C. Výsev do substrátu s pH 6,5-7,2. Udržujeme 
jednotnou vlhkost substrátu a relativní vzdušnou vlhkost nad 95 %. Zaléváme teplou 
vodou (minimálně 18 °C) s pH 6,5-7,2, jinak se klíčencům způsobí šok. Semena 
ničím nezakrýváme, ke klíčení potřebují světlo. Začínáme hnojit 25-50 ppm dusíku. 
Fáze 2: 7-10 dní, snížím teplotu na 21-23 °C. Hnojíme kompletním hnojivem s 50-75 
ppm dusíku. Kvalitních a uniformních sazenic dosáhneme, když zvýšíme intenzitu 
světla na 11 000 lx. Fáze 3: 14-21 dní, teploty 18-21 °C. Zvýšíme intenzitu světla na 
28 000 lx a hnojíme kompletním hnojivem s 75-100 ppm dusičnanu vápenatého. Ve 
fázi 3 a 4 udržujeme pH mezi 6,6 a 6,8. Fáze 4: hnojíme 100-150 ppm dusíku, 
teploty 16-22 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu. O týden později přesazujeme, když během 
klíčení neměly rostliny optimální teplotní podmínky. Přesazujeme do 15 cm 
květináčů nebo závěsných nádob. Intenzita světla by měla být 35 000- 45 000 lx. 
Dlouhodenní podmínky (14-16 hod) podstatně zkrátí dobu kultivace. Před každou 
zálivkou necháme substrát částečně proschnout, aby měly kořeny dostatek kyslíku. 
Relativní vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 40 a 60 %, nutné je zajistit 
dostatečnou horizontální i vertikální cirkulaci vzduchu. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-20 % jílu, 0-15 % částic (např. 
perlit, kokosová vlákna nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 1-2 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a 
pH vyšší než 6,5.  

           

Teploty 
Noční teploty 20-21 °C, denní teploty 18-19 °C po dobu prvních 14 dní od přesazení 
nebo do té doby, dokud rostliny nepokoření až na dno nádoby. Poté snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Nejkratší doby kultivace dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. 

 

Pentas lanceolata                                             Kaleidoscope F1 
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Před prodeje rostliny otužujeme. Teploty pod 10 °C oddalují kvetení. Rostliny 
nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku 
(při 1 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojiva 
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, protože pH vyšší jak 6,0 vede k omezení 
příjmu železa a okraje listů jsou žluté; naopak pH pod 5,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech. Nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Růst můžeme regulovat pomocí přípravků o základu daminozide (2 500- 
5 000 ppm) nebo pachlobutrazol (2-3 ppm). Fungicidy aplikujeme především tehdy, 
když je po delší dobu nízká intenzita světla a vysoká vlhkost. 

 

V nabídce v 6 čistých barvách a směsi (S9410P). 

    

Appleblossom S9290P      Carmine S9340P      Deep Red S9400P          Lilac S9380P 

   

      Deep Rose S9330P                    Mix S9410P                               Pink S9270P 
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  Druh: Pentas lanceolata 
 Skupina: New Look®  
 

Skupina s 6-8 cm velkým květenstvím a atraktivními tmavě 
zelenými listy. Kompaktní, dobře větvené rostliny. Kvete po 
celý rok. Lze pěstovat bez použití regulátorů růstu.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 14-18 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 23 cm 
 Expozice: Slunce  

     CENA: 920,00 Kč (500 pelet) 

             Mix S9690P        
           

Použití Skupina vhodná pro venkovní i vnitřní pěstování. Výborně snáší teplo.   

 

Výsevní 
termín 

Leden až duben. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní při teplotě 23-26 °C. Výsev do substrátu s pH 6,5-7,2. Udržujeme 
jednotnou vlhkost substrátu a relativní vzdušnou vlhkost nad 95 %. Zaléváme teplou 
vodou (minimálně 18 °C) s pH 6,5-7,2, jinak se klíčencům způsobí šok. Semena 
ničím nezakrýváme, ke klíčení potřebují světlo. Začínáme hnojit 25-50 ppm dusíku. 
Fáze 2: 7-10 dní, snížím teplotu na 21-23 °C. Hnojíme kompletním hnojivem s 50-75 
ppm dusíku. Kvalitních a uniformních sazenic dosáhneme, když zvýšíme intenzitu 
světla na 11 000 lx. Fáze 3: 14-21 dní, teploty 18-21 °C. Zvýšíme intenzitu světla na 
28 000 lx a hnojíme kompletním hnojivem s 75-100 ppm dusičnanu vápenatého. Ve 
fázi 3 a 4 udržujeme pH mezi 6,6 a 6,8. Fáze 4: hnojíme 100-150 ppm dusíku, 
teploty 16-22 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu. O týden později přesazujeme, když během 
klíčení neměly rostliny optimální teplotní podmínky. Přesazujeme do 10-15 cm 
květináčů nebo závěsných nádob. Intenzita světla by měla být 35 000- 45 000 lx. 
Dlouhodenní podmínky (14-16 hod) podstatně zkrátí dobu kultivace. Před každou 
zálivkou necháme substrát částečně proschnout, aby měly kořeny dostatek kyslíku. 
Relativní vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 40 a 60 %, nutné je zajistit 
dostatečnou horizontální i vertikální cirkulaci vzduchu. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-20 % jílu, 0-15 % částic (např. 
perlit, kokosová vlákna nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 1-2 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a 
pH vyšší než 6,5.  

           

Teploty 
Noční teploty 20-21 °C, denní teploty 18-19 °C po dobu prvních 14 dní od přesazení 
nebo do té doby, dokud rostliny nepokoření až na dno nádoby. Poté snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Nejkratší doby kultivace dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. 

 

Pentas lanceolata                                                       New Look®  
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Před prodejem rostliny otužujeme. Teploty pod 10 °C oddalují kvetení. Rostliny 
nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku 
(při 1 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojiva 
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, protože pH vyšší jak 6,0 vede k omezení 
příjmu železa a okraje listů jsou žluté; naopak pH pod 5,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech. Nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Růst můžeme regulovat pomocí přípravků o základu daminozide (2 500- 
5 000 ppm) nebo pachlobutrazol (2-3 ppm). Fungicidy aplikujeme především tehdy, 
když je po delší dobu nízká intenzita světla a vysoká vlhkost. 

 

V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (S9690P). 

    

                Mix S9690P                            Pink S9600P                           Red S9620P 

   

            Rose S9550P                        Violet S9670P                            White S9680P 
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  Druh: Pentas lanceolata 
 Odrůda: Northern Lights® F1 
 

Odrůda s levandulovou barvou květenství. Roste a kvete i 
při nižších teplotách. Samočistící. Menší nároky na pH.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 14-18 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 52 cm 
 Expozice: Slunce  

     CENA: 1023,00 Kč (500 pelet) 

           Lavender S9540P        
           

Použití Odrůda vhodná do sesazovaných nádob, ale i do velkých krajinářských výsadeb.   

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní při teplotě 23-26 °C. Výsev do substrátu s pH 5,8-7,2. Udržujeme 
jednotnou vlhkost substrátu a relativní vzdušnou vlhkost nad 95 %. Zaléváme teplou 
vodou (minimálně 18 °C) s pH 5,8-7,2, jinak se klíčencům způsobí šok. Semena 
ničím nezakrýváme, ke klíčení potřebují světlo. Začínáme hnojit 25-50 ppm dusíku. 
Fáze 2: 7-10 dní, snížím teplotu na 21-23 °C. Hnojíme kompletním hnojivem s 50-75 
ppm dusíku. Kvalitních a uniformních sazenic dosáhneme, když zvýšíme intenzitu 
světla na 11 000 lx. Fáze 3: 14-21 dní, teploty 18-21 °C. Zvýšíme intenzitu světla na 
28 000 lx a hnojíme kompletním hnojivem s 75-100 ppm dusičnanu vápenatého. Ve 
fázi 3 a 4 udržujeme pH mezi 5,8 a 7,2. Fáze 4: hnojíme 100-150 ppm dusíku, 
teploty 16-22 °C. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení za 6-7 týdnů od výsevu. O týden později přesazujeme, když během 
klíčení neměly rostliny optimální teplotní podmínky. Přesazujeme do 10-15 cm 
květináčů nebo závěsných nádob. Intenzita světla by měla být 35 000- 45 000 lx. 
Dlouhodenní podmínky (14-16 hod) podstatně zkrátí dobu kultivace. Před každou 
zálivkou necháme substrát částečně proschnout, aby měly kořeny dostatek kyslíku. 
Relativní vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 40 a 60 %, nutné je zajistit 
dostatečnou horizontální i vertikální cirkulaci vzduchu. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-20 % jílu, 0-15 % částic (např. 
perlit, kokosová vlákna nebo písek), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 1-2 
kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a 
pH vyšší než 6,3.  

           

Teploty 
Noční teploty 20-21 °C, denní teploty 18-19 °C po dobu prvních 14 dní od přesazení 
nebo do té doby, dokud rostliny nepokoření až na dno nádoby. Poté snížíme teplotu 
na 16-18 °C. Nejkratší doby kultivace dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. 

 

Pentas lanceolata                                     Northern Lights® F1 
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Před prodeje rostliny otužujeme. Teploty pod 10 °C oddalují kvetení. Rostliny 
nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí jednou týdně 150-200 ppm 
dusíku (při 1 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojiva 
s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 
jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. 
Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, protože pH vyšší jak 6,0 vede k omezení 
příjmu železa a okraje listů jsou žluté; naopak pH pod 5,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech. Nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Růst můžeme regulovat pomocí přípravků o základu daminozide (2 500- 
5 000 ppm) nebo pachlobutrazol (2-3 ppm). Fungicidy aplikujeme především tehdy, 
když je po delší dobu nízká intenzita světla a vysoká vlhkost. 
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  Druh: Pentas lanceolata 
 Skupina: Starla 
 

Vyšší skupina. Uniformní habitus, atraktivní habitus. 
 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VI Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 35-40 cm Délka kultury po přesazení: 

9-10 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety  

   CENA: 1957,80 Kč (1000 pelet) 

              Mix SY1296      
           

Použití 
Skupina vhodná pro pěstování v kobercových výsadbách a sesazovaných 
nádobách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 16-21, 3-5 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhodenní podmínky podporují kvetení. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno stářím rostliny, množstvím světla a 
teplotami. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 7-10 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 6,4-6,6; EC méně jak 1,0. pH nesmí poklesnout pod 6,0.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Rostliny jsou pak kompaktnější a semena 
lépe klíčí. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-10. Počínaje dnem 11 snížíme vlhkost 
na mokrý (4) až do dne 14. Poté necháme vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm 
mokrý (4) a vlhký (3). 

Vzdušná vlhkost: 100 % do dne 10. Poté snížíme vlhkost na 40 %. Zajistíme 
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se 
dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C ve dnech 1-9. 
Hnojení: Počínaje dnem 9 hnojíme hnojivem 14-2-14 s nízkým obsahem fosforu, 
50-60 ppm dusíku. 

           

Mladé Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 

 

Pentas lanceolata                                                                   Starla 
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rostliny 
(Fáze 2-4) 

(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,4-6,6; EC 1,0-1,2. 
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny.  
Teplota: 20-22 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2. Dáváme pozor, aby 
se na povrchu substrátu nezačaly 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), 
koncentrace 50-100 ppm dusíku. Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca 
hnojivo (14-4-14, 14-2-14), koncentrace 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, aplikujeme postřik B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8-10 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,4-6,6, EC 1,0-1,2.  
Světlo: 35 000-45 000 lux po dobu 13-14 hod uspíší květní indukci. Přisvětlování 
v době, kdy je nedostatek světla 35 000-45 000 lux podpoří růst kořenů a celé 
rostliny. Prodlužování délky dne na 13-14 hod podpoří vývoj květů. Vysoká 
intenzita světla (35 000-50 000 lux) pomáhá také udržet rostliny kompaktní. 
Teploty: Denní teploty 19-20 °C, noční 20-22 °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: Střídáme hnojiva 17-5-17 s 60-75 ppm a 14-4-14 s 60-75 ppm. 
Nedostatek dusíku a železa způsobuje listové nekrózy.  
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, lze aplikovat postřik B-Nine (daminozide) při 
koncentraci 2 500-5 000 ppm. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, Pythium, Rhizoctonia. Je vhodná aplikovat fungicidy. 
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 4 čisté barvy a směs (SY1296). 
 

  
             Red                           Deep Rose                    White                          Pink 

          SY1298                          SY1295                       SY1299                       SY1297 
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  Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: Bravo® F1 
 Skupina kompaktních, košatých petúnií s velkým květem, 

vhodné k jarnímu prodeji. Dobrých pěstebních výsledků 
dosáhneme i při menším množství světla. Neutrální 
k délce dne. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 
7-9 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety & 

Natural 

   CENA: 274,00 Kč (1000 pelet), 231,60 Kč (1000 semen) 

     Veined Mix SY1328, SY1329       
           

Použití 
Skupina s velkým květem. Vhodné k jarnímu prodeji. Vysazujeme do nádob i do 
venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 

 

Petunia hybrida grandiflora                                     Bravo®F1 
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Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 
uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 13 čistých barev a 3 směsi. 
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    Pink Veined            Pink             Salmon Veined         Salmon               
SY1306, SY1307     SY1308, SY1309   SY1320, SY1321    SY1322, SY1323 

 

 
   Blue Veined         Sky Blue                   Plum                Purple Star               Rose 

SY1300, SY1301    SY1324, SY1325   SY1310, SY1311    SY1312, SY1313    SY1318, SY1319 

 

 
        Purple                  Red                 Veined Mix              Uni Mix           Formula Mix 
 SY1314, SY1315   SY1316, SY1317    SY1328, SY1329    SY1326, SY1327   SY1304, SY1305 

 

   
        White                                 Blue 
  SY1330, SY1331               SY1302, SY1303 
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  Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: Duvet® F1 
 Skupina velkokvětých, geneticky kompaktních petúnií. 

V průběhu pěstování není nutné používat regulátory 
růstu, výborně se hodí pro pěstování v malých květináčích 
nebo pacích. Profesionální kvalita. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 8-10 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 15-20 cm Délka kultury po přesazení: 
6-8 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety  

   CENA: 425,60 Kč (1000 pelet) 

            North Mix SY1334      
           

Použití 
Skupina geneticky kompaktních petúnií, není nutné používat regulátory růstu. 
Výborné pro jarní produkci, kdy rostliny kvetou i při menším množství světla a 
méně prostoru. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 

 

Petunia hybrida grandiflora                                     Duvet®F1 
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Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 
uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce v 5 čistých barvách a 2 směsích. 
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          White SY1338                    Salmon SY1337                          Pink SY1335 

 

  
            Blue SY1332                             Red SY1336 
 

 
               Mix SY1333                                            North Mix SY1334 
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  Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: Frost F1 
 

Velice prodávaná skupina velkokvětých petúnií, které na 
první pohled zaujmou bílým třepenitým okrajem květů. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 
7-9 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety & 

Natural 

   CENA: 282,00 Kč (1000 pelet), 241,70 Kč (1000 semen) 

       Mix SY1345, SY1346      
           

Použití 
Skupina s velkým květem a bílým okrajem. Vhodné k jarnímu prodeji. Vysazujeme 
do nádob i do venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 

 

Petunia hybrida grandiflora                                        Frost F1 
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Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 
uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 4 čisté barvy a směs (SY1345, SY1346). 
 
 
 



252 
 

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

  
    Blue SY1339, SY1340             Fire SY1341, SY1342            Cherry SY1343, SY1344 
 

  
         Mix SY1345, SY1346               Velvet SY1347, SY1348 
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  Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: Storm F1 
 

Skupina, která vyniká svojí odolností k botrytidě. Rychle 
se vyrovná s deštěm a vrchní zálivkou. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 
7-9 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety & 

Natural 

   CENA: 274,00 Kč (1000 pelet), 231,60 Kč (1000 semen) 

       White SY1361, SY1362      
           

Použití 
Skupina s velkým květem. Vhodné k jarnímu prodeji. Vysazujeme do nádob i do 
venkovních výsadeb, kde dobře snáší i deště. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 

 

Petunia hybrida grandiflora                                       Storm F1 



254 
 

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

Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 
uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 7 čistých barev. 
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                    White                                    Pink                                Pink Morn 

           SY1361, SY1362                    SY1353, SY1354                  SY1355, SY1356 

 
                    Violet                                   Red                                       Blue 

          SY1359, SY1360                    SY1357, SY1358                     SY1349, SY1350 

      
                 Lavender 

           SY1351, SY1352 
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  Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: Ultra F1 
 

Oblíbená skupina velkokvětých petúnií. Velice kompaktní, 
košaté rostliny. Uniformně kvetou. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 
7-9 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety & 

Natural 

   CENA: 274,00 Kč (1000 pelet), 231,60 Kč (1000 semen) 

           Mix SY1373, SY1374      
           

Použití 
Skupina s velkým květem. Vhodné k jarnímu prodeji. Vysazujeme do nádob i do 
venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 

 

Petunia hybrida grandiflora                                        Ultra F1 
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Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 
uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 15 čistých barev a 2 směsi. 
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        White                Sky Blue              Rose Star               Pink                     Plum 

SY1395, SY1396    SY1389, SY1390     SY1383, SY1384   SY1375, SY1376  SY1377, SY1378 

 
        Rose                 Red Star                  Red                    Violet                 Blue Star 

SY1385, SY1386   SY1379, SY1380    SY1381, SY1382    SY1393, SY1394    SY1363, SY1364 

 
         Blue                Burgundy           Salmon Morn          Star Mix                 Mix 

SY1365, SY1366  SY1367, SY1368    SY1387, SY1388     SY1391, SY1392    SY1373, SY1374 

  
   Fresh White        Crimson Star 

SY1371, SY1372    SY1369, SY1370 
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   Druh: Petunia hybrida grandiflora 
 Skupina: AladdinTM F1 
 

Skupina velkokvětých petúnií s vlnitým okrajem.   
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 11-13 týdnů Užití: do nádob, 
kobercové výsadby  Výška: 35 cm 

 Expozice: Slunce-částečný stín 
     CENA: 137,00 Kč (1000 semen), 170,00 Kč (1000 pelet) 
           
           

Použití 
Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb, sesazovaných a 
závěsných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 3-5 dní při teplotě 22-24 °C. Používejte dobře propustný substrát s nízkým 
obsahem solí a pH 5,8. Pro správné vyklíčení vyžaduje světlo, proto semena 
nezasypáváme. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. Dostatečná zálivka ve 
fázi 1 je stěžejní pro to, aby se pelety rozpustily a semena mohla začít správně 
klíčit. Dodatečné osvětlování 100-500 lx během klíčení pomáhá udržet klíčence 
kompaktní a porost uniformní. 

           

Následné 
pěstování 

5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-10 cm květináčů nebo packů. 

           

Substrát 

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

           

Teploty 

Pěstování při 14-16 °C. Pro prodej na začátku jara se mohou rostliny pomalu 
otužovat po dobu 14 dní teplotami 10-12 °C. Teploty pod 10 °C mohou zpomalit 
růst a způsobit nezvratná poškození rostliny. Nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, střídáme 
hnojiva s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Nedostatku železa (žluté okraje listů) se 
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Vhodnější je hnojivo aplikovat častěji 
a v menších koncentracích, díky tomu rostliny plynule rostou. 

 

 

Petunia hybrida grandiflora                              AladdinTM F1 
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V nabídce ve 13 čistých barvách a 4 směsích. 

    
      Blue T2100 /P         Burgundy T2110 / P     Cherry T2120 / P           Lilac T2130 / P 

    
      Neon T2140 / P        Orange T2190 / P     Peach Morn T2160 / P      Pink T2170 / P 

    
      Red T2190 / P           Salmon T2200 / P      Sky Blue T2210 / P       White T2240 / P 

     
   Yellow T2250 / P          Mix T2260 / P         Arabian Nights Mix     Burgundy Morn Mix 

                                                                            T2261 / P                    T2262 / P 

 Nautical Mix T2264 / P  
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  Druh: Petunia hybrida multiflora 
 Skupina: Damask® F1 
 

Geneticky kompaktní skupina petúnií s malým květem. 
Výborných pěstebních výsledků dosáhneme, i když jsou 
rostliny nahusto. Není nutné používat regulátory růstu. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 8-10 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 15-20 cm Délka kultury po přesazení: 
6-8 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 425,60 Kč (1000 pelet)) 

               Mix SY1399      
           

Použití 
Skupina geneticky kompaktních petúnií s malým květem. Vhodné do nádob a 
venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1 peleta do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 
Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 

 

Petunia hybrida multiflora                                  Damask® F1 
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uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Nejsou nutné. Můžeme aplikovat 2 postřiky B-Nine 
(daminozide) v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Nejsou nutné. Možná je aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 8 čistých barev a směs (SY1399). 
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                Salmon                               White                                         Rose 

                SY1043                             SY1405                                      SY1042 

 

 
               Pink                                    Blue                                           Violet 

           SY1400                                SY1397                                        SY1404 

 

 
                   Red                                  Carmine                                      Mix 

              SY1401                                 SY1398                                   SY1399 
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  Druh: Petunia hybrida multiflora 
 Skupina: Hurrah® F1 
 

Výborně snáší déšť. Všechny barvy jednotně nakvétají. 
Velice raná skupina petúnií s malým květem. K pěstování 
není nutné vysoké množství světla. Kompaktní vzrůst. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 8-10 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 
7-9 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Natural & 

Pelety 

   CENA: 269,40 Kč (1000 pelet), 229,10 Kč (1000 semen) 

   Formula Mix SY1410,SY1411      
           

Použití Raná skupina petúnií s malým květem. Vhodné do nádob i venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 
Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 

 

Petunia hybrida multiflora                                    Hurrah® F1 
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uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 11 čistých barev a směs (SY1410, SY1411). 
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           White                     Salmon                        Pink 

SY1428, SY1429           SY1424, SY1425         SY1412, SY1413 

 
            Plum                       Velvet                     Rose Star                     Rose 

   SY1414,SY1415          SY1426, SY1427         SY1420, SY1421        SY1422, SY1423 

 
         Red Star                       Red                    Blue Veined                    Blue 

  SY1416, SY1417         SY1418, SY1419         SY1406, SY1407         SY1408, SY1409 
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  Druh: Petunia hybrida multiflora 
 Skupina: Celebrity F1 
 

Skupina drobnokvětých petúnií. Velice dobře snáší déšť. 
V prodeji v mnoha barvách květu a ve směsích.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety & 
Natural 

 Délka kultury: 11-13 týdnů Užití: do nádob 
 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 100,00 Kč (1000 semen), 136,00 Kč (1000 pelet) 
           
           

Použití 
Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb, sesazovaných a 
závěsných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 3-5 dní při teplotě 22-24 °C. Používejte dobře propustný substrát s nízkým 
obsahem solí a pH 5,5-5,8. Pro správné vyklíčení vyžaduje světlo, proto semena 
nezasypáváme. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. Dostatečná zálivka ve 
fázi 1 je stěžejní pro to, aby se pelety rozpustily a semena mohla začít správně klíčit. 
Dodatečné osvětlování 100-500 lx během klíčení pomáhá udržet klíčence kompaktní 
a porost uniformní. 

           

Následné 
pěstování 

5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-10 cm květináčů nebo packů 
nebo po 4 do nádob. 

           

Substrát 

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

           

Teploty 

Pěstování při 14-16 °C. Pro prodej na začátku jara se mohou rostliny pomalu 
otužovat po dobu 14 dní teplotami 10-12 °C. Teploty pod 10 °C mohou zpomalit růst 
a způsobit nezvratná poškození rostliny. Nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, střídáme 
hnojiva s dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5) a dusičnanem vápenatým. 
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku. Nedostatku železa (žluté okraje listů) se 
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Vhodnější je hnojivo aplikovat častěji a 
v menších koncentracích, díky tomu rostliny plynule rostou. 

 

 

Petunia hybrida multiflora                                   Celebrity F1 



268 
 

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

V nabídce ve 23 čistých barvách a 7 směsích. 

   
       Blue                  Blue Ice            Burgundy        Burgundy Frost        Burgundy Star 

    T 1312 / P              T1342 / P         T1352 / P               T1362 / P               T1372 / P 

         
   Carmine           Chiffon Morn               Lilac                 Lilac Morn                 Neon 

T1392 / P                T1402 / P             T1412 /  P              T1422 / P              T1442 / P 

        
     Pink                  Pink Morn             Plum Ice                   Red                   Red Morn 

T1472 / P                 T1482 / P             T1492 / P               T1512 / P               T1532 / P 

 
     Rose               Rose Frost             Rose Star                Salmon                Sky Blue 

  T1542 / P             T1552 / P               T1562 / P               T1572 / P              T1592 / P 

 
Strawberry Ice         White                  Yellow       Dessert Sky Mix       Ice Mix 

    T1602 / P            T1612 / P              T1622 / P         T1651 / P               T1652 / P 

 
       Morn Mix         Niagara Mix          Pastel Mix         Regular Mix       Watercolor Mix 

      T1653 / P          T1654 / P              T1655 / P              T1650 / P              T1656 / P 
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  Druh: Petunia hybrida milliflora 
 Skupina: Picobella F1 
 Skupina petúnií s drobnými květy. Velice brzy nakvétá, 

není nutné používat regulátory růstu. Kvete i za 
krátkodenních podmínek, a když mají rostliny méně 
místa. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po přesazení: 
6-8 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 498,00 Kč (1000 pelet) 

              Mix SY1433      
           

Použití Skupina vhodná pro jarní produkci, do nádob a venkovních výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 10-12, 3-4 listy 
Obligátně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,8-6,0; EC 0,5-0,75.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-5. Poté snížíme vlhkost na mokrý (4) a 
před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň vlhký (3). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 18-
19,5 °C. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 s 60-75 ppm dusíku. EC se musí pohybovat mezi 
0,5-0,75. Přidáme 8-10 ppm fosforu. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,8-6,0; EC  0,75-1,5. 

Petunia hybrida milliflora                                    Picobella F1 
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Světlo: Vyžaduje 20 000-25 000 lux.  
Teplota: 18-20 °C.  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm nasycený (5) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40 %. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 nebo 20-10-20 s 100-150 ppm dusíku. Přidáme 8-
10 ppm fosforu.  
Regulátory růstu: Skupina je geneticky kompaktní, není nutné používat 
regulátory růstu. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,25-1,75. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, 
ke kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: 30 000-40 000 lux. Petúnie potřebují dlouhé dny k tomu, aby kvetly. Pokud 
chceme, aby se založily květy za krátkodenních podmínek, prodlužujeme dny na 
12 hodin. 
Teploty: 18-20 °C. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 nebo 20-10-20 s 100-150 ppm dusíku. Přidáme 8-
10 ppm fosforu.  
Regulátory růstu: Skupina je geneticky kompaktní, není nutné používat 
regulátory růstu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 9 čistých barev a směs (SY1433). 
 

  
         Salmon SY1438                      Carmine SY1431                 Light Lavender SY1432 
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          Rose Morn SY1436                Rose Star SY1437                      Rose SY1435 

 
              White SY1439                              Blue SY1430                      Red SY1434 
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  Druh: Petunia hybrida milliflora 
 Skupina: Picobella Cascade F1 
 Skupina převislých petúnií s drobnými květy. Velice brzy 

nakvétá, není nutné používat regulátory růstu. Kvete i za 
krátkodenních podmínek, a když mají rostliny méně 
místa. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je to 

nutné 
 Výška: 20-30 cm Délka kultury po přesazení: 

8-10 týdnů  Expozice: Částečný 
stín 

 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 2 869,50 Kč (1000 pelet) 

              Mix SY1442      
           

Použití Skupina vhodná pro jarní produkci, atraktivní v závěsných nádobách. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 14-21, 3-4 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena nezasypáváme. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3. Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost 
na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 16-19 
°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  0,5-1,0. 
Světlo: Vyžaduje 2 500-3 000 lux. Přisvětlování 4 000 lux po dobu 14 hod denně 

Petunia hybrida milliflora                  Picobella Cascade F1 
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uspíší kvetení.  
Teplota: 18-20 °C. Jakmile se začnou mladé rostliny vyvíjet, tak snížíme noční 
teploty na 15 °C, abychom uspíšili kvetení. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Doporučují se 2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 3 500-5 000 ppm jakmile se objeví první pravé listy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,0-1,5. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Kvetou za dlouhého dne. Při krátkých dnech prodlužujeme den na 13 hod. 
Pokud je malé množství světla, tak je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lux. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 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). Pokud je velké 
množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého 
množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a 
hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1442). 
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                      Coral SY1140                                                 White SY1447 

                 
                          Red SY1445                                           Salmon SY1446 

 
       Pink Glo SY1443                  Lavender  SY1441                         Purple SY1444 
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  Druh: Petunia hybrida pendula 
 Skupina: SUCCESS!® F1 
 

Skupina velice raných převislých petúnií, kvetou o 7 dní 
dříve než konkurenční odrůdy. Rostliny kvetou po celou 
sezónu, uniformní porost.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety  
 Délka kultury: 11-13 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, do 
nádob, hrnková květina 

 Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 1666,00 Kč (500 pelet) 
       
           

Použití 
Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb, sesazovaných a 
závěsných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 3-5 dní při teplotě 22-24 °C. Používejte dobře propustný substrát s nízkým 
obsahem solí a pH 5,5-5,8. Pro správné vyklíčení vyžaduje světlo, proto semena 
nezasypáváme. Když necháváme klíčit semena v klíčící místnosti, musíme zajistit 
osvětlení min 100-1 000 lux. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. Dostatečná 
zálivka ve fázi 1 je stěžejní pro to, aby se pelety rozpustily a semena mohla začít 
správně klíčit. Dodatečné osvětlování 100-500 lx během klíčení pomáhá udržet 
klíčence kompaktní a porost uniformní. Jakmile se objeví kořínek (cca 5. den), tak 
snížíme teploty na 20-21 °C. Když se objeví děložní listy, tak můžeme teploty dále 
snížit na 18-20 °C. Okolo 26-28. dne od výsevu snížíme teplotu na 15,5-18 °C až 
do přesazení. Nejkratší kultivační doby dosáhneme, když jsou průměrné denní 
teploty okolo 19,5 °C, v tom případě, je ale nutné používat regulátory růstu. Aby 
začaly rostliny kvést, je nutné, aby měly dlouhý den (13,5-14 hod). Pokud je 
nedostatek světla, přisvětlujeme 3 500-5 000 lux. Od 5.-7. dne začínáme hnojit 50 
ppm dusíku. V počátcích věnujeme pozornost obsahu bóru, jeho nedostatek může 
způsobovat padání klíčních rostlin, optimální je koncentrace 0,5 ppm. Dále hnojíme 
sazenice 100-150 ppm dusíku. Pokud je dostatek světla, aplikujeme amonné 
hnojivo (17-5-17), při nedostatku světla volíme hnojivo o vápenatém základu (14-4-
14). Pokud je vysoké množství světla nebo pokud pěstujeme rostliny za 
dlouhodenních podmínek, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). Při nízkých 
teplotách a malém množství světla snížíme obsah amoniaku a aplikujeme pouze 
vápenaté hnojivo, pak nejsou sazenice příliš vytáhlé. Růst jde velice dobře 
regulovat pomocí regulátorů o základu daminozide (B-Nine). První aplikace je 
vhodná ve 14. dni, dávka 2 500 ppm. Později je dávka 2 500- 5 000 ppm. Pokud se 
přípravek aplikuje moc často nebo v době, kdy jsou viditelná poupata, může se 
stát, že budou květy menší nebo poškozené.  

           

 

Petunia hybrida pendula                                   SUCCESS! ® F1 
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Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. Přesazujeme 
tehdy, když kořeny prorostou celami sadbovače a rostliny bude možné vyjmout, 
aniž by se poškodily. Tato skupina je od ostatních převislých petúnií méně citlivá na 
délku dne a vyžaduje méně regulátorů růstu. 

           

Substrát 

Výsevní substrát: pH 5,5-5,8. pH pod 6,0 pomůže zajistit dostatečný obsah železa 
a bóru. EC 0,75-1,0. Dále používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % 
jílu, 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-3 kg/m3 pomalu se 
uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-5,8 a EC 
1,5-2,0.  

           

Teploty 

6 týdnů po přesazení udržujeme noční teploty nad 13 °C, aby se vytvořila poupata. 
Později mohou být noční teploty sníženy až na 10 °C, díky tomu jsou pak rostliny 
kompaktnější a košatější. Na druhou stranu se tím může snížit počet květů. 
Pěstování při nižších teplotách zajistí kvalitnější výpěstky. Při průměrné denní 
teplotě 19 °C je kultivační doba nejkratší. Petúnie potřebují ke kvetení dlouhý den. 
Proto prodlužujeme den na 14 hod. Při dlouhodenních podmínkách, ale malém 
množství světla, je vhodné přisvětlovat 3 500-5 000 lx. Udržujeme 40-60% 
vzdušnou vlhkost, zajistíme dostatečnou horizontální i vertikální ventilaci. Před 
další zálivkou necháváme substrát částečně vyschnout, aby měly kořeny dostatek 
kyslíku. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-200 ppm dusíku. Pokud je 
dostatek světla, aplikujeme amonné hnojivo (17-5-17), při nedostatku světla volíme 
hnojivo o vápenatém základu (14-4-14). Pokud je vysoké množství světla nebo 
pokud pěstujeme rostliny za dlouhodenních podmínek, tak hnojíme amonným 
hnojivem (20-10-20). Růst jde velice dobře regulovat pomocí regulátorů o základu 
daminozide (B-Nine). Pokud je to nutné, aplikujeme 3 500-5 000 ppm. 
Neaplikujeme poté, co se objeví poupata, jinak by se oddálilo kvetení a snížila se 
velikost květů.  

 

V nabídce v 8 čistých barvách a 3 směsích. 

 

         Blue T0701P                       Burgundy T0711P                      Pink T0721P 
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       Red T0731P                 Rose T0741P             Salmon T0751P                Violet T0761P 

 

 

    White T0771P     Liberty Mix T0832P        Twilight Mix T0893P         Maxi Mix T0891P 
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  Druh: Petunia hybrida pendula 
 Skupina: Plush F1 
 

Nejranější skupina převislých petúnií. Méně citlivá k délce 
dne. Výborné pro jarní prodej. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10,5-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 
8-10 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 3279,40 Kč (1000 pelet) 

         Formula Mix SY1451      
           

Použití Skupina raných převislých petúnií s velkým květem. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 3-6 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na 
střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 18-20 
°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 1,0-1,5. Žloutnutí vrchních listů může být způsobeno 

Petunia hybrida pendula                                           Plush® F1 
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nedostatkem železa při pH vyšším jak 6,6. 
Světlo: Petúnie jsou dlouhodenní rostliny. Aby se založila poupata v době 
krátkodenních podmínek, tak prodlužujeme den na 13,5-14 hod. Za 
dlouhodenních podmínek, ale nízkého množství světla přisvětlujeme 3 500-5 000 
lux.  
Teplota: Po dobu 6 týdnů od přesazení je nutné, aby byly noční teploty vyšší než 
13 °C, aby se vyvinula poupata. Poté mohou být noční teploty okolo 10 °C, tím se 
podpoří lepší větvení rostlin a jejich kompaktnost. Na druhou stranu mohou nízké 
teploty způsobit snížení počtu květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a suchý (1). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 1.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Petúnie dobře reagují na postřik B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme do té doby, než jsou viditelná poupata, 
pozdější aplikace by mohla způsobit zmenšení květů a poškození jejich barvy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme tehdy, když je vyvinutý kořenový systém, pozdější přesazení 
je obtížnější. Skupina Plush je méně citlivá k délce dne než ostatní převislé 
petúnie a nevyžadují používání regulátorů růstu. Díky tomu jsou oblíbenou 
skupinou, jejíž pěstování je ekonomické. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,5-2,0. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Petúnie jsou dlouhodenní rostliny. Aby se založila poupata v době 
krátkodenních podmínek, tak prodlužujeme den na 14 hod. Za dlouhodenních 
podmínek, ale nízkého množství světla přisvětlujeme 3 500-5 000 lux. Skupina 
Plush kvete velice rychle i za krátkodenních podmínek a malého množství světla. 
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-200 ppm dusíku. Pokud je velké množství světla, volíme 
amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo 
(14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám 
přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování 
rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že 
snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
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v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1451). 

 
             Blue SY1448                          Red  SY1453                   Deep Purple SY1450 

 

               
                     Deep Pink SY1449                                    Formula Mix SY1451 

 
            White SY1455                        Salmon  SY1454                  Lilac Pearl SY1452 
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  Druh: Petunia hybrida pendula 
 Skupina: Ramblin´ F1 
 

Skupina převislých petúnií, které jsou méně citlivé k délce 
dne. Není nutné používat regulátory růstu a přisvětlovat. 
Velice široké použití, atraktivní barvy. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10,5-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po přesazení: 
8-10 týdnů  Expozice: Částečný 

stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 3279,40 Kč (1000 pelet) 

                 Mix SY1460      
           

Použití 
Skupina raných převislých petúnií vhodných do závěsných nádob, truhlíků i do 
kobercových výsadeb. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24, 3-6 listy 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a 
teplotou. 

 

Výsevní 
termín 

Od ledna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 3-5 dní. 
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC 0,75-1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Poté ve dnech 4-6 snížíme vlhkost na mokrý (4). Od dne 7 dále snížíme vlhkost na 
střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 18-20 
°C. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  

Petunia hybrida pendula                                       Ramblin´ F1 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,5-5,8; EC 1,0-1,5. Žloutnutí vrchních listů může být způsobeno 
nedostatkem železa při pH vyšším jak 6,6. 
Světlo: Petúnie jsou dlouhodenní rostliny. Aby se založila poupata v době 
krátkodenních podmínek, tak prodlužujeme den na 13,5-14 hod. Za 
dlouhodenních podmínek, ale nízkého množství světla přisvětlujeme 3 500-5 000 
lux.  
Teplota: Po dobu 6 týdnů od přesazení je nutné, aby byly noční teploty vyšší než 
13 °C, aby se vyvinula poupata. Poté mohou být noční teploty okolo 10 °C, tím se 
podpoří lepší větvení rostlin a jejich kompaktnost. Na druhou stranu mohou nízké 
teploty způsobit snížení počtu květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a suchý (1). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 1.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Na počátku fáze 2 začínáme hnojit 50 ppm dusíku. Musíme hlídat 
množství bóru v půdě, jeho nedostatek může způsobovat padání klíčních rostlin. 
Jakmile se začnou vyvíjet mladé rostliny, tak hnojíme 100-150 ppm. Pokud je 
velké množství světla, volíme amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku 
světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé 
dny nebo rostlinám přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). 
Přílišnému vytahování rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých 
teplot předejdeme tím, že snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým 
hnojivem. 
Regulátory růstu: Petúnie dobře reagují na postřik B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme do té doby, než jsou viditelná poupata, 
pozdější aplikace by mohla způsobit zmenšení květů a poškození jejich barvy. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme tehdy, když je vyvinutý kořenový systém, pozdější přesazení 
je obtížnější. Skupina Ramblin je méně citlivá k délce dne než ostatní převislé 
petúnie a nevyžadují používání regulátorů růstu. Díky tomu jsou oblíbenou 
skupinou, jejíž pěstování je ekonomické. 
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,5-2,0. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke 
kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6. 
Světlo: Petúnie jsou dlouhodenní rostliny. Aby se založila poupata v době 
krátkodenních podmínek, tak prodlužujeme den na 14 hod. Za dlouhodenních 
podmínek, ale nízkého množství světla přisvětlujeme 3 500-5 000 lux.  
Teploty: Po přesazení petúnie vyžadují noční teploty 13 °C po dobu prvních 6 
týdnů, aby se mohla vyvinout poupata. Poté můžeme noční teploty snížit na 10 °C, 
aby byly rostliny kompaktní a košaté. Na druhou stranu mohou nízké teploty 
výrazně snížit počet květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň suchý (1) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát 
vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-200 ppm dusíku. Pokud je velké množství světla, volíme 
amonné hnojivo (17-5-17). Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo 
(14-4-14). Pokud je velké množství světla a dlouhé dny nebo rostlinám 
přisvětlujeme, tak hnojíme amonným hnojivem (20-10-20). Přílišnému vytahování 
rostlin v podmínkách nízkého množství světla a nízkých teplot předejdeme tím, že 
snížíme obsah amoniaku a hnojíme pouze vápenatým hnojivem.  
Regulátory růstu: Doporučuje se aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
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v koncentraci 2 500-5 000 ppm. Aplikujeme ještě před tím, než jsou viditelná 
poupata, pozdní postřik může poškodit velikost a barvu květu. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida  
Škůdci: mšice, třásněnka, molice 

 

V nabídce 14 čistých barev a směs (SY1460). 

    
               Amethyst                          Burgundy Chrome                      Lavender 

                SY1456                                      SY1457                                SY1457 
 

    
                Lilac Glo                                    Mix                                  Neon Rose 
                SY1459                                 SY1460                                   SY1461 
 

   
             Nu Blue                              Peach Glo                                      Pink 

            SY1462                                 SY1463                                      SY1464 
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                Red                                   Salmon Capri                         Shades O Pink 

           SY1465                                  SY1466                                  SY1467 
 

   
             Sugar Plum                              Violet                                      White 

               SY1468                                 SY1469                                    SY1470 
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  Druh: Portulaca grandiflora 
 Skupina: Stopwatch F1 
 

Velice raná skupina, kvete o 10 dní dříve než konkurenční 
odrůdy. Vhodná pro prodej v pacích. Kompaktní rostliny.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: 
Multipelety & Natural 

 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby, do skalky  Výška: 13 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 99,00 Kč (1000 semen), 567,00 Kč (1000 multipelet) 

          Mix U1430 / U        
           

Použití Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb a sesazovaných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

2 semena/1 multipeleta do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 2-3 dny při teplotě 22-26 °C. Používejte dobře propustný substrát s velmi 
nízkým obsahem solí a pH 5,5-6,2. Pro správné vyklíčení není světlo 
bezpodmínečně nutné, ale pomáhá. Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Ve fázi 
1 udržujeme 90-95% relativní vzdušnou vlhkost. Na konci fáze 1 se objeví kořínek a 
začínají se rozevírat děložní lístky. 

           

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu (do sadbovače s 288 celami) přesazujeme po 1 rostlině do 10-
11 cm květináčů nebo packů. 

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2 a 1-1,5 kg/m3 hnojiva. 

           

Teploty 
Pěstování při 18-22 °C. Teploty pod 18 °C znesnadňují květní indukci a zhoršují 
vegetativní růst. 

           

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

 

V nabídce v 7 čistých barvách a směsi (U1430 / U). 

 

Portulaca grandiflora                                           Stopwatch F1 
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          Cream                         Fuchsia                         Orange                           Rose 

       U1300 / U                      U1320 / U                     U1350 / U                      U1370 / U 

 

          Scarlet                         White                          Yellow                              Mix 

       U1380 / U                  U1400 / U                      U1420 / U                        U1430 / U 
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  Druh: Portulaca grandiflora 
 Skupina: Sundial F1 
 

Velice raná skupina. Rostliny jsou velice bujné, dobře se větví. 
Rychle zaplní nádoby nebo packy.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: 
Multipelety & Natural 

 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby, do skalky  Výška: 13 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 107,00 Kč (1000 semen), 627,00 Kč (1000 multipelet) 
         
           

Použití Skupina vhodná do krajinářských a kobercových výsadeb a sesazovaných nádob. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

2 semena/1 multipeleta do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 2-3 dny při teplotě 22-26 °C. Používejte dobře propustný substrát s velmi 
nízkým obsahem solí a pH 5,5-6,2. Pro správné vyklíčení není světlo 
bezpodmínečně nutné, ale pomáhá. Substrát udržujeme vlhký, ale ne mokrý. Ve fázi 
1 udržujeme 90-95% relativní vzdušnou vlhkost. Na konci fáze 1 se objeví kořínek a 
začínají se rozevírat děložní lístky. 

           

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu (do sadbovače s 288 celami) přesazujeme po 1 rostlině do 10-
11 cm květináčů nebo packů. 

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-6,2 a 1-1,5 kg/m3 hnojiva. 

           

Teploty 
Pěstování při 18-22 °C. Teploty pod 18 °C znesnadňují květní indukci a zhoršují 
vegetativní růst. 

           

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

 

V nabídce ve 14 čistých barvách a 2 směsích. 

 

 

 

 

Portulaca grandiflora                                                 Sundial F1 
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         Chiffon                        Cream                        Fuchsia                             Gold 

       U1500 / U                  U1520 / U                     U1530 / U                       U1540 / U 

 
         Mango                        Orange                          Peach                        Peppermint 

     U1550 / U                     U1560 / U                      U1580 / U                       U1590 / U 

 
    Princess Pink                   Scarlet                        Tangerine                       White 

      U1610 / U                    U1620 / U                  U1630 / U                      U1670 / U 

          
          Pink                             Yellow                           Mix                       Caliente Mix 

      U1600 / U                      U1680 / U                     U1700 / U                      U1701 / U 
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  Druh: Ptilotus exaltatus 
 Odrůda: Joey® 
 

Zajímavá odrůda, která výborně snáší vysoké teploty, sucho 
a slunce. Krátká kultivační doba. Vhodná jako hrnková 
rostlina, ale i do venkovních výsadeb.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: ApeX 
 Délka kultury: 12-16 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, 
hrnková květina 

 Výška: 34 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 1201,00 Kč (250 ApeX) 

               U7250T        
           

Použití 
Letnička vhodná pro pěstování venku i vevnitř. Velice zajímavá v krajinářských 
výsadbách a sesazovaných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače.  

           

Klíčení 

Fáze 1: 5-7 dní při teplotě 24-25,6 °C. Pro klíčení semena požadují světlo, proto 
výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Používejte dobře propustný substrát s pH 
5,5-5,8 a EC 0,5. Po prvních 7 dnech snížíme teplotu na 21-24 °C. Do 5. dne 
udržujeme 95-100% relativní vzdušnou vlhkost, pak ji snížíme na 40-60 %. První 3-4 
dny zajistíme, aby byl substrát mokrý, od 7. dne necháme před další zálivkou 
substrát částečně vyschnout. Pokud klíčí semena v klíčící komoře, zajistíme 
osvětlení 100- 1000 lx, aby nebyli klíčenci vytažení. Výsev nevystavujeme přímému 
slunci. Od fáze 2 můžeme zvýšit množství světla, 7.-10. den zvýšíme na 20 000-
25 000 lx. Prodloužením dne na více jak 12 hodin urychlíme kvetení. Od 7. dne 
začínáme hnojit 50 ppm v kompletním vyváženém hnojivu s nízkým množstvím 
amoniaku a fosforu v poměru 14-4-14, 14-2-14 nebo 17-5-17. EC hnojivého roztoku 
by nemělo být vyšší jak 0,5. Květní indukce je zahájena, když rostliny prokoření 
celou buňkou sadbovače a mají 4-6 pravých listů. Mladé rostliny v dalších fázích 
chráníme před přímým sluncem, dokud nejsou plně vyvinuty. Od dne 21-22 zvýšíme 
množství světla na 30 000-35 000 lx. Ve fázi 2-4 udržujeme teplotu 20-21 °C, jakmile 
sazenice prokoření celou buňkou sadbovače, můžeme snížit na 19,5 °C. Musíme 
zajistit dobrou vertikální i horizontální cirkulaci vzduchu, aby mohl substrát mezi 
jednotlivými zálivkami vyschnout a kořeny měly dostatek kyslíku. Nezaléváme 
odpoledne, nikdy nesmí být rostliny přelité, pak by zežloutly listy. S hnojením 
začínáme brzy, aby byly výpěstky kvalitní. Pokud je vysoké množství světla, hnojíme 
hnojivem s poměrem 17-5-17, při nízkém množství světla hnojíme vápenatým 
hnojivem s 14-2-14 nebo 14-4-14. Začínáme s 50 ppm dusíku, postupně zvyšujeme 
až na 100-150 ppm. K regulaci růstu můžeme používat B-Nine (daminozide), postřik 
s koncentrací 2 500-5 000 ppm. Možné je také aplikovat Cycocel (chlormequat 
chlorid) 750-1 000 ppm. Regulátory růstu o základu paclobutrazol nejsou vhodné. 

           

 

Ptilotus exaltatus                                                                    Joey® 
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Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů (výsev do sadbovače s 288 celami) nebo za 6-7 týdnů 
(výsev do sadbovače s 128 celami).  

           

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s pH 5,5-5,8 a EC 1,2-1,5. 

           

Teploty 

Prvních 14 dní po přesazení, nebo dokud rostliny nepokoření až na dno nádoby, 
udržujeme teploty 20-21 °C. Poté můžeme teploty snížit na 19 °C. Nejkratší délky 
kultivace dosáhneme při průměrné denní teplotě 19 °C. Zpočátku zajistíme rostlinám 
osvětlení 35 000-40 000 lx, jakmile se začnou rozrůstat, pak zvýšíme na 45 000-
55 000 lx. Je nutné zajistit rostlinám dobrou vertikální i horizontální cirkulaci 
vzduchu. Před každou zálivkou necháme substrát částečně vyschnout, aby měly 
kořeny rostlin dostatek kyslíku.  

           

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Musíme se vyhnout vysokému obsahu 
amoniaku, dusíku a fosforu. Hnojíme kompletním vyváženým hnojivem 100-150 ppm 
dusíku v hnojivu 14-4-14 nebo 17-5-17. Cca 2 týdny po přesazení bývá nutné použít 
regulátor růstu, koncentrace a přípravky jsou shodné jako u mladých rostlin. 
Doporučuje se aplikovat fungicidy, obzvlášť v případě, že je po dlouhou dobu malé 
množství světla a vysoká relativní vzdušná vlhkost. 
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  Druh: Ricinus communis 
 Skupina: Carmencita 
 

Atraktivní solitéra, která je okrasná listem i plodem. 
JEDOVATÁ SEMENA, NESMÍ SE POŽÍVAT, 
UCHOVÁVÁME MIMO DOSAH DĚTÍ !!!!!!  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 150 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 1318,00 Kč (500 semen) 

    Bright Red U8051         
           

Použití 
Atraktivní solitéra, vhodná k ohraničení záhonů a do výsadeb do nádob. Léčivá 
rostlina, okrasná listem i plodem. 

 

Výsevní 
termín 

Únor pro prodej od dubna dále; březen až duben pro prodej od května dále; polovina 
až konec června pro prodej od srpna dále. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

           

Klíčení 

6-12 dní při teplotě 18-22 °C. 24 hodin před výsevem namočíme semena do horké 
vody. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy, abychom předešli padání klíčních 
rostlin. Klíčí na světle, proto výsev lehce přimáčkneme, udržujeme rovnoměrnou 
vlhkost substrátu a výsev umístíme pod světlo, vyhneme se ale přímému slunečnímu 
světlu. Poté, co se objeví děložní lístky, hnojíme 1000 mg N/l kompletním 
vyváženým hnojivem. Snížíme vlhkost substrátu a teploty na 16-18 °C. 

           

Následné 
pěstování 

2-4 týdny po výsevu přesazujeme po 1-2 rostlinách do 14-16 cm květináče nebo po 
1-2 rostlinách do 3-5 l nádoby. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1,5-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-5 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 
5,8-7,0.  

           

Teploty 

Pěstování při 12-15 °C. Teploty pod 10 °C rostliny tolerují jen po krátkou dobu a 
zpomalují růst. Před prodejem je vhodné rostliny postupně otužovat při 10-12 °C. 
Ricinus nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Musíme se vyhnout vysokému obsahu amoniaku, dusíku 
a fosforu. Rostliny se hnojí týdně 300-350 ppm dusíku (při 0 kg/m3 pomalu se 
uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené 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. 

 

 

Ricinus communis                                                     Carmencita 
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V nabídce ve dvou barvách. 

  

                   Bright Red U8051                                             Pink U8071 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Autumn Colors 
 

Odrůda obzvlášť vhodná do krajinářských výsadeb, středně 
vysoká. Atraktivní kontrast hnědožlutých okvětních plátků a 
tmavého středu.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 14 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, 
hrnková květina, k řezu 

 Výška: 55 cm 
 Expozice: Slunce  

     CENA: 214,00 Kč (500 coated) 

           U9040C         
           

Použití Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb, ale i k řezu.    

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, lze vysévat i do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1 a 2: 14-21 dní při teplotě 20-22 °C, fáze 3 a 4: 10-14 dní při 18-20 °C. Klíčí 
na světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Před výsevem ošetřujeme 
substrát fungicidy, aby nedošlo k padání klíčních rostlin. Udržujeme jednotnou 
vlhkost.  

           

Následné 
pěstování 

5-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1-3 rostlinách do 10-17 cm květináče nebo do 
3-5 l nádoby. K řezu: od května pěstujeme venku nebo ve skleníku, spon 25-30x30-
35 cm. Aby rostliny začaly kvést, je nutná minimální délka dne 14 hod. Pokud nemají 
dostatek světla, začínají tvořit listovou růžici a oddaluje se kvetení. Délka dne větší 
než 16 hod způsobuje prodlužování stonků. Regulaci růstu lze provést 
prostřednictvím manipulací s délkou dne. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. 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 18-20 °C. R. hirta potřebuje vysoké teploty, aby mohla růst. Teplota 16 
°C prodlouží délku kultivace o 3 týdny. Teploty pod 16 °C mohou způsobovat 
červenání listů. Nesnáší mráz. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), hnojíme hnojivem s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 
%), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) 

 

Rudbeckia hirta                                                   Autumn Colors 
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se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Venkovní pěstování: pokud je to na 
základě půdního rozboru nutné, přihnojíme 80-100 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: 130 g N/m2. 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Denver Daisy

 

 

Velice raná odrůda. Žůuté plátky s tmavou skvrnou a 
tmavým středem květu.    

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 15 týdnů Užití: krajinářské 

výsadby  Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 238,00 Kč (500 coated) 

                         U9020C       
           

Použití Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb, ale i k pěstování v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; duben pro produkci kvetoucích 
rostlin od června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače; lze vysévat i přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 10-14 dní při teplotě 20-23 °C. Používejte dobře propustný výsevní substrát 
s nízkým obsahem solí (EC menší než 1,0) a pH 6,0-6,2. Semena po výsevu lehce 
přikryjeme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela okolo semen správná vlhkost. 
Prvních 5 dní musí být substrát velice mokrý, od 15. dne pomalu snižujeme vlhkost. 
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. Světlo je pro klíčení nezbytné. Když necháváme klíčit semena 
v klíčící místnosti, musíme zajistit osvětlení min 100-1 000 lx. Po dobu prvních 4-5 
týdnů udržujeme délku dne kratší než 13 hodin, jinak by rostliny předčasně vykvetly. 
Přibližně 14. den začínáme hnojit hnojivem s dusičnanem vápenatým (14-2-14; 13-2-
13; 15-5-15; 17-5-17) s 50-60 ppm dusíku. 
Rudbeckie jsou obligátně dlouhodenní rostliny, květy se zakládají v době, kdy mají 
rostliny 6-8 pravých listů a délka dne je vyšší než 13 hodin. Udržujeme pH 6,0-6,2 a 
EC 1,0-1,5. Od fáze 2 volíme osvětlení 25 000-45 000 lx. Délka dne by neměla 
překročit 13 hodin do té doby, dokud rostliny nebudou mít 6-8 pravých listů. Teplotu 
udržujeme 18-20 °C. Před každou zálivkou necháme částečně proschnout substrát. 
Rostliny nadále hnojíme dusičnanem vápenatým (14-4-14 nebo 17-5-17) s 50-100 
ppm dusíku.  Pokud jsou rostliny vystaveny přílišnému množství světla, tak hnojíme 
20-10-20 při 100 ppm N. Jakmile jsou rostliny plně vyvinuty, tak zvyšujeme hnojení 
na 100-150 ppm. Růst regulujeme přípravkem B-Nine (daminozide) 1 500-2 500 
ppm. Možné je také aplikovat DIF. Mezi 21.-35. dnem je vhodné aplikovat fungicidy, 
aby se předešlo botrytidě.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami, volíme 15 cm 
nádoby nebo květináče. K iniciaci kvetení je nutná délka dne 14-16 hod a 35 000-
55 000 lx. Vhodná je 4 týdny po přesazení. 
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Substrát 

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

           

Teploty 
Udržujte teplotu 16-18 °C. Při průměrné denní teplotě 19,5 °C je kultivační čas 
nejkratší. Teploty pod 6 °C prodlužují kultivační dobu o 3 týdny.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. 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. Minimální množství N v půdě má 
být cca 130 g N/m2. 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Maya

 

 Nízká odrůda rudbekií. Plné žluté květy (9-12 cm) na 
pevných stopkách. Výborně roste po celé léto, 
vhodná do sesazovaných nádob a venkovních 
výsadeb.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 14 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, 
k řezu, hrnková květina 

 Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 392,00 Kč (500 coated) 

                U8850C         
           

Použití 
Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb, k ohraničení záhonů, ale i k pěstování 
v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Leden pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; duben pro produkci kvetoucích 
rostlin od června dále.  

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače; lze vysévat i přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
Fáze 1 a 2: 14-21 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 3 a 4: 10-14 dní při teplotě 18-20 °C. 
Klíčí na světle. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy, abychom předešli padání 
klíčních rostlin. Výsev lehce přimáčkneme a udržujeme jednotnou vlhkost. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů od výsevu po 1-3 rostlinách do 10-17 cm květináčů nebo 
3-5 l nádob. K řezu: od května (rostliny nemohou být vystaveny mrazu), spon: 25-
30x30-35 cm. Ke květní iniciaci je nutná minimální délka dne 14 hod. Pokud je délka 
dne kratší, rostliny vytvoří listovou růžici a oddálí se kvetení. Délka dne vyšší jak 16 
hod způsobuje prodlužování stonků.  

           

Substrát 

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

           

Teploty 

Udržujte teplotu 18-20 °C. R. hirta potřebuje vyšší teploty k tomu, aby rostla. Při 
teplotě 16 °C se prodlužuje kultivační doba o 3 týdny. Teploty pod 16 °C mohou 
způsobovat červené zabarvení listů. Nesnáší mráz.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 1-2x síran hořečnatý (0,05 %), aby se 
předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 
1-2 aplikacemi chelátů železa. Minimální množství N v půdě má být cca 130 g N/m2. 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Prairie Sun

 

 
Velké květy se zeleným středem a zlatými okvětními 
plátky se světle žlutými konci. Velice dobře roste 
v jakýchkoli pěstebních podmínkách.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 15 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, k 
řezu 

 Výška: 75 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 392,00 Kč (500 coated) 

                       U9060C       
           

Použití Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb, ale i k pěstování v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Listopad pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; duben pro produkci 
kvetoucích rostlin od června dále. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače; lze vysévat i přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 10-14 dní při teplotě 20-23 °C. Používejte dobře propustný výsevní substrát 
s nízkým obsahem solí (EC menší než 1,0) a pH 6,0-6,2. Semena po výsevu lehce 
přikryjeme tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela okolo semen správná vlhkost. 
Prvních 5 dní musí být substrát velice mokrý, od 15. dne pomalu snižujeme vlhkost. 
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. Světlo je pro klíčení nezbytné. Když necháváme klíčit semena 
v klíčící místnosti, musíme zajistit osvětlení min 100-1 000 lx. Po dobu prvních 4-5 
týdnů udržujeme délku dne kratší než 13 hodin, jinak by rostliny předčasně vykvetly. 
Přibližně 14. den začínáme hnojit hnojivem s dusičnanem vápenatým (14-2-14; 13-2-
13; 15-5-15; 17-5-17) s 50-60 ppm dusíku. 
Rudbeckie jsou obligátně dlouhodenní rostliny, květy se zakládají v době, kdy mají 
rostliny 6-8 pravých listů a délka dne je vyšší než 13 hodin. Udržujeme pH 6,0-6,2 a 
EC 1,0-1,5. Od fáze 2 volíme osvětlení 25 000-45 000 lx. Délka dne by neměla 
překročit 13 hodin do té doby, dokud rostliny nebudou mít 6-8 pravých listů. Teplotu 
udržujeme 18-20 °C. Před každou zálivkou necháme částečně proschnout substrát. 
Rostliny nadále hnojíme dusičnanem vápenatým (14-4-14 nebo 17-5-17) s 50-100 
ppm dusíku.  Pokud jsou rostliny vystaveny přílišnému množství světla, tak hnojíme 
20-10-20 při 100 ppm N. Jakmile jsou rostliny plně vyvinuty, tak zvyšujeme hnojení 
na 100-150 ppm. Růst regulujeme přípravkem B-Nine (daminozide) 1 500-2 500 
ppm. Možné je také aplikovat DIF. Mezi 21.-35. dnem je vhodné aplikovat fungicidy, 
aby se předešlo botrytidě.  

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami, volíme 15 cm 
nádoby nebo květináče. K iniciaci kvetení je nutná délka dne 14-16 hod a 35 000-
55 000 lx. Vhodná je 4 týdny po přesazení. 

 

Rudbeckia hirta                                                           Prairie Sun 



299 
 

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

           

Substrát 

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

           

Teploty 
Udržujte teplotu 16-18 °C. Při průměrné denní teplotě 19,5 °C je kultivační čas 
nejkratší. Teploty pod 6 °C prodlužují kultivační dobu o 3 týdny.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. 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. Minimální množství N v půdě má 
být cca 130 g N/m2. 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Sonora

 

 

Obří květy (12-15 cm) s neobvyklou barvou, 
mahagonový střed a hnědozlaté okvětní plátky.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 14 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, 
k řezu, hrnková květina 

 Výška: 48 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 203,00 Kč (500 coated) 

                     U9350C       
           

Použití 
Odrůda vhodná do krajinářských výsadeb, k ohraničení záhonů, ale i k pěstování 
v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Leden pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; duben pro produkci kvetoucích 
rostlin od června dále.  

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače; lze vysévat i přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
Fáze 1 a 2: 14-21 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 3 a 4: 10-14 dní při teplotě 18-20 °C. 
Klíčí na světle. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy, abychom předešli padání 
klíčních rostlin. Výsev lehce přimáčkneme a udržujeme jednotnou vlhkost. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů od výsevu po 1-3 rostlinách do 10-17 cm květináčů nebo 
3-5 l nádob. K řezu: od května (rostliny nemohou být vystaveny mrazu), spon: 25-
30x30-35 cm. Ke květní iniciaci je nutná minimální délka dne 14 hod. Pokud je délka 
dne kratší, rostliny vytvoří listovou růžici a oddálí se kvetení. Délka dne vyšší jak 16 
hod způsobuje prodlužování stonků.  

           

Substrát 

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

           

Teploty 

Udržujte teplotu 18-20 °C. R. hirta potřebuje vyšší teploty k tomu, aby rostla. Při 
teplotě 16 °C se prodlužuje kultivační doba o 3 týdny. Teploty pod 16 °C mohou 
způsobovat červené zabarvení listů. Nesnáší mráz.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat 1-2x síran hořečnatý (0,05 %), aby se 
předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 
1-2 aplikacemi chelátů železa. Minimální množství N v půdě má být cca 130 g N/m2. 

 

Rudbeckia hirta                                                                   Sonora 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Skupina: Toto® 

 
Skupina rudbekií, které se vyznačují raností a 
kompaktním habitem. Optimální do nádob a 
květináčů. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Coated 
 Délka kultury: 14 týdnů Užití: krajinářské a 

kobercové výsadby, 
k řezu, hrnková květina 

 Výška: 35 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 140,00 Kč (500 coated) 

                Mix U8940C       
           

Použití 
Skupina vhodná do krajinářských výsadeb, k ohraničení záhonů, ale i k pěstování 
v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Leden pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; duben pro produkci kvetoucích 
rostlin od června dále.  

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače; lze vysévat i přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
Fáze 1 a 2: 14-21 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 3 a 4: 10-14 dní při teplotě 18-20 °C. 
Klíčí na světle. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy, abychom předešli padání 
klíčních rostlin. Výsev lehce přimáčkneme a udržujeme jednotnou vlhkost. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazujeme za 5-6 týdnů od výsevu po 1-3 rostlinách do 10-17 cm květináčů nebo 
3-5 l nádob. K řezu: od května (rostliny nemohou být vystaveny mrazu), spon: 25-
30x30-35 cm. Ke květní iniciaci je nutná minimální délka dne 14 hod. Pokud je délka 
dne kratší, rostliny vytvoří listovou růžici a oddálí se kvetení. Délka dne vyšší jak 16 
hod způsobuje prodlužování stonků. Manipulaci s délkou dne lze využít k regulaci 
růstu. 

           

Substrát 

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

           

Teploty 

Udržujte teplotu 18-20 °C. R. hirta potřebuje vyšší teploty k tomu, aby rostla. Při 
teplotě 16 °C se prodlužuje kultivační doba o 3 týdny. Teploty pod 16 °C mohou 
způsobovat červené zabarvení listů. Nesnáší mráz.  

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), aplikujeme hnojivo s dusičnanem 
draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a 
dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 
%), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) 

 

Rudbeckia hirta                                                                      Toto® 
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se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa. Minimální množství N v půdě má 
být cca 130 g N/m2. 

 

V nabídce ve 3 barvách a směsi (U8940C). 
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  Druh: Rudbeckia hirta 
 Odrůda: Tiger Eye F1 
 

První F1 odrůda. Porost je velice vyrovnaný, výborně 
roste i na slunných lokalitách. Odolná k padlí. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-14 cm 
 Termín kvetení: IV-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VIII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 50-60 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů  Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Pelety 

   CENA: 2367,70 Kč (1000 pelet) 

                    SY1471      
           

Použití Pěstování v nádobách, ale i ve venkovních výsadbách a sesazovaných nádobách. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 21-35, 6-8 listů 
Obligátně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny (více jak 13 hod) 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno stářím rostliny a délkou dne. 

 

Výsevní 
termín 

Únor-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 pelety do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 10-14 dní. 
Zasypávání: Semena zasypeme jemnou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. Substrát by neměl být příliš stlačený. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC: méně jak 1,0.  
Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme 
zdroj světla 100-1 000 lux.  
Vlhkost substrátu:  Ve dnech 1-14 udržujeme vlhkost substrátu na stupni mokrý 
(4+), od dne 15 zaléváme na stupeň 4 (mokrý), před další zálivkou necháme 
vyschnout na stupeň 3.  
Vzdušná vlhkost: 100 % ve dnech 1-14, pak snížíme na 40 %. Zajistíme 
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se 
dostal kyslík. 
Teplota: 24-25 °C dokud se neobjeví kořínek. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 1,0-1,5. 
Světlo: 25 000-45 000 lux.  
Teplota: 18-19,5 °C s negativním DIF (3-5,5 °C). 

Rudbeckia hirta                                                        Tiger Eye F1 
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Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Substrát musí 
vyschnout v průběhu 18 hod. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 50-100 ppm dusíku. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat 1 250-2 500 ppm B-Nine. 
Fungicidy: Ve dnech 21-35 se doporučuje preventivní aplikace fungicidů, aby se 
předešlo především botrytidě. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 5-8 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 6,0-6,2, EC 1,5-1,75.  
Světlo: 35 000-55 000 lux.  
Teploty: 18-19,5 °C s negativním DIF 3-5,5 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Substrát musí vyschnout 
během 18 hodin. 
Vzdušná vlhkost: 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 14-4-14 nebo 17-5-17 s 50-100 ppm dusíku nebo dusičnanu 
vápenatého nebo jednou týdně 50 ppm chloridu vápenatého Síran hořečnatý 
zintenzivňuje zelenou barvu listů.  
Regulátory růstu: Možná aplikace postřiku B-Nine (daminozide) v koncentraci 
2 500-5 000 ppm. Růst je ale vhodnější regulovat pomocí regulace zálivky, teploty 
a hnojení. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Pythium, botrytis. Vhodná je preventivní aplikace fungicidů. 
Škůdci: molice, smutnice 
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  Druh: Salvia farinacea 
 Skupina: Evolution® 
 

Výborná skupina salvií (modré nebo bílé květy), dobře se 
větví, bujně roste. Univerzální co do stanoviště i použití. Lze 
i sušit.Kvete do konce sezóny. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-20 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 213,00 Kč (1000 semen) 

      White V0720        
           

Použití Vhodné do kobercových výsadeb, k pěstování v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec až duben pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; květen až červen 
pro produkci kvetoucích rostlin od srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 
Fáze 1: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 2: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 3 a 
4: 21 dní při teplotě 14-16 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec 
nebo pouze tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme velmi vlhký. 

 

Následné 
pěstování 

5-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-12 cm nádob. Venkovní 
pěstování: 3-4 týdny po pikýrování vysazujme na stanoviště ve sponu 25-30x25-30 
cm. Rostliny vystavujeme vyšším dávkám hnojiva až tehdy, když v nádobě dobře 
prokoření. 

 

Substrát 

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

 

Teploty 
Pěstování při 14-16 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, tak snížíme teplotu na 14 °C. 
S. farinacea nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku 
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. Kořeny jsou citlivé k vysokému obsahu solí v substrátu. Z toho 
důvodu je vhodnější hnojit rostliny častěji, ale menšími koncentracemi. 

 

V nabídce ve 2 barvách. 

 

 

Salvia farinacea                                                            Evolution® 
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                  Violet V0750                                               White V0720 
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  Druh: Salvia farinacea 
 Odrůda: Fairy Queen 
 Odrůda s modrobílými květy a tmavě zelenými listy. Vysoká 

45 cm, dobře se větví. Kvete od jara až do prvních mrazů. 
Zajímavá do krajinářských výsadeb a sesazovaných nádob 
spolu s dalšími odrůdami salvií.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-20 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 45 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 210,00 Kč (1000 semen) 

            V0680        
           

Použití Vhodná do kobercových výsadeb, k pěstování v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec až leden pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; květen až červen 
pro produkci kvetoucích rostlin od srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 
Fáze 1: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 2: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 3 a 
4: 21 dní při teplotě 14-16 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec 
nebo pouze tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. 

 

Následné 
pěstování 

5-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-12 cm nádob. Venkovní 
pěstování: 3-4 týdny po pikýrování vysazujme na stanoviště ve sponu 25-30x25-30 
cm. Rostliny vystavujeme vyšším dávkám hnojiva až tehdy, když v nádobě dobře 
prokoření. 

 

Substrát 

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

 

Teploty 
Pěstování při 14-16 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, tak snížíme teplotu na 14 °C. 
S. farinacea nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku 
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. Kořeny jsou citlivé k vysokému obsahu solí v substrátu. Z toho 
důvodu je vhodnější hnojit rostliny častěji, ale menšími koncentracemi. 

 

  

 

Salvia farinacea                                                         Fairy Queen 
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  Druh: Salvia farinacea 
 Odrůda: Victoria 
 

Odrůda s modrými květy a zelenými listy. Neustále kvete. 
Vhodná i k sušení.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-20 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 60 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 190,00 Kč (1000 semen) 

        Blue V0741         
           

Použití Vhodná do kobercových výsadeb, k pěstování v nádobách a k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Prosinec až duben pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; květen až červen 
pro produkci kvetoucích rostlin od srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 
Fáze 1: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 2: 7-12 dní při teplotě 18-22 °C; fáze 3 a 
4: 21 dní při teplotě 14-16 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec 
nebo pouze tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. 

 

Následné 
pěstování 

5-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-12 cm nádob. Venkovní 
pěstování: 3-4 týdny po pikýrování vysazujme na stanoviště ve sponu 25-30x25-30 
cm. Rostliny vystavujeme vyšším dávkám hnojiva až tehdy, když v nádobě dobře 
prokoření. 

 

Substrát 

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

 

Teploty 
Pěstování při 14-16 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, tak snížíme teplotu na 14 °C. 
S. farinacea nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku 
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. Kořeny jsou citlivé k vysokému obsahu solí v substrátu. Z toho 
důvodu je vhodnější hnojit rostliny častěji, ale menšími koncentracemi. 

 

  

 

Salvia farinacea                                                                  Victoria 
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  Druh: Salvia patens 
 Odrůda: Blue Angel 
 

Odrůda s intenzivně modrými květy (6 cm) na dlouhých 
stoncích. Dobře roste při vysokých teplotách a na slunných 
místech od července až do prvního mrazu.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-16 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 65 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 934,00 Kč (1000 semen) 

           V0731          
           

Použití Vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb, k pěstování v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až březen pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; červen pro produkci 
kvetoucích rostlin od konce srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 

4-7 dní při 20-22 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec nebo pouze 
tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Od fáze 2 snížíme 
teplotu na 17-20 °C, snížíme vlhkost substrátu a začínáme hnojit 50 mg N/l. Salvie 
v této fázi nesnáší zasolení substrátu. Výsev nevystavujeme přímému slunci. 

 

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10-15 cm nádob nebo po 3 
rostlinách 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), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 
0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, 
mikroelementy a pH 5,5-6,5.  

 

Teploty 
Pěstování při 14-16 °C. Jakmile jsou viditelná poupata, tak snížíme teplotu na 12-14 
°C. Při nízkých teplotách jsou rostliny kompaktní. S. patens nesnáší mráz. Přezimuje 
ve skleníku při teplotě 5 °C. 

 

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), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 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. Vlhký substrát a nízké teploty způsobují 
nedostatek železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu, proto raději hnojíme 
častěji, ale menšími koncentracemi. 

  

 

Salvia patens                                                                  Blue Angel 



310 
 

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

 

 

  Druh: Salvia splendens 
 Odrůda: Cover Girl 
 

Raná odrůda s šarlatově červenými květy na pevných 
stoncích. Kompaktní habitus, dobře se větví. Výborná pro 
prodej v pacích.   

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 6-7 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková 
květina 

 Výška: 18 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 225,60 Kč (1000 semen) 

            V0871          
           

Použití 
Vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb, pro letní  pěstování 
v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až duben pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; červen pro produkci 
kvetoucích rostlin od srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 

7-12 dní při 22-25 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec nebo pouze 
tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Od fáze 2 snížíme 
teplotu na 20-22 °C, snížíme vlhkost substrátu a začínáme hnojit 50 mg N/l. Salvie 
v této fázi nesnáší zasolení substrátu.  

 

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-12 cm nádob nebo packů nebo 
po 3 rostlinách 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), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 
0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, 
mikroelementy a pH 5,5-6,5.  

 

Teploty 
Denní teploty 21-24 °C, noční 13-16 °C. Rostliny před prodejem otužujeme teplotami 
12-14 °C. S. splendens nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku 
(při 0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní 
vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 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. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu, proto 
raději hnojíme častěji, ale menšími koncentracemi. 

 

  

 

Salvia splendens                                                           Cover Girl 
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  Druh: Salvia splendens 
 Odrůda: Salvano 
 

Univerzální odrůda co do tolerance teplot a místa výsadby. 
Červené květy, košatá.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, hrnková květina  Výška: 28 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 351,00 Kč (1000 semen) 

           V0830          
           

Použití 
Vhodná k ohraničení záhonů, do kobercových výsadeb, pro letní  pěstování 
v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až duben pro produkci kvetoucích rostlin od dubna dále; červen pro produkci 
kvetoucích rostlin od srpna dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače, doporučený je ale přímý výsev do konečné 
nádoby. 

 

Klíčení 

7-12 dní při 22-25 °C. Klíčí na světle, proto výsev nezasypáváme vůbec nebo pouze 
tenkou vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Od fáze 2 snížíme 
teplotu na 20-22 °C, snížíme vlhkost substrátu a začínáme hnojit 50 mg N/l. Salvie 
v této fázi nesnáší zasolení substrátu.  

 

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-12 cm nádob nebo packů nebo 
po 3 rostlinách 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), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 0-
2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a 
pH 5,5-6,5.  

 

Teploty 
Denní teploty 21-24 °C, noční 13-16 °C. Rostliny před prodejem otužujeme teplotami 
12-14 °C. S. splendens nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední až vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku (při 
0 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené 
hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Po 4-5 týdnech se 
doporučuje 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. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu, proto 
raději hnojíme častěji, ale menšími koncentracemi. 

 

  

 

Salvia splendens                                                                Salvano 
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  Druh: Salvia splendens 
 Odrůda: Flamex® 
 

Výborná odrůda do nádob a květináčů. Intenzivní 
šarlatová barva květu a tmavě zelený list. Vhodná i do 
venkovních výsadeb. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 
přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 387,80 Kč (1000 semen) 

               SY1472      
           

Použití 
Odrůda vhodná pro pěstování v nádobách a květináčích, ale i ve venkovních 
výsadbách. 

 

Kvetení 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – dlouhé dny podporují kvetení 
Mechanismus kvetení: Délka dne spouští kvetení. Vyšší teploty podporují 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Leden-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do 1 cely sadbovače. Volíme sadbovač s 105-288 celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 4-5 dní od výsevu.  
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 0,5. 
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux, pak jsou rostliny méně vytáhlé než při klíčení 
za tmy. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 0-4 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Ve dnech 5-14 snížíme teplotu n stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 15 snížíme dále 
teplotu na stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, pak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-23 °C dokud se neobjeví kořínek, pak snížíme na 21-22 °C dokud se 
neobjeví děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Rostliny nesmí založit poupata v sadbovači, 
nebo v něm dokonce začínat nakvétat. Správný termín přesazení je stěžejní. 
Pokud mají listy povislé okraje, je to znak příliš suchého substrátu, vysokého EC 

Salvia splendens                                                               Flamex® 
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substrátu nebo příliš nízkých teplot. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 0,75-1,2. Salvie jsou velice citlivé na vysoké zasolení 
substrátu.  
Světlo: 25 000- 30 000 lux. 
Teplota: 22-23 °C. Jak rostliny stárnou, tak postupně snižujeme teploty na 18-20 
°C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme sazenice 40-50 ppm dusíku, používáme vápenaté hnojivo nebo 
dusičnan draselný. Koncentrace amoniaku vyšší jak 5 ppm může být toxická, to se 
projevuje hnědnutím mladých listů. Chloróza mezi žilnatinou je znakem nedostatku 
hořčíku. 
Regulátory růstu: Není nutné používat regulátory růstu. Pokud je to ale nutné, 
používáme B-Nine (daminozide) při koncentraci 2 500-5 000 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0. Salvie jsou velice citlivé na vysoké zasolení 
substrátu.  
Světlo: 30 000-35 000 lux. V období malého množství světla je vhodné 
přisvětlovat.  
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční teploty 13-16 °C.  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou by 
měl substrát vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Hnojíme hnojivem 13-2-13 nebo 14-4-14 
o Ca základu. Kombinace nedostatečného hnojení a nízkých teplot může vést ke 
žloutnutí listů. 
Regulátory růstu: Lze použít B-Nine. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: alternáriová skvrnitost listů, padlí, rez 
Škůdci: mšice, svilušky, molice, třásněnka 

 

  



314 
 

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

 

 

  Druh: Salvia splendens 
 Skupina: Salsa 
 

Velmi populární, osvědčená skupina, neutrální k délce 
dne. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 
přesazení: 6-8 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Natural 

   CENA: 387,80 Kč (1000 semen) 

               Mix SY1473      
           

Použití 
Skupina vhodná pro pěstování v nádobách a květináčích, ale i ve venkovních 
výsadbách. 

 

Kvetení 
Neutrální k délce dne – kvetení není ovlivněno délkou dne. 
Mechanismus kvetení: Délka dne spouští kvetení. Vyšší teploty podporují 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Leden-březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do 1 cely sadbovače. Volíme sadbovač s 105-288 celami. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 4-5 dní od výsevu.  
Zasypávání: Semena můžeme zasypat tenkou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 0,5. 
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux, pak jsou rostliny méně vytáhlé než při klíčení 
za tmy. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) ve dnech 0-4 nebo dokud se neobjeví kořínek. 
Ve dnech 5-14 snížíme teplotu n stupeň vlhký (3). Počínaje dnem 15 snížíme dále 
teplotu na stupeň střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 % dokud se neobjeví kořínek, pak snížíme na 40 %. 
Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke 
kořenům se dostal kyslík. 
Teplota: 22-23 °C dokud se neobjeví kořínek, pak snížíme na 21-22 °C dokud se 
neobjeví děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Rostliny nesmí založit poupata v sadbovači, 
nebo v něm dokonce začínat nakvétat. Správný termín přesazení je stěžejní. 
Pokud mají listy povislé okraje, je to znak příliš suchého substrátu, vysokého EC 

Salvia splendens                                                                      Salsa 
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substrátu nebo příliš nízkých teplot. 
Substrát: pH 6,0-6,2; EC 0,75-1,2. Salvie jsou velice citlivé na vysoké zasolení 
substrátu.  
Světlo: 25 000- 30 000 lux. 
Teplota: 22-23 °C. Jak rostliny stárnou, tak postupně snižujeme teploty na 18-20 
°C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 2.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme sazenice 40-50 ppm dusíku, používáme vápenaté hnojivo nebo 
dusičnan draselný. Koncentrace amoniaku vyšší jak 5 ppm může být toxická, to se 
projevuje hnědnutím mladých listů. Chloróza mezi žilnatinou je znakem nedostatku 
hořčíku. 
Regulátory růstu: Není nutné používat regulátory růstu. Pokud je to ale nutné, 
používáme B-Nine (daminozide) při koncentraci 2 500-5 000 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Za 5-6 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami. 
Substrát: pH 6,2-6,5, EC 0,75-1,0. Salvie jsou velice citlivé na vysoké zasolení 
substrátu.  
Světlo: 30 000-35 000 lux. V období malého množství světla je vhodné 
přisvětlovat.  
Teploty: Denní teploty 21-24 °C, noční teploty 13-16 °C.  
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou by 
měl substrát vyschnout na stupeň 2. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 100-150 ppm dusíku. Hnojíme hnojivem 13-2-13 nebo 14-4-14 
o Ca základu. Kombinace nedostatečného hnojení a nízkých teplot může vést ke 
žloutnutí listů. 
Regulátory růstu: Lze použít B-Nine. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: alternáriová skvrnitost listů, padlí, rez 
Škůdci: mšice, svilušky, molice, třásněnka 

 
V nabídce 2 barvy a směs (SY1473). 

           
           Scarlet                                      Purple                                           Mix 

          SY1475                                      SY1474                                     SY1473 

  



316 
 

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

 

 

  Druh: Senecio cineraria 
 Odrůda: New Look® 
 

Odrůda s velkými stříbrozelenými listy. Dekorativní, vhodná 
do květinových aranžmá a výsadeb.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 8-11 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 101,30 Kč (1000 pelet) 

                   V4601P        

           

Použití 
Odrůda atraktivní svým listem, vhodná k ohraničení záhonů, do krajinářských 
výsadeb, lze vysadit i na podzim. 

 

Výsevní 
termín 

Od února do července. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

3-10 dní při 22-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev zasypáváme pouze tenkou 
vrstvou vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Výsev nesmí v žádném 
případě uschnout nebo být vystaven přímému slunci. Od fáze 2 snížíme teplotu na 
18-20 °C a snížíme i vlhkost substrátu.  

 

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-10 cm květináčů nebo packů. 
Listy musí při zálivce zůstat suché, zaléváme v dopoledních hodinách. 

 

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-3 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0.  

 

Teploty 

Pěstování při 10-18 °C. Jakmile rostlina dobře prokoření v celé nádobě, můžeme 
teplotu pomalu snížit na 10-16 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotě 3-5 °C, 
nesmí být vystaveny mrazu. Lze pěstovat i jako trvalku, pro květní iniciaci je nutná 
vernalizace. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků.  
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se 
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.  

 

  

 

Senecio cineraria                                                        New Look® 
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  Druh: Senecio cineraria 
 Odrůda: Silverdust 
 

Bílo-stříbrné listy. Kompaktní rostliny.   
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Pelety 
 Délka kultury: 8-11 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby  Výška: 20 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 101,30 Kč (1000 pelet) 

            V4661P         
           

Použití 
Odrůda atraktivní svým listem, vhodná k ohraničení záhonů, do krajinářských 
výsadeb, lze vysadit i na podzim. 

 

Výsevní 
termín 

Od února do července. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

3-10 dní při 22-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev zasypáváme pouze tenkou vrstvou 
vermikulitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Výsev nesmí v žádném případě 
uschnout nebo být vystaven přímému slunci. Od fáze 2 snížíme teplotu na 18-20 °C 
a snížíme vlhkost substrátu.  

 

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-10 cm květináčů nebo packů. 
Listy musí při zálivce zůstat suché, zaléváme v dopoledních hodinách. 

 

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-3 kg/m3 kompletního 
vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0.  

 

Teploty 

Pěstování při 10-18 °C. Jakmile rostlina dobře prokoření v celé nádobě, můžeme 
teplotu pomalu snížit na 10-16 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotě 3-5 °C, 
nesmí být vystaveny mrazu. Lze pěstovat i jako trvalku, pro květní iniciaci je nutná 
vernalizace. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků.  
Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), 
aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se 
předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.  

 

  

 

Senecio cineraria                                                          Silverdust 
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: Crush 
 

Skupina tagetesů, které jsou kompaktní a mají velký květ. 
Uniformní ve výšce i době výkvětu. Květ o průměru 9-10 cm 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: krajinářské výsadby 
 Výška: 18 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 363,20 Kč (1000 semen), 376,00 Kč (1000 detailed) 

Guys and Dolls Mix W0740 / D       
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

Fáze 1: 2-3 dny při 22-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí 
a pH 6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. 
Substrát udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení 
nezbytné. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10-11 cm květináčů nebo packů. 
S přesazením se nemůžeme opozdit, jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Vysoký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 

Denní teploty 18-23 °C, noční 13-18 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Rostliny pro prodej 
brzy na jaře otužujeme teplotami 10-13 °C. T. erecta nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

 

 

Tagetes erecta                                                                         Crush 
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V nabídce ve 3 barvách a směsi (W0740 / D). 

 

                                              Guys and Dolls Mix W0740 / D 

 

   Papaya W0710 / D                     Pinapple W0720 / D                   Pumpkin W0730 / D 
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: DiscoveryTM F1 
 

Nejlepší skupina tagetesů na trhu. Kompaktní habitus.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed & Coated 

 Délka kultury: 8-10 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby  Výška: 23 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 168,70 Kč (250 semen), 172,00 Kč (250 

detailed), 236,60 Kč (250 coated) 

 

           
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

Fáze 1: 2-3 dny při 22-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí 
a pH 6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. 
Substrát udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení 
nezbytné. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10 cm květináčů nebo packů. 
S přesazením se nemůžeme opozdit, jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Velký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 
Denní teploty 18-23 °C, noční 13-18 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Rostliny pro prodej 
brzy na jaře otužujeme teplotami 10-13 °C. T. erecta nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

 

 

Tagetes erecta                                                      DiscoveryTM F1 
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V nabídce ve 2 barvách a směsi (W1731 / D / C). 

  

              Orange W1641 / D / C                                Yellow W1651 / D / C 

 

Mix W1731 / D / C (žlutá, oranžová, zlatá a primerose barva) 
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: Antigua F1 
 

Výborná skupina nízkých afrikánů, velice snadné 
pěstování. Není nutné používat regulátory růstu. Ideální 
pro jarní prodej. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 

přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated & 

Detailed 

   CENA: 1151,40 Kč (1000 coated), 992,60 Kč (1000 
detailed) 

         Mix SY1478, SY1479      
           

Použití 
Osvědčená skupina nízkých tagetesů, které se hodí pro pěstování v nádobách i 
v krajinářských výsadbách. 

 

Kvetení Skupina není citlivá na délku dne. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-5 dní od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC < 0,75. Hodnoty pH nižší jak 6,0 mohou vést 
k nedostatku železa, hořčíku nebo sodíku, symptomy se projevují na spodních 
listech. Tagetes lze použít jako indikátor nízkého pH. 
Světlo: Není nutné. Pokud používáme klíčící komoru s osvětlením 100-1 000 lux, 
tak se výrazně zvýší klíčivost v porovnání s klíčením ve tmě. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek, 4.-
7. den snížíme vlhkost na vlhký (3). Jakmile začnou klíčenci růst, tak necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
by měl substrát dosáhnout stupně střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 22-24 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 

Tagetes erecta                                                               Antigua F1 

 



323 
 

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

Substrát: pH 6,2-6,5; EC  0,5-1 
Světlo: Udržujte 25 000 lux. Vyšší množství světla vede k předčasnému kvetení 
v sadbovači. Krátkodenní podmínky podpoří kompaktní habitus rostlin. 
Teplota: 20-21 °C. Postupně s vývojem mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-
18 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Stres způsobený 
suchem může vést k předčasnému kvetení. Opakované uschnutí rostlin může 
způsobit aborci poupat. Naopak přelitý substrát zapříčiňuje špatný vývoj 
kořenového systému.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-150 ppm dusíku, volíme hnojivo 
s vápenatým základem (14-2-14). Množství bóru v substrátu by mělo být 
minimálně 0,5 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC 1,0. Tagetes může být používán jako indikátor nízkého 
pH. Typickými symptomy při poklesu pH půdy pod 6,0 je žloutnutí spodních listů a 
nebo popálené/hnědé okraje listů. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 13-18 °C, denní 18-23 °C. Stres způsobený vysokými 
teplotami vede ke zmenšení květů. Skupina je citlivá na nízké teploty, ty způsobují 
zesvětlení barev květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (15-0-15) a amonná (20-10-20) hnojiva se 150-200 
ppm dusíku. Nadměrné aplikace amoniaku podporují vegetativní růst. 
Regulátory růstu: Není nutné používat regulátory růstu, jelikož má skupina 
přirozeně kompaktní vzrůst. 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: svilušky, mšice, molice, třásněnka 

V nabídce 4 barvy a směs. 

    
              Gold                        Orange                    Primrose                    Yellow 
    SY1476, SY1477           SY1480, SY1481         SY1482, SY1483        SY1484, SY1485  
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: Inca II F1 
 

Velice raná skupina afrikánů. Vhodná pro pěstování 
v nádobách. Výborně se hodí k jarnímu prodeji. 
Nejodolnější F1 v sortimentu. Snáší deštivé počasí. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 30-35 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated & 

Detailed 

   CENA: 1151,40 Kč (1000 coated), 992,60 Kč (1000 
detailed) 

         Mix SY1488, SY1489      
           

Použití 
Raná skupina afrikánů, hodí se pro pěstování v nádobách i v krajinářských 
výsadbách. 

 

Kvetení Skupina není citlivá na délku dne. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-5 dní od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC < 0,75. Hodnoty pH nižší jak 6,0 mohou vést 
k nedostatku železa, hořčíku nebo sodíku, symptomy se projevují na spodních 
listech. Tagetes lze použít jako indikátor nízkého pH. 
Světlo: Není nutné. Pokud používáme klíčící komoru s osvětlením 100-1 000 lux, 
tak se výrazně zvýší klíčivost v porovnání s klíčením ve tmě. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek, 4.-
7. den snížíme vlhkost na vlhký (3). Jakmile začnou klíčenci růst, tak necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
by měl substrát dosáhnout stupně střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 22-24 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 

Tagetes erecta                                                                 Inca II F1 
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Substrát: pH 6,2-6,5; EC  0,5-1 
Světlo: Udržujte 25 000 lux. Vyšší množství světla vede k předčasnému kvetení 
v sadbovači. Krátkodenní podmínky podpoří kompaktní habitus rostlin. 
Teplota: 20-21 °C. Postupně s vývojem mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-
18 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Stres způsobený 
suchem může vést k předčasnému kvetení. Opakované uschnutí rostlin může 
způsobit aborci poupat. Naopak přelitý substrát zapříčiňuje špatný vývoj 
kořenového systému.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-150 ppm dusíku, volíme hnojivo 
s vápenatým základem (14-2-14). Množství bóru v substrátu by mělo být 
minimálně 0,5 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC 1,0. Tagetes může být používán jako indikátor nízkého 
pH. Typickými symptomy při poklesu pH půdy pod 6,0 je žloutnutí spodních listů a 
nebo popálené/hnědé okraje listů. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 13-18 °C, denní 18-23 °C. Stres způsobený vysokými 
teplotami vede ke zmenšení květů. Skupina je citlivá na nízké teploty, ty způsobují 
zesvětlení barev květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (15-0-15) a amonná (20-10-20) hnojiva se 150-200 
ppm dusíku. Nadměrné aplikace amoniaku podporují vegetativní růst. 
Regulátory růstu: Růst regulujeme 1-2 aplikacemi B-Nine (daminozide) 5 000 
ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic 
(uniconazol) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: svilušky, mšice, molice, třásněnka 

V nabídce 4 barvy a směs. 

    
              Gold                           Orange                    Primrose                    Yellow 
    SY1486, SY1487            SY1490, SY1491         SY1492, SY1493        SY1494, SY1495  
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  Druh: Tagetes erecta 
 Odrůda: Moonsong® F1 
 

Tmavě oranžový plný, pevný květ. Barva květů je velice 
intenzivní, nevybledává. Rostliny jsou košaté, s pevnými 
stonky. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 35-40 cm Délka kultury po 

přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated & 

Detailed 

   CENA: 1516,50 Kč (1000 coated), 1409,00 Kč (1000 
detailed) 

 Deep Orange SY1496, SY1497      
           

Použití 
Odrůda s výrazným oranžovým květem. Hodí se pro pěstování v nádobách i 
v krajinářských výsadbách. 

 

Kvetení Obligátně krátkodenní rostlina. Krátkodenní podmínky podpoří kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-5 dní od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC < 0,75. Hodnoty pH nižší jak 6,0 mohou vést 
k nedostatku železa, hořčíku nebo sodíku, symptomy se projevují na spodních 
listech. Tagetes lze použít jako indikátor nízkého pH. 
Světlo: Není nutné. Pokud používáme klíčící komoru s osvětlením 100-1 000 lux, 
tak se výrazně zvýší klíčivost v porovnání s klíčením ve tmě. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek, 4.-
7. den snížíme vlhkost na vlhký (3). Jakmile začnou klíčenci růst, tak necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
by měl substrát dosáhnout stupně střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 22-24 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 

Tagetes erecta                                                       Moonsong® F1 
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Substrát: pH 6,2-6,5; EC  0,5-1 
Světlo: Udržujte 25 000 lux. Vyšší množství světla vede k předčasnému kvetení 
v sadbovači. Krátkodenní podmínky podpoří kompaktní habitus rostlin. 
Teplota: 20-21 °C. Postupně s vývojem mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-
18 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Stres způsobený 
suchem může vést k předčasnému kvetení. Opakované uschnutí rostlin může 
způsobit aborci poupat. Naopak přelitý substrát zapříčiňuje špatný vývoj 
kořenového systému.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-150 ppm dusíku, volíme hnojivo 
s vápenatým základem (14-2-14). Množství bóru v substrátu by mělo být 
minimálně 0,5 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC 1,0. Tagetes může být používán jako indikátor nízkého 
pH. Typickými symptomy při poklesu pH půdy pod 6,0 je žloutnutí spodních listů a 
nebo popálené/hnědé okraje listů. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 13-18 °C, denní 18-23 °C. Stres způsobený vysokými 
teplotami vede ke zmenšení květů. Skupina je citlivá na nízké teploty, ty způsobují 
zesvětlení barev květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (15-0-15) a amonná (20-10-20) hnojiva se 150-200 
ppm dusíku. Nadměrné aplikace amoniaku podporují vegetativní růst. 
Regulátory růstu: Růst regulujeme 1-2 aplikacemi B-Nine (daminozide) 5 000 
ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic 
(uniconazol) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: svilušky, mšice, molice, třásněnka 
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: Moonstruck® F1 
 

Vysoce kvalitní rostliny. Květy jsou plné, velké a pevné, 
lépe odolávají dešti. V sortimentu ve 4 barvách – tmavě 
oranžová, oranžová, žlutá a citronově žlutá. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 30-35 cm Délka kultury po 
přesazení: 8-10 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated & 

Detailed 

   CENA: 1111,10 Kč (1000 coated), 952,00 Kč (1000 detailed) 

 Deep Orange SY1498, SY1499      
           

Použití 
Skupina velkokvětých, vysoce kvalitních afrikánů. Hodí se především pro 
pěstování v nádobách. 

 

Kvetení Obligátně krátkodenní rostlina. Krátkodenní podmínky podpoří kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-5 dní od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC < 0,75. Hodnoty pH nižší jak 6,0 mohou vést 
k nedostatku železa, hořčíku nebo sodíku, symptomy se projevují na spodních 
listech. Tagetes lze použít jako indikátor nízkého pH. 
Světlo: Není nutné. Pokud používáme klíčící komoru s osvětlením 100-1 000 lux, 
tak se výrazně zvýší klíčivost v porovnání s klíčením ve tmě. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek, 4.-
7. den snížíme vlhkost na vlhký (3). Jakmile začnou klíčenci růst, tak necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
by měl substrát dosáhnout stupně střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 22-24 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC  0,5-1 
Světlo: Udržujte 25 000 lux. Vyšší množství světla vede k předčasnému kvetení 

Tagetes erecta                                                    Moonstruck® F1 
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v sadbovači. Krátkodenní podmínky podpoří kompaktní habitus rostlin. 
Teplota: 20-21 °C. Postupně s vývojem mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-
18 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Stres způsobený 
suchem může vést k předčasnému kvetení. Opakované uschnutí rostlin může 
způsobit aborci poupat. Naopak přelitý substrát zapříčiňuje špatný vývoj 
kořenového systému.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-150 ppm dusíku, volíme hnojivo 
s vápenatým základem (14-2-14). Množství bóru v substrátu by mělo být 
minimálně 0,5 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC 1,0. Tagetes může být používán jako indikátor nízkého 
pH. Typickými symptomy při poklesu pH půdy pod 6,0 je žloutnutí spodních listů a 
nebo popálené/hnědé okraje listů. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 13-18 °C, denní 18-23 °C. Stres způsobený vysokými 
teplotami vede ke zmenšení květů. Skupina je citlivá na nízké teploty, ty způsobují 
zesvětlení barev květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (15-0-15) a amonná (20-10-20) hnojiva se 150-200 
ppm dusíku. Nadměrné aplikace amoniaku podporují vegetativní růst. 
Regulátory růstu: Růst regulujeme 1-2 aplikacemi B-Nine (daminozide) 5 000 
ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic 
(uniconazol) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: svilušky, mšice, molice, třásněnka 

  

V nabídce 4 barvy. 

 
       Deep Orange              Lemon Yellow               Orange                        Yellow 
     SY1498,SY1499             SY1500, SY1501        SY1502, SY1503          SY1504, SY1505 
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  Druh: Tagetes erecta 
 Skupina: Perfection F1 
 

Vysoké afrikány v oranžové nebo žluté barvě. Výborně 
se hodí do venkovních výsadeb, dobře snáší venkovní 
podmínky. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 10-12 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ano 

 Výška: 35-40 cm Délka kultury po 
přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Částečný stín 
 Forma osiva: Coated & 

Detailed 

   CENA: 1019,20 Kč (1000 coated), 878,10 Kč (1000 detailed) 

   Yellow SY1508, SY1509      
           

Použití 
Skupina vyšších afrikánů. Vhodné do nádob a venkovních výsadeb, jelikož dobře 
snáší i výkyvy počasí v průběhu pěstování. 

 

Kvetení Obligátně krátkodenní rostlina. Krátkodenní podmínky podpoří kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Březen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 3-5 dní od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC < 0,75. Hodnoty pH nižší jak 6,0 mohou vést 
k nedostatku železa, hořčíku nebo sodíku, symptomy se projevují na spodních 
listech. Tagetes lze použít jako indikátor nízkého pH. 
Světlo: Není nutné. Pokud používáme klíčící komoru s osvětlením 100-1 000 lux, 
tak se výrazně zvýší klíčivost v porovnání s klíčením ve tmě. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3 nebo dokud se neobjeví kořínek, 4.-
7. den snížíme vlhkost na vlhký (3). Jakmile začnou klíčenci růst, tak necháme 
vlhkost substrátu kolísat mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další zálivkou 
by měl substrát dosáhnout stupně střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 22-24 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC  0,5-1 
Světlo: Udržujte 25 000 lux. Vyšší množství světla vede k předčasnému kvetení 

Tagetes erecta                                                          Perfection F1 
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v sadbovači. Krátkodenní podmínky podpoří kompaktní habitus rostlin. 
Teplota: 20-21 °C. Postupně s vývojem mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-
18 °C. Průměrná denní teplota 19 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3. Stres způsobený 
suchem může vést k předčasnému kvetení. Opakované uschnutí rostlin může 
způsobit aborci poupat. Naopak přelitý substrát zapříčiňuje špatný vývoj 
kořenového systému.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme 1-2 krát týdně 100-150 ppm dusíku, volíme hnojivo 
s vápenatým základem (14-2-14). Množství bóru v substrátu by mělo být 
minimálně 0,5 ppm. 
Světlo: Skupina Perfecion je citlivá na délku dne. Kvetoucích kompaktních rostlin 
dosáhneme, když zajistíme rostlinám 2 týdny krátkodenních podmínek (9 hod 
světla). 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém. 
Substrát: pH 6,2-6,5; EC 1,0. Tagetes může být používán jako indikátor nízkého 
pH. Typickými symptomy při poklesu pH půdy pod 6,0 je žloutnutí spodních listů a 
nebo popálené/hnědé okraje listů. 
Světlo: Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. Přisvětlování 35 000-
45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří růst výhonů a kořenů. 
Teploty: Noční teploty 13-18 °C, denní 18-23 °C. Stres způsobený vysokými 
teplotami vede ke zmenšení květů. Skupina je citlivá na nízké teploty, ty způsobují 
zesvětlení barev květů. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň 3. 
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Střídáme vápenatá (15-0-15) a amonná (20-10-20) hnojiva se 150-200 
ppm dusíku. Nadměrné aplikace amoniaku podporují vegetativní růst. 
Regulátory růstu: Růst regulujeme 1-2 aplikacemi B-Nine (daminozide) 5 000 
ppm. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic 
(uniconazol) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: botrytida, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: svilušky, mšice, molice, třásněnka 

 

            
Orange SY1506, SY1507         Yellow SY1508, SY1509  
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  Druh: Tagetes patula 
 Skupina: Disco 
 

Výborně snáší déšť a teplo. Květy velikosti 4-5 cm. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed & Coated 

 Délka kultury: 7-9 týdnů Užití: krajinářské a 
kobercové výsadby  Výška: 23 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 131,10 Kč (1000 semen), 146,00 Kč (1000 

detailed), 347,00Kč (1000 coated) 

 

           Mix W3781 / C / D        
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin určených ke kobercovým výsadbám; únor až 
březen pro prodej kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

Fáze 1: 2-3 dny při 22-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí 
a pH 6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. 
Substrát udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení 
nezbytné. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10 cm květináčů nebo packů. 
S přesazením se nemůžeme opozdit, jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Velký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 

Denní teploty 18-20 °C, noční 15-17 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Teploty 18-20 °C 
pomáhají lepšímu zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme 
teplotami 10-13 °C. T. patula nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku 
ničí kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech nebo jejich žloutnutí. 

Tagetes patula                                                                         Disco 
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V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (W3781 / C / D). 

 

    Granada W3721 / D / C          Marietta W3741 / D / C            Orange W3731 / D / C 

 

       Red W3761 / D / C               Yellow W3771 / D / C                 Mix W3781 / D / C 
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  Druh: Tagetes patula 
 Skupina: HeroTM 

 

Nejžádanější skupina tagetesů na trhu. Výborná kvalita 
rostlin.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed & Coated 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby  Výška: 23 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 149,00 Kč (1000 semen), 162,00 Kč (1000 

detailed), 297,00Kč (1000 coated) 

 

Mix W2071 / C / D       
           

Použití Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb a k pěstování v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin určených ke kobercovým výsadbám; únor až 
březen pro prodej kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při 18-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí a pH 
6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. Substrát 
udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení nezbytné. Od 
fáze 2 snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme 75-100 mg 
N/l. Rostliny nesmí uschnout, pravidelně zaléváme. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob. S přesazením se nemůžeme opozdit, 
jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Velký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 

Denní teploty 18-20 °C, noční 15-17 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Teploty 18-20 °C 
pomáhají lepšímu zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme 
teplotami 10-13 °C. T. patula nesnáší mráz. 

 

 

Tagetes patula                                                                      HeroTM 
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Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku 
ničí kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech nebo jejich žloutnutí. 

 

V nabídce v 8 čistých barvách a směsi (W2071 / C / D). 

 
             Bee W1901 / D / C             Gold W1941 / D / C       Harmony W1951 / D / C 

 
         Orange W1981 / D / C     Orange Bee W1961 / D / C     Spry W2061 / D / C 

 
          Yellow W2041 / D / C                             Mix W2071 / D / C 

          Flame W1921 / D / C  
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  Druh: Tagetes patula 
 Skupina: Little HeroTM 

 
Nižší skupina než HeroTM. Všechny barvy jsou uniformní 
v habitu, času výkvětu a velikosti květu. Výborně snáší teplo. 
Květy průměru 5-6 cm.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed & Coated 

 Délka kultury: 6-8 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby  Výška: 20 cm 

 Expozice: Slunce-částečný stín 
     CENA: 151,00 Kč (1000 semen), 163,00 Kč (1000 detailed), 

328,00Kč (1000 coated) 

 

  Mix W2280 / D / C         
           

Použití Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb a k pěstování v nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin určených ke kobercovým výsadbám; únor až 
březen pro prodej kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při 18-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí a pH 
6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. Substrát 
udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení nezbytné. Od 
fáze 2 snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme 75-100 mg 
N/l. Rostliny nesmí uschnout, pravidelně zaléváme. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob. S přesazením se nemůžeme opozdit, 
jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Velký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 

Denní teploty 18-20 °C, noční 15-17 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Teploty 18-20 °C 
pomáhají lepšímu zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme 
teplotami 10-13 °C. T. patula nesnáší mráz. 

 

 

Tagetes patula                                                          Little HeroTM 
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Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku 
ničí kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech nebo jejich žloutnutí. 

 

V nabídce ve 3 čistých barvách a směsi (W2280 / D / C). 

 
         Fire                              Orange                          Yellow                              Mix 

 W2220 / D / C                W2250 / D / C                  W2270 / D / C                W2280 / D / C 
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  Druh: Tagetes patula 
 Skupina: Safari

 

 

Extra velké květy. Populární pro pěstování v nádobách.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural & 
Detailed & Coated 

 Délka kultury: 10-12 týdnů Užití: krajinářské 
výsadby  Výška: 23 cm 

 Expozice: Slunce 
     CENA: 126,00 Kč (1000 semen), 139,00 Kč (1000 

detailed), 277,00Kč (1000 coated) 

 

          Mix W3411 / D / C       
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, k pěstování v květináčích 
a sesazovaných nádobách. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin určených ke kobercovým výsadbám; únor až 
březen pro prodej kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při 18-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí a pH 
6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. Substrát 
udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení nezbytné. Od 
fáze 2 snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme 75-100 mg 
N/l. Rostliny nesmí uschnout, pravidelně zaléváme. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob. S přesazením se nemůžeme opozdit, 
jinak rostliny předčasně vykvetou.  

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. 
perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, 
mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat 
nedostatek železa nebo hořčíku. Vysoký obsah mikroelementů v půdě způsobuje 
hnědé skvrny na rostlinách. 

 

Teploty 

Denní teploty 18-20 °C, noční 15-17 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních 
květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Teploty 18-20 °C 
pomáhají lepšímu zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme 
teplotami 10-13 °C. T. patula nesnáší mráz. 

 

 

Tagetes patula                                                                        Safari 
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Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku 
ničí kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické 
skvrny na listech nebo jejich žloutnutí. 

 

V nabídce v 8 čistých barvách a směsi (W3411 / D / C). 

     
         Bolero                       Gold                        Orange                         Red 

   W3301 / D / C            W3311 / D / C               W3321 / D / C           W3341 / D / C 

     
        Scarlet                    Tangerine                   Yellow                    Yellow Fire 

  W3351 / D / C               W3291 / D / C           W3361 / D / C            W3381 / D / C 

 Mix W3411 / D / C 
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  Druh: Tagetes tenuifolia 
 Odrůda: Gnome 
 

Záplava zlatožlutých květů.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské a kobercové 

výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 83,40 Kč (1000 semen) 

         W3931          
           

Použití 
Odrůda vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin do kobercových výsadeb; únor až březen pro 
produkci kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 18-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme 
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo. Od druhé 
fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme hnojivem 
s 75-100 mg N/l. Rostliny nesmí uschnout. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob.  

 

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

 

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. Příliš nízké teploty ve fázi mladých 
rostlin zhoršují kvalitu prvních květů. Nejvhodnější je teplota 18-20 °C, jelikož teplota 
podporuje zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme teplotami 10-
13 °C. T. tenuifolia nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku 
poškozuje kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 5,0 způsobuje 
nekrotické skvrny na listech nebo jejich žloutnutí. 

 

  

 

Tagetes tenuifolia                                                               Gnome 
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  Druh: Tagetes tenuifolia 
 Odrůda: Lulu 
 

Záplava zlatožlutých květů.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské a kobercové 

výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 83,40 Kč (1000 semen) 

          W3961         
           

Použití 
Odrůda vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin do kobercových výsadeb; únor až březen pro 
produkci kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 18-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme 
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo. Od druhé 
fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme hnojivem 
s 75-100 mg N/l. Rostliny nesmí uschnout. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob.  

 

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

 

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. Příliš nízké teploty ve fázi mladých 
rostlin zhoršují kvalitu prvních květů. Nejvhodnější je teplota 18-20 °C, jelikož teplota 
podporuje zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme teplotami 10-
13 °C. T. tenuifolia nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Rostliny 
se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu 
způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku poškozuje kořeny. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 5,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

  

 

Tagetes tenuifolia                                                                     Lulu 
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  Druh: Tagetes tenuifolia 
 Odrůda: Ornament® 
 

Hnědočervené květy, kvete po dlouhou dobu.  
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské a kobercové 

výsadby  Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 83,40 Kč (1000 semen) 

           W4001        
           

Použití 
Odrůda vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin do kobercových výsadeb; únor až březen pro 
produkci kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 18-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme 
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo. Od druhé 
fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme hnojivem 
s 75-100 mg N/l. Rostliny nesmí uschnout. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob.  

 

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

 

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. Příliš nízké teploty ve fázi mladých 
rostlin zhoršují kvalitu prvních květů. Nejvhodnější je teplota 18-20 °C, jelikož teplota 
podporuje zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme teplotami 10-
13 °C. T. tenuifolia nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Rostliny 
se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu 
způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku poškozuje kořeny. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 5,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

  

 

Tagetes tenuifolia                                                      Ornament® 
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  Druh: Tagetes tenuifolia 
 Odrůda: Starfire 
 

Směs tagetesů, ve které jsou zastoupeny žluté, oranžové i 
červno-hnědé odrůdy. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské a kobercové 

výsadby  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 83,40 Kč (1000 semen) 

           Mix W4031        
           

Použití 
Odrůda vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin do kobercových výsadeb; únor až březen pro 
produkci kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 18-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme 
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo. Od druhé 
fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme hnojivem 
s 75-100 mg N/l. Rostliny nesmí uschnout. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob.  

 

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

 

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. Příliš nízké teploty ve fázi mladých 
rostlin zhoršují kvalitu prvních květů. Nejvhodnější je teplota 18-20 °C, jelikož 
teplota podporuje zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme 
teplotami 10-13 °C. T. tenuifolia nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Rostliny 
se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu 
způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku poškozuje kořeny. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 5,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

  

 

Tagetes tenuifolia                                                              Starfire 
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  Druh: Tagetes tenuifolia 
 Odrůda: Tangerine Gem 
 

Množství kulatých zářivě oranžových květů. 
 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-11 týdnů Užití: krajinářské a kobercové 

výsadby  Výška: 25 cm 
 Expozice: Slunce-částečný 

stín 
     CENA: 83,40 Kč (1000 semen) 

            W4041        
           

Použití 
Odrůda vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a 
k ohraničení záhonů. 

 

Výsevní 
termín 

Leden až únor pro produkci rostlin do kobercových výsadeb; únor až březen pro 
produkci kvetoucích rostlin od června dále. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

7-14 dní při teplotě 18-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme 
vermikulitem a udržujeme jednotnou vlhkost. Výsev umístíme pod světlo. Od druhé 
fáze snížíme teploty na 18-20 °C, snížíme i vlhkost substrátu. Hnojíme hnojivem 
s 75-100 mg N/l. Rostliny nesmí uschnout. 

 

Následné 
pěstování 

4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 2-4 rostlinách do 20-25 cm nádob.  

 

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

 

Teploty 

Pěstování při teplotách 12-20 °C nebo venku. Příliš nízké teploty ve fázi mladých 
rostlin zhoršují kvalitu prvních květů. Nejvhodnější je teplota 18-20 °C, jelikož teplota 
podporuje zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme teplotami 10-
13 °C. T. tenuifolia nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. S hnojením začínáme 2 týdny po nahrnkování. Rostliny 
se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné 
předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu 
způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku poškozuje kořeny. Pravidelně 
kontrolujeme pH substrátu, pH pod 5,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo 
jejich žloutnutí. 

  

 

Tagetes tenuifolia                                              Tangerine Gem 
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  Druh: Verbena bonariensis 
 Odrůda: Finesse® 
 

Liliové květy, výška 120 cm. Velice zajímavá do 
krajinářských výsadeb a k řezu.  

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: ApeX 
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: kobercové a 

krajinářské výsadby, k 
řezu 

 Výška: 120 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 307,50 Kč (1000 ApeX) 

              W6161T         
           

Použití 
Odrůda vhodná k pěstování v květináčích, nádobách a okenních truhlících. Zajímavá 
je také v krajinářských výsadbách, lze použít i k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Od února do dubna. 

 

Způsob 
výsevu 

3-5 semen do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

5-10 dní při 21-24 °C. Klíčí na světle, výsev zasypáváme vrstvou vermikulitu a 
zakryjeme černou děrovanou fólií. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. 
Semena necháme přes noc ve vodě. Nejlépe klíčí v částečně vlhkém až suchém 
substrátu. 

 

Následné 
pěstování 

5-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1-2 rostlinách do 8-11 cm květináčů nebo 
packů nebo po 3 rostlinách do 12-15 cm květináčů. K řezu: výsadba od května ve 
sponu 25x25 cm. Rostliny nesmí být vystaveny mrazu. Je vhodné používat podpůrné 
sítě. 

 

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m3 pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 
měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0. Venkovní pěstování: 
písčitojílovité půdy s humusem a dobrou drenáží, standardní vyhnojení 60-80 g/m2 
pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

 

Teploty 
Pěstování při 14-18 °C. Pro brzký jarní prodej je vhodné rostliny otužit teplotami 10-
12 °C po dobu 14 dní. Verbena nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 200-250 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojivo s dusičnanem 
vápenatým a dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Obzvlášť nutný je dostatek draslíku, jelikož 
snižuje riziko houbových chorob a zlepšuje vybarvení listů a květů. Doporučuje se 
preventivně aplikovat 1-2x síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku 
hořčíku, nedostatku železa se předejde 1-2 aplikacemi chelátů železa.  

 

Verbena bonariensis                                                      Finesse® 
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  Druh: Verbena Hybrida 
 Skupina: Obsession® 
 

Velice raná skupina, rostliny jsou kompaktní, porost 
uniformní. Kvete velkým množstvím květů. Rostliny se 
dobře větví. Odolná k padlí. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 15-20 cm Délka kultury po 
přesazení: 8-10 týdnů  Expozice: Částečný stín 

 Forma osiva: Natural & 
Primed 

   CENA: 654,10 Kč (1000 primed), 586,80 Kč (1000 natural) 

   Formula Mix SY1524, SY1525       
           

Použití Pěstování v květináčích, nádobách, ale i ve venkovních výsadbách. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno stářím rostliny a intenzitou světla. 

 

Výsevní 
termín 

Únor. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 4-7 dní. 
Zasypávání: Semena zasypeme jemnou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC: méně jak 1,0.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux.  
Vlhkost substrátu:  Ve dnech 1-7 nebo dokud je neobjeví kořínek, tak udržujeme 
vlhkost substrátu na stupni vlhký (3+), ve dnech 8-15 zaléváme sadbovače na 
stupeň 4 (mokrý), před další zálivkou necháme vyschnout na stupeň 3. Počínaje 
dnem 16 střídáme vlhkost mezi mokrý (4) a střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 % ve dnech 1-7, pak snížíme na 40 %. Zajistíme 
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se 
dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teploty ve dnech 1-7 24-24,5 °C, jakmile se objeví děložní 
lístky, tak snížíme na 20 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  
Substrát: pH 5,8-6,2; EC 1,2-1,5. 

Verbena Hybrida                                                        Obsession® 
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Světlo: Vyžaduje 35 000-45 000 lux, aby došlo ke květní indukci. Přisvětlování 35 
000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podporuje růst kořenů a stonku.  
Teplota: 20 °C. Doporučuje se -1,5až -3 °C DIF. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-80 ppm dusíku, EC 1,2-1,5 a 6-8 ppm 
fosforu. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat 1 250-2 500 ppm B-Nine. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8-10 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,5-2,0.  
Světlo: 35 000-45 000 lux. Dlouhé dny podporují růst. 
Teploty: Tři dny po přesazení noční teploty 21 °C a denní 19 °C. Poté 20-21 °C 
v noci a 18-19 °C přes den. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40 %. 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) při 
100-150 ppm dusíku. Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-
14) s 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Doporučují se 1-2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Pythium, Rhizoctoria, padlí 
Škůdci: mšice, třásněnka 

 

V nabídce 14 čistých barev a 5 směsí. 

 
           Apricot              Blue with Eye            Bordeaux                Burgundy with Eye 

SY1510,SY1511           SY1512,SY1513         SY1514, SY1515             SY1516, SY1517 
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  Coral with Eye       Crimson with Eye              Eyed Mix               Light Blue with Eye 

SY1518, SY1519         SY1520, SY1521           SY1522, SY1523              SY1528, SY1529 

  
         Formula Mix                 Lavender                  Lilac                        Pastel Mix 

     SY1524,SY1525          SY1526,SY1527         SY1530, SY1531              SY1532, SY1533 

 
              Pink                        Red with Eye                    Red                         Scarlet 

    SY1534,SY1535                SY1536, SY1537          SY1538, SY1539          SY1540,SY1541 

                                                 
    Sherbert Mix           Starry Eyes Mix                   White 

       SY1542                       SY1543                   SY1544, SY1545  

 

 

       Není fotografie 
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  Druh: Verbena Hybrida 
 Skupina: Tuscany 
 

Bujné rostliny s velkým květenstvím. Velice atraktivní 
barvy květenství. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 5-11 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: III-VII Regulátory růstu: Pokud je 

to nutné 
 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 

přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Cástečný stín 
 Forma osiva: Primed & 

Natural 

   CENA: 687,70 Kč (1000 primed), 618,30 Kč (1000 natural) 

           Mix SY1552, SY1553       
           

Použití Pěstování v květináčích, nádobách, ale i ve venkovních výsadbách. 

 

Kvetení 
Iniciace kvetení: den 18-24, 4-6 listů 
Fakultativně dlouhodenní rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. 
Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno stářím rostliny a intenzitou světla. 

 

Výsevní 
termín 

Únor. 

           

Způsob 
výsevu 

1-2 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. 
Kořínek se objeví za 4-7 dní. 
Zasypávání: Semena zasypeme jemnou vrstvou vermikulitu, aby se udržela 
jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,8-6,2; EC: méně jak 1,0.  
Světlo: Světlo není nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak 
zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux.  
Vlhkost substrátu:  Ve dnech 1-7 nebo dokud je neobjeví kořínek, tak udržujeme 
vlhkost substrátu na stupni vlhký (3+), ve dnech 8-15 zaléváme sadbovače na 
stupeň 4 (mokrý), před další zálivkou necháme vyschnout na stupeň 3. Počínaje 
dnem 16 střídáme vlhkost mezi mokrý (4) a střední (2). 

Vzdušná vlhkost: 100 % ve dnech 1-7, pak snížíme na 40 %. Zajistíme 
horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se 
dostal kyslík. 
Teplota: Denní i noční teploty ve dnech 1-7 24-24,5 °C, jakmile se objeví děložní 
lístky, tak snížíme na 20 °C. 

           

Mladé 
rostliny 

Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení 
(prokořenění mladé rostliny celou sadbovače).  

 

Verbena Hybrida                                                              Tuscany 
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(Fáze 2-4) Substrát: pH 5,8-6,2; EC 1,2-1,5. 
Světlo: Vyžaduje 35 000-45 000 lux, aby došlo ke květní indukci. Přisvětlování 35 
000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podporuje růst kořenů a stonku.  
Teplota: 20 °C. Doporučuje se -1,5až -3 °C DIF. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a vlhký (3). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.  
Vzdušná vlhkost: 40-70 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl 
substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 při 60-80 ppm dusíku, EC 1,2-1,5 a 6-8 ppm 
fosforu. 
Regulátory růstu: Pokud je to nutné, můžeme aplikovat 1 250-2 500 ppm B-Nine. 

           

Následné 
pěstování 

Přesazení: Možné přesazovat za 8-10 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 
celami. 
Substrát: pH 5,8-6,2, EC 1,5-2,0.  
Světlo: 35 000-45 000 lux. Dlouhé dny podporují růst. 
Teploty: Tři dny po přesazení noční teploty 21 °C a denní 19 °C. Poté 20-21 °C 
v noci a 18-19 °C přes den. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi mokrý (4) a vlhký (3). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout na stupeň vlhký (3) před zalitím na stupeň 4. 
Vzdušná vlhkost: 40 %. 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) při 
100-150 ppm dusíku. Naopak, při nedostatku světla je vhodnější Ca hnojivo (14-4-
14) s 100-150 ppm dusíku.  
Regulátory růstu: Doporučují se 1-2 aplikace postřiku B-Nine (daminozide) 
v koncentraci 2 500-5 000 ppm.  

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: Pythium, Rhizoctoria, padlí 
Škůdci: mšice, třásněnka 

 

V nabídce 10 čistých barev a 2 směsi. 
 

    
                   Blue                               Burgundy with Eye             Lavender Picotee  

        SY1546, SY1547                           SY1548, SY1549                 SY1550, SY1551 
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                   Mix                                    Orchid Frost                        Pastel Mix 
        SY1552, SY1553                         SY1554, SY1555                 SY1556, SY1557 
 
 

    
                   Peach                             Pink Picotee                     Rose with Eye  
        SY1558, SY1559                       SY1560, SY1561                 SY1562, SY1563 
 

   
                       Scarlet                                  Violet with Eye                    White  
                 SY1564, SY1565                         SY1566, SY1567            SY1568, SY1569 
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  Druh: Verbena speciosa 
 Odrůda: Imagination® 
 

Verbena určená pro pěstování v nádobách. Jemné drobné 
tmavě fialové květy. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 12-14 týdnů Užití: kobercové 

výsadby, do nádob  Výška: 30 cm 
 Expozice: Slunce-částečný stín 

     CENA: 193,00 Kč (1000 semen) 

           W6371         
           

Použití 
Odrůda vhodná k pěstování v květináčích, nádobách a okenních truhlících. Vysoce 
půdokryvná, možné také pěstování v kobercových výsadbách. 

 

Výsevní 
termín 

Od poloviny ledna do konce března. 

 

Způsob 
výsevu 

2-3 semen do jedné cely sadbovače. 

 

Klíčení 

5-10 dní při 21-24 °C. Klíčí na světle, výsev zasypáváme vrstvou vermikulitu a 
zakryjeme černou děrovanou fólií. Před výsevem ošetříme substrát fungicidy. 
Semena necháme přes noc ve vodě. Nejlépe klíčí v částečně vlhkém až suchém 
substrátu. 

 

Následné 
pěstování 

6-7 týdnů po výsevu přesazujeme po 1-2 rostlinách do 8-11 cm květináčů nebo 
packů nebo po 3 rostlinách do 12-15 cm květináčů. 

 

Substrát 

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

 

Teploty 
Pěstování při 16-18 °C. Pro brzký jarní prodej je vhodné rostliny otužit teplotami 10-
12 °C po dobu 14 dní. Verbena nesnáší mráz. 

 

Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 250-350 ppm dusíku (při 0 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), střídáme hnojivo s dusičnanem 
vápenatým a dusičnanem draselným (poměr N:K2O je 1:1,5). Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Obzvlášť nutný je dostatek draslíku, jelikož 
snižuje riziko houbových chorob a zlepšuje vybarvení listů a květů. 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.  

 

  

 

Verbena speciosa                                                   Imagination® 



353 
 

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

 

 

  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Benary's Giant 
 

Skupina zinnií, které mají velké plné květy na pevných 
stopkách. Velice dobrá k řezu. Květ 10 cm. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 9-10 týdnů  Užití: kobercové výsadby, 

k řezu  Výška: 100 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 570,00 Kč (1000 semen) 

              Mix Y5935         
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových výsadeb, k řezu a k pěstování v nádobách. Květy 
lákají včely a motýly. 

 

Výsevní 
termín 

Rychlení ve skleníku: únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července 
dále; rychlení venku (mimo mráz): konec května; můžeme vysévat i přímo na 
stanoviště. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 1-5 dní při teplotě 21-23 °C, substrát nesmí být příliš mokrý. Fáze 2: 5-7 dní 
po výsevu, teplota 20-21 °C, snižujeme vlhkost substrátu. Fáze 3: 7-10 dní od 
výsevu, teplota 18-20 °C. Fáze 4: 10-14 dní po výsevu, teplota 15-18 °C. Výsev 
zakryjeme tenkou vrstvou vermikulitu. Od konce května je možné vysévat také přímo 
na stanoviště. Od fáze 2 hnojíme mladé rostliny 0,1 % hnojivem, díky tomu jsou 
sazenice kvalitnější. Příliš vysoké teploty mohou zhoršovat klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Po 3 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je lepší 
kvalita. Pěstování venku: 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme na stanoviště do řad ve 
vzdálenosti 18-25 cm. Používáme podpůrné sítě. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. 
Venkovní pěstování: jílovité nebo písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, 
standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 

Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí 
listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před 
prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. Při venkovním 
pěstování volíme spíše slunné lokality, chráníme před větrem. 

           

Hnojení 
Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. Doporučuje se 
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preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo 
nedostatku hořčíku, nedostatku železa se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů 
železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální 
obsah N v půdě 120 g N/m2. 

 

V nabídce ve 13 barvách a směsi (Y5935). 

  
Golden Yellow               Lilac                      Lime           Bright Pink          Deep Red 

       Y5051                     Y4841                   Y5011             Y5711                  Y5281 

  
       Orange                    Purple               Salmon Rose          Carmine Rose 

       Y5081                     Y5631                      Y5001                      Y5021 

  
       Scarlet                      White                       Wine                       Coral 

        Y5901                       Y5331                      Y5861                     Y5841 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Oklahoma 
 

Skupina zinnií, které mají velké plné květy na pevných 
stopkách. Ideální pro produkci řezaných květin. Vysoký 
výnos, dobrý zdravotní stav. Květ 5 cm. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 10-12 týdnů  Užití: kobercové výsadby, 

k řezu  Výška: 88 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 122,00 Kč (1000 semen) 

             Mix Y1951         
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových výsadeb, k řezu a k pěstování v nádobách. Květy 
lákají včely a motýly. 

 

Výsevní 
termín 

Rychlení ve skleníku: únor až březen pro produkci kvetoucích rostlin od července 
dále; rychlení venku (mimo mráz): konec května; můžeme vysévat i přímo na 
stanoviště. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní, 20-22 °C; fáze 2: 5-7 dní při 20-21 °C; fáze 3: 7-10 dní při 18-20 
°C; fáze 4: 17-18 °C. Klíčí za tmy. Výsev zakryjeme vrstvou vermikulitu, substrátu 
nebo písku. Od konce května je možné vysévat také přímo na stanoviště. Příliš nízké 
nebo příliš vysoké teploty zhoršují klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Po 3 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů 
nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je lepší 
kvalita. Pěstování venku: 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme na stanoviště do řad ve 
vzdálenosti 18-25 cm. Používáme podpůrné sítě. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. 
Venkovní pěstování: jílovité nebo písčité půdy s dobrou drenáží a obsahem humusu, 
standardní vyhnojení 80-100 g/m2 pomalu se uvolňujícího hnojiva. 

           

Teploty 

Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí 
listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před 
prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. Při venkovním 
pěstování volíme spíše slunné lokality, chráníme před větrem. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. 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 
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železa. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální 
obsah N v půdě 120 g N/m2. 

 

V nabídce v 7 barvách a směsi (Y1951). 

                                   
          Carmine Y1881                     Golden Yellow Y1831                    Ivory Y1891 

                               
            Mix Y1951                              Pink Y1861                           Scarlet Y1871 

                   
            Salmon Y1841                         White Y1901 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Zinnita 
 

Kompaktní habitus. Snadné a rychlé vypěstování. Květ 
4,5 cm. 

 

 

 

 Firma: Benary Forma osiva: Natural 
 Délka kultury: 6-8 týdnů  Užití: kobercové výsadby, 

hrnková květina  Výška: 18 cm 
 Expozice: Slunce 

     CENA: 838,00 Kč (1000 semen) 

                 Mix Y1730        
           

Použití 
Skupina vhodná do kobercových výsadeb a k pěstování v nádobách. Květy lákají 
včely a motýly. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 7-10 dní, 20-22 °C; fáze 2: 5-7 dní při 20-21 °C; fáze 3: 7-10 dní při 18-20 
°C; fáze 4: 17-18 °C. Klíčí za tmy. Výsev zakryjeme vrstvou vermikulitu, substrátu 
nebo písku. Příliš nízké nebo příliš vysoké teploty zhoršují klíčení. 

           

Následné 
pěstování 

Po 3-4 týdnech od výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo 
packů nebo po 3-4 rostlinách do 5-10 l nádob. Čím dříve se rostliny nahrnkují, tím je 
lepší kvalita.  

           

Substrát 
Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1-1,5 kg/m3 
kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,2. 

           

Teploty 
Pěstujeme při teplotách 15-16 °C nebo venku. Teploty pod 10 °C vedou ke žloutnutí 
listů. Zinnie dobře snáší vysoké teploty okolo 25 °C, ale nesnáší mráz. Před 
prodejem se doporučuje otužovat rostliny teplotami 12-14 °C. 

           

Hnojení 

Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme 
kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. 
Nadbytek dusíku způsobuje slabé stonky, které se lámou. 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. Kořeny jsou citlivé na zasolení substrátu. Venkovní pěstování: minimální 
obsah N v půdě 120 g N/m2. 
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V nabídce v 7 barvách a směsi (Y1730). 

 

                          Orange Y1630                                 Scarlet Y1670 

 

                           White Y1700                                    Yellow Y1600 

 

Mix Y1730 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Magellan F1 
 

Skupina, která výborně snáší horká a suchá léta. 
Záplava velkých plných květů, vhodné pro pěstování 
v malých i velkých nádobách. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 9-12 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 25-30 cm Délka kultury po 
přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 2504,30 Kč (1000 coated) 

                Mix SY1573      
           

Použití 
Atraktivní skupina do nádob a venkovních výsadeb. Nižší vzrůst, toleruje teplo a 
sucho. 

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24; 6-8 listů 
Fakultativně krátkodenní rostlina – krátké dni podpoří kvetení 
Mechanismus kvetení: Poupata se zakládají za krátkých dní, dlouhé dni podpoří 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. Prodej na jaře a v létě. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 1 den od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 0,5, Zinnie jsou citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Není nutné. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3, od 4. dne snížení na stupeň vlhký 
(3). Od 10. dne dále snížení vlhkosti na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté 18-20 °C dokud se neobjeví 
děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-0,75 
Světlo: Přisvětlování může vést k předčasnému kvetení v sadbovačích. Optimálně 
30 000-35 000 lux. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teplotu 18-20 °C, s vývojem 
mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-18 °C. 
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Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
zálivkou necháme substrát částečně vyschnout. Rostliny nepřeléváme ani je 
nenecháme uschnout. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Vyvinuté mladé rostliny je možné hnojit 25-35 ppm dusíku, volíme 
hnojivo s vápenatým základem (13-2-13). 
Regulátory růstu: Vhodný je B-Nine (daminozide) 2 500 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Základem úspěšného pěstování je dobrá cirkulace vzduchu a zálivka. 
Přesazení: Možné přesazovat za 2-3 týdny od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém, pokud kořeny 
prorostou sadbovačem, tak je přesazení obtížné. Zinnie můžeme také vysévat 
přímo do konečné nádoby. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0 
Světlo: Nedostatek světla způsobuje vytahování rostlin. Rostliny dopěstovávané 
při krátkodenních podmínkách mají vetší množství jednoduchých květů, to zpraví 
dlouhodenní podmínky. Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. 
Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří vývoj 
květů. 
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-29 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi střední (3) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout. Zaléváme ráno, aby mohly listy v průběhu dne 
uschnout, tím se sníží riziko šíření chorob. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme týdně 200 ppm dusíku, volíme hnojivo s vápenatým základem 
(13-2-13 nebo 14-4-14). 
Regulátory růstu: Růst regulujeme B-Nine (daminozide) 5 000 ppm. Možné je 
také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic (uniconazol) nebo 
směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida, bakteriální skvrnitost listů, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: mšice, molice 

 

V nabídce 8 čistých barev a směs (SY1573). 
 

    
      Cherry SY1570            Coral SY1571             Ivory SY1572               Mix SY1573 
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    Orange SY1574              Pink SY1575            Salmon SY1576             Scarlet SY1577 

 
     Yellow SY1578 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: ShortStuff 
 

Skupina nízkých zinií s velkým květem. Výborně se hodí 
do sesazovaných nádob a kobercových výsadeb. Velice 
dlouhou kvetou. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 20-25 cm Délka kultury po 
přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 1863,70 Kč (1000 coated) 

                Mix SY1583      
           

Použití Atraktivní skupina do nádob a venkovních výsadeb. Nízký vzrůst.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24; 6-8 listů 
Fakultativně krátkodenní rostlina – krátké dni podpoří kvetení 
Mechanismus kvetení: Poupata se zakládají za krátkých dní, dlouhé dni podpoří 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. Prodej na jaře a v létě. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 1 den od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 0,5, Zinnie jsou citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Není nutné. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3, od 4. dne snížení na stupeň vlhký 
(3). Od 10. dne dále snížení vlhkosti na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté 18-20 °C dokud se neobjeví 
děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-0,75 
Světlo: Přisvětlování může vést k předčasnému kvetení v sadbovačích. Optimálně 
30 000-35 000 lux. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teplotu 18-20 °C, s vývojem 
mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 
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zálivkou necháme substrát částečně vyschnout. Rostliny nepřeléváme ani je 
nenecháme uschnout. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Vyvinuté mladé rostliny je možné hnojit 25-35 ppm dusíku, volíme 
hnojivo s vápenatým základem (13-2-13). 
Regulátory růstu: Vhodný je B-Nine (daminozide) 2 500 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Základem úspěšného pěstování je dobrá cirkulace vzduchu a zálivka. 
Přesazení: Možné přesazovat za 2-3 týdny od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém, pokud kořeny 
prorostou sadbovačem, tak je přesazení obtížné. Zinnie můžeme také vysévat 
přímo do konečné nádoby. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0 
Světlo: Nedostatek světla způsobuje vytahování rostlin. Rostliny dopěstovávané 
při krátkodenních podmínkách mají vetší množství jednoduchých květů, to zpraví 
dlouhodenní podmínky. Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. 
Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří vývoj 
květů. 
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-29 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi střední (3) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout. Zaléváme ráno, aby mohly listy v průběhu dne 
uschnout, tím se sníží riziko šíření chorob. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme týdně 200 ppm dusíku, volíme hnojivo s vápenatým základem 
(13-2-13 nebo 14-4-14). 
Regulátory růstu: Růst regulujeme B-Nine (daminozide) 5 000 ppm, postačí 
jedna aplikace. Možné je také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), 
Sumagic (uniconazol) nebo směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida, bakteriální skvrnitost listů, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: mšice, molice 

 

V nabídce 7 čistých barev a směs (SY1583). 
 

 
          Coral SY1580                      Deep Red SY1581                 Gold SY1582 
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   Cherry Shades SY1579                 Mix SY1583                             Orange SY1584 

 

 
         Scarlet SY1585                            White SY1586 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Skupina: Swizzle 
 

Atraktivní velké plné dvoubarevné květy. V sortimentu 
v šarlatovo-žluté a červeno-slonovinové barvě. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 25-35 cm Délka kultury po 
přesazení: 7-9 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 4558,40 Kč (1000 coated) 

      Scarlet & Yellow SY1588      
           

Použití Atraktivní skupina do nádob a k řezu.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24; 6-8 listů 
Fakultativně krátkodenní rostlina – krátké dni podpoří kvetení 
Mechanismus kvetení: Poupata se zakládají za krátkých dní, dlouhé dni podpoří 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. Prodej na jaře a v létě. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 1 den od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 0,5, Zinnie jsou citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Není nutné. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3, od 4. dne snížení na stupeň vlhký 
(3). Od 10. dne dále snížení vlhkosti na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté 18-20 °C dokud se neobjeví 
děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-0,75 
Světlo: Přisvětlování může vést k předčasnému kvetení v sadbovačích. Optimálně 
30 000-35 000 lux. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teplotu 18-20 °C, s vývojem 
mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 

 

Zinnia elegans                                                                      Swizzle 
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zálivkou necháme substrát částečně vyschnout. Rostliny nepřeléváme ani je 
nenecháme uschnout. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Vyvinuté mladé rostliny je možné hnojit 25-35 ppm dusíku, volíme 
hnojivo s vápenatým základem (13-2-13). 
Regulátory růstu: Vhodný je B-Nine (daminozide) 2 500 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Základem úspěšného pěstování je dobrá cirkulace vzduchu a zálivka. 
Přesazení: Možné přesazovat za 2-3 týdny od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém, pokud kořeny 
prorostou sadbovačem, tak je přesazení obtížné. Zinnie můžeme také vysévat 
přímo do konečné nádoby. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0 
Světlo: Nedostatek světla způsobuje vytahování rostlin. Rostliny dopěstovávané 
při krátkodenních podmínkách mají vetší množství jednoduchých květů, to zpraví 
dlouhodenní podmínky. Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. 
Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří vývoj 
květů. 
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-29 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi střední (3) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout. Zaléváme ráno, aby mohly listy v průběhu dne 
uschnout, tím se sníží riziko šíření chorob. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme týdně 200 ppm dusíku, volíme hnojivo s vápenatým základem 
(13-2-13 nebo 14-4-14). 
Regulátory růstu: Růst regulujeme B-Nine (daminozide) 5 000 ppm. Možné je 
také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic (uniconazol) nebo 
směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida, bakteriální skvrnitost listů, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: mšice, molice 

 

V nabídce ve 2 barevných kombinacích. 

 
                Scarlet & Yellow SY1188                               Cherry & Ivory SY1587 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Odrůda: Uproar 
 

Atraktivní plné fialové květy. Velice oblíbená k řezu a 
k pěstování v malých i velkých nádobách. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 70-90 cm Délka kultury po 
přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 3095,70 Kč (1000 coated) 

        Rose SY1589      
           

Použití Atraktivní odrůda do nádob a k řezu.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24; 6-8 listů 
Fakultativně krátkodenní rostlina – krátké dni podpoří kvetení 
Mechanismus kvetení: Poupata se zakládají za krátkých dní, dlouhé dni podpoří 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. Prodej na jaře a v létě. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 1 den od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 0,5, Zinnie jsou citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Není nutné. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3, od 4. dne snížení na stupeň vlhký 
(3). Od 10. dne dále snížení vlhkosti na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté 18-20 °C dokud se neobjeví 
děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-0,75 
Světlo: Přisvětlování může vést k předčasnému kvetení v sadbovačích. Optimálně 
30 000-35 000 lux. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teplotu 18-20 °C, s vývojem 
mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 

Zinnia elegans                                                                      Uproar 
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zálivkou necháme substrát částečně vyschnout. Rostliny nepřeléváme ani je 
nenecháme uschnout. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Vyvinuté mladé rostliny je možné hnojit 25-35 ppm dusíku, volíme 
hnojivo s vápenatým základem (13-2-13). 
Regulátory růstu: Vhodný je B-Nine (daminozide) 2 500 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Základem úspěšného pěstování je dobrá cirkulace vzduchu a zálivka. 
Přesazení: Možné přesazovat za 2-3 týdny od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém, pokud kořeny 
prorostou sadbovačem, tak je přesazení obtížné. Zinnie můžeme také vysévat 
přímo do konečné nádoby. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0 
Světlo: Nedostatek světla způsobuje vytahování rostlin. Rostliny dopěstovávané 
při krátkodenních podmínkách mají vetší množství jednoduchých květů, to zpraví 
dlouhodenní podmínky. Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. 
Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří vývoj 
květů. 
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-29 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi střední (3) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout. Zaléváme ráno, aby mohly listy v průběhu dne 
uschnout, tím se sníží riziko šíření chorob. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme týdně 200 ppm dusíku, volíme hnojivo s vápenatým základem 
(13-2-13 nebo 14-4-14). 
Regulátory růstu: Růst regulujeme B-Nine (daminozide) 5 000 ppm. Možné je 
také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic (uniconazol) nebo 
směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida, bakteriální skvrnitost listů, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: mšice, molice 
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  Druh: Zinnia elegans 
 Odrůda: Zowie! 
 

Odrůda s atraktivním dvoubarevným květem a pevnými 
dlouhými stonky. Výhodně se hodí do velkých nádob a 
k řezu. 

 

 

 

 Firma: Syngenta Velikost nádoby: 11-13 cm 
 Termín kvetení: III-X Zaštipování: Ne 
 Prodejní měsíc: IV-VI Regulátory růstu: Ne 

 Výška: 60-70 cm Délka kultury po 
přesazení: 9-11 týdnů 
 

 Expozice: Slunce 
 Forma osiva: Coated 

   CENA: 3095,70 Kč (1000 coated) 

      Yellow Flame SY1590      
           

Použití Atraktivní odrůda do nádob a k řezu.  

 

Kvetení 

Iniciace kvetení: den 18-24; 6-8 listů 
Fakultativně krátkodenní rostlina – krátké dni podpoří kvetení 
Mechanismus kvetení: Poupata se zakládají za krátkých dní, dlouhé dni podpoří 
kvetení. 

 

Výsevní 
termín 

Únor až červen. Prodej na jaře a v létě. 

           

Způsob 
výsevu 

1 semeno do jedné cely sadbovače, lze vysévat přímo do konečné nádoby. 

           

Klíčení 
(Fáze 1) 

Kořínek se objevuje za 1 den od výsevu. 
Zasypávání: Po výsevu můžeme semena lehce zasypat vermikulitem, aby se 
udržela jednotná vlhkost. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC < 0,5, Zinnie jsou citlivé na zasolení substrátu. 
Světlo: Není nutné. 
Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-3, od 4. dne snížení na stupeň vlhký 
(3). Od 10. dne dále snížení vlhkosti na střední (2). 
Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížení na 40 %. 
Teplota: 21-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté 18-20 °C dokud se neobjeví 
děložní lístky. 

           

Mladé 
rostliny 

(Fáze 2-4) 

Podmínky pěstování od objevení se děložních lístků až po přesazení (prokořenění 
mladé rostliny celou sadbovače). Stresující podmínky mohou zapříčinit nežádoucí 
předčasné kvetení v sadbovači. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  0,5-0,75 
Světlo: Přisvětlování může vést k předčasnému kvetení v sadbovačích. Optimálně 
30 000-35 000 lux. 
Teplota: Jakmile se objeví kořínek, tak udržujeme teplotu 18-20 °C, s vývojem 
mladých rostlin snižujeme teplotu na 17-18 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm mokrý (4) a střední (2). Před další 

 

Zinnia elegans                                                                       Zowie! 
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zálivkou necháme substrát částečně vyschnout. Rostliny nepřeléváme ani je 
nenecháme uschnout. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Vyvinuté mladé rostliny je možné hnojit 25-35 ppm dusíku, volíme 
hnojivo s vápenatým základem (13-2-13). 
Regulátory růstu: Vhodný je B-Nine (daminozide) 2 500 ppm. 

           

Následné 
pěstování 

Základem úspěšného pěstování je dobrá cirkulace vzduchu a zálivka. 
Přesazení: Možné přesazovat za 2-3 týdny od výsevu do sadbovače s 288 
celami. Přesazujeme, jakmile je vyvinutý kořenový systém, pokud kořeny 
prorostou sadbovačem, tak je přesazení obtížné. Zinnie můžeme také vysévat 
přímo do konečné nádoby. 
Substrát: pH 5,5-5,8; EC  1,0 
Světlo: Nedostatek světla způsobuje vytahování rostlin. Rostliny dopěstovávané 
při krátkodenních podmínkách mají vetší množství jednoduchých květů, to zpraví 
dlouhodenní podmínky. Květní indukce se urychlí při 35 000-45 000 lux. 
Přisvětlování 35 000-45 000 lux v době, kdy je nedostatek světla podpoří vývoj 
květů. 
Teploty: Noční teploty 15-18 °C, denní 21-29 °C. 
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi střední (3) a suchý (1). Před další zálivkou 
nechte substrát vyschnout. Zaléváme ráno, aby mohly listy v průběhu dne 
uschnout, tím se sníží riziko šíření chorob. 
Vzdušná vlhkost: Zinnie preferují nízkou vzdušnou vlhkost. Zajistíme horizontální 
proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. 
Hnojení: Hnojíme týdně 200 ppm dusíku, volíme hnojivo s vápenatým základem 
(13-2-13 nebo 14-4-14). 
Regulátory růstu: Růst regulujeme B-Nine (daminozide) 5 000 ppm. Možné je 
také použít A-Rest (ancymidol), Bonzi (paclobutrazol), Sumagic (uniconazol) nebo 
směs B-Nine a Cycocelu (chlormequat chlorid). 

           

Choroby a 
škůdci 

Choroby: padlí, botrytida, bakteriální skvrnitost listů, alternáriová skvrnitost listů 
Škůdci: mšice, molice 

 
 


