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  Druh: Delphinium hybrida 
 Skupina: Benary´s Pacific 
 

Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná 
vernalizace. Vyniká kvalitou květů a stonků. Ideální 
k řezu, dlouho vydrží ve váze. 

 

 

 

 Firma: Benary Expozice: Slunce 
 Délka kultury: 16 týdnů Forma osiva: Natural 
 Výška: 120 cm Užití: krajinářské 

výsadby, k řezu  Teplotní zóna: 6-1 
 Chladnostní zóna: 2-7 

     CENA: 228,70 Kč (1000 semen) 

             Mix K2991       
           

Použití Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb, výborná k řezu. 

 

Výsevní 
termín 

Venkovní rychlení: březen až duben; ve skleníku: prosinec až květen. 

           

Způsob 
výsevu 

2-3 semena do jedné cely sadbovače. 

           

Klíčení 

Fáze 1: 12-18 dní při teplotě 21-24 °C. Semena klíčí za tmy, proto po výsevu 
zasypáváme vermikulitem, pískem nebo substrátem. Když vyséváme venku, je 
nutné na počátku zajistit, aby byla půda vlhká, v žádném případě nemůže být 
suchá. První dny po výsevu se doporučuje výsev zakrýt fólií. Přemokřená půda také 
není vhodná. 

           

Následné 
pěstování 

4-6 týdnů po pikýrování přesazujeme po 1-3 rostlinách do 5-10 l nádob. Při 
pěstování v nádobách je nutné zajistit dostatečnou velikost nádoby, aby měly 
kořeny prostor k růstu. Pěstování venku: spon 25x25 cm (pěstování jako letnička) 
nebo 50x50 cm (pěstování jako trvalka). Rostlinám je nutné zajistit drátovou oporu. 

           

Substrát 

Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra, 
písek, perlit), 1-2 kg/m3 kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m3 pomalu se 
uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,5. 
Venkovní pěstování: půdy s dobrou drenáží, standardní vyhnojení 60-80 g/m2 
pomalu se uvolňujícího hnojiva. Půdu neobohacujeme o rašelinu, pH 5,5-6,5.  

           

Teploty 
Pěstování za teplot 15-18 °C, od 20 °C nutné větrat. Vernalizace není nutná. V zimě 
přechováváme uvnitř, mimo mráz, teploty 3-5 °C nebo venku, kde rostliny zakryjme 
textilií. Rychlení 10-12 týdnů při teplotě 15-18 °C. 

           

Delphinium hybrida                       Benary´s Pacific
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Hnojení 

Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku (při 2 kg/m3 
pomalu se uvolňujícího hnojiva) kompletním vyváženým hnojivem. Nutné předejít 
vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září! 
Na jaře hnojte 100-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. 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. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější, 
jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit 
několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími. Venkovní 
pěstování: po řezu doplňkové hnojení 60-80 g/m2 pomalu se uvolňujícím hnojivem o 
draselném základu. Nehnojte po kvetení. 

 

V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K2991): 

 

        Astolat              Black Knight        Blue Bird       Blue Jay              Cameliard 

        K2881   K2781        K2831          K2841            K2791 

 

       Galahad        Guinevere          King Arthur           Percival          Summer Skies 

        K2951    K2851         K2811           K2821   K2801 

 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 


