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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. 
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V nabídce v 3 čistých barvách a směsi (M4040). 

       

       Tangerine M3910                   White M3990                            Yellow M3950 

 

             Mix M4040 

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

podle konkrétních podmínek pěstování. 


