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

podle konkrétních podmínek pěstování. 


