
CARNELIA ® Dianthus  – Přehled 
sérií - Novinky

 
  

   



Carnelia  Sprint  
 

 
  

  

                                                                                  

• kultivary z této série jsou vhodné jak pro zimní tak pro letní produkci
• jedná se o rané kultivary vhodné do K 10,5cm 
• o 25% kompaktnější nežli konkurenční variety
• vyžadují pouze 1-2 aplikace regulátorů růstu na začátku pěstování      
  (daminozide) pro lepší větvení
• až 56 rostlin/m2
• příklad: 35.KT - hrnkování = 6.KT prodej 



Carnelia Sprint 
 

 
  

  

New Name Sprint Burgundy 

SPRINT BORDEAUX (MARVIN)
SPRINT BURGUNDY
SPRINT DARK PINK (MACY DARK)
SPRINT FANCY PURPLE (SMOOCHES)
SPRINT FANCY SALMON
SPRINT PINK (MACY)
SPRINT SALMON (RAY)
SPRINT WHITE (DANTE)

Nejvhodnější kultivary pro celoroční produkci v našich podmínkách.



Carnelia Sprint 
 

 
  

  SPRINT RED (BILLIE)
SPRINT SNOW

Kultivary které nedoporučuje - mohou se vyskytnout problémy během 
pěstebního cylku.



Carnelia Arabella 
 

   
  

  

• kultivary z této série jsou vhodné jak pro zimní tak pro letní produkci
• doporučená velikost květináče 12cm (Arabella Purple i do K 10,5cm)
• vzrůstnější a o pár týdnů pozdnější nežli série Sprint



Carnelia Peman  
 

   
  

  
   

• kultivary z této série jsou vhodné jak pro zimní tak pro letní produkci

• série odolných kultivarů pro jednoduché pěstování
• vhodné do K12 - 19cm
• při hrnkování  od  12.KT  v  menších  květináčích  nežli  12cm  mají  tendenci  ihned  nakvétat.

• středně vzrůstné variety s pozdnější dobou květu oproti Sprint sérii.



Carnelia Peman  
 

   
  

  
 



Carnelia Specialties 
 

    
     

 

• série unikátních variet s různými vlastnostmi
• BACCO - při zimní produkci kvete později - začátek dubna - nutné zaštípnout 
• Pink Clouds - spíše trvalkový typ - půdokryvný
• Pind Dots - vhodný pro celoroční produkci v našich podmínkách vhodný do 
  K10,5 - 12cm



Carnelia Rock 
 

  
 
  

  
 

 

• trvalková série
• kultivary z této série jsou vhodné jak pro zimní tak pro letní produkci
• velice odolné a rané variety vhodné do K10,5 - 12cm



Carnelia Cliff 
 

  • trvalková série ("nová generace kahori") vzpřímenější ve srovnání
  se sérií Rock

 
  

  
 

• kultivary z této série jsou vhodné jak pro zimní tak pro letní 
  produkci
• velice odolné a rané variety vhodné do K10,5 - 12cm
• při hrnkování v 35.kt do K12cm nakvétá začátkem ledna



Carnelia   
 

Summerline  Oriental
• série vhodná pro pěstování od 6.KT -  23.KT v našich klimatických 
       podmínkách

    
 

 

•      K12cm
•      série se vyznačuje velkými květy



Carnelia  Summerline  - Oriental  
 

    
 

 

 

     

            

 

 

 



Carnelia -  Menorca - Summerline Compact   
 

    
 

 

•     série vhodná pro pěstování od 6.KT -  23.KT v našich 
      klimatických podmínkách 
•     K10,5 cm
•     kompaktnější méně vzrůstné kultivary nežli Oriental



Confetti Trio 
  

 
 

  
    

•       kombinace série Peman 
•       dodávané v platech po 60-ti kusech nezaštípnuté
•       tyto tria není nutné zaštipovat
•       vhodné do K19cm



Confetti Trio 
  

 
 

  
    

•       kombinace sérií Sprint a Arabella
•       vhodné do K19cm
•       dodávané po 60-ti kusech nezaštípnué a 45-ti kusech
        zaštíputé



Confetti Duo 
 

 
  
    

•       kombinace sérií Sprint a Arabella
•       vhodné do K19cm
•       dodávané po 60-ti kusech nezaštípnué a 45-ti kusech
        zaštíputé



 

• 180  ks/plato - nezaštípnuté - nižší nákupní cena    

• 144 ks/plato - zaštípnuté - vyšší cena, ušetří 

náklady na pracné zaštipování a zkrátí dobu 

pěstování cca o 2 týdny

         

        

          

      

         

 

 

 

     ?Jaký druh balení vybrat  

 






