
Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

DAHLIA TEMPTATION
Dahlia x hybrida

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon ne
Velikost sadbovače 84
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY
Počet dnů pod mlhou 5–10 Golden, Lavender, Orange, Pink Bicolor, Purple, Red,
Počet týdnů od napíchání

3-4
Red Violet, Yellow

do hrnkování
Zaštipování ? Ano
Zaštipování v týdnu 3

HNOJENÍ
Hnojení při mlžení 0,005 – 0,0075% N

Míra hnojení 0,01 – 0,015% N

Rozsah EC Střední (2,0-3,5 mS přes SME)
Rozsah pH 5,6 – 6,2

TEPLOTA
Průměrná teplota

21 – 24°C
půdy
Průměrná teplota 

21 – 24°C
vzduchu (den)
Průměrná teplota
vzduchu (noc) 18 – 20°C

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 4: udržujte substrát mírně zvlhčený po celou 
                dobu
OSVĚTLENÍ
NeutrálníFotoperiodicita ne                       Temptation Orange
Doplňkové osvětlení 14 hodin denně
Výhody ze stínění ne

TIPY
POTENCIÁLNÍ CHOROBY
Rhizoctonia, plísně

    stonkové kořeny
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI
Mšice, Třásnokříklí, Smutnice

     propustný, s dostačující retencí vody abyste zamezili
POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU     každodenímu uvadání rostliny
Ano

   Zasaďte řízky až po první lístky, aby se mohly vvytvořit

   Zvolte optimální substrát, který by měl být dobře 

 Dahlia by měly mít stejnoměrně vlhkou půdu, 
     bez velkých výkyvů (sucho-vlhko)



Letničky

HRNKOVÁNÍ

DAHLIA TEMPTATION
Dahlia x hybrida

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech
12cm 1  7 – 10 
19cm 1 – 3 7 – 10

HNOJENÍ
Míra hnojení 0,015 – 0,02% N

Rozsah EC Vysoký (3,5 – 5 mS přes SME)

Rozsah pH 5,6 – 6,2
TEPLOTA
Denní teplota
Noční teplota

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3: udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími cykly

OSVĚTLENÍ
Neutrální Fotoperiodicita ne
Optimální hladina osvětlení 48400 – 96900 lux
Doplňkové osvětlení 14 hodin denně
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ
Konečné zaštínutí Ano
Počet dnů od hrnkování do 

10 – 14zaštípnutí

POTENCIÁLNÍ CHOROBY Temptation Purple

Rhizoctonia, plísně TIPY

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI       vyvážené a dobře formované rostliny

Mšice, Třásnokříklí, Smutnice

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU     použijte nejméně agresivní retardant v celém 
Ano     skleníku

    s délkou slunečního svitu min.14-16 hodin 
    (ne déle). Více než 16 hodin denního světla
    zvýší vegetativní růst a zpozdí dobu květu.

    Noční dosvětlování není vhodné jako náhražka

 

   od zasazení. Kořeny musí být dobře zformované a

   vrchní růst květiny viditelný. Odstranění 1 až 2 

   uzlin pomůže zlepšit větvení a počet květů, 

   může ale zpomalit dobu kvetení

         Pink Bicolour

18 – 23°C
20 – 24°C

 Použijte komplexní hnojivo 17-5-17 pro  

  Dahlia mají vysokou odezvu na použití retardantů

  Rostliny musí být pěstovány v dlouhých dnech

 Temptation mohou být zaštípnuty okolo 2 týdnů



Letničky

VLASTNOSTI A VÝHODY

DAHLIA TEMPTATION
Dahlia x hybrida

POPIS
Zahradníkova klasika, spojuje kompaktní genetiku a bombastické
květy

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Doba květu Jaro až podzim
Stanoviště Slunné až polostinné
Výška 30 – 61cm
Rozpon 25 – 30cm
Zálivka Důkladně zalijte pokud jsou vrchní 3cm substrátu

vyschlé
ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

      impulz k nákupu

      i jako řezané květiny
ZAHRADNÍ ATRIBUTY

      kolemjdoucí svými okázalými květy

      rozvírání díky svým silným stonkům

     použití v další sezóně

PŮVOD
Hybridu : částečně provázán s původem v Mexiku.

   Temptation Golden

 Velice charizmatické a fotogenické květy, dávají zákazníkům 

 Vizuálně nápadné květy ve tvaru bambule se využívají 

   Hodí se do exponovaných truhlíků a květináčům kde zaujmou 

 Rostliny z této série mají uniformní růst a dobře odolávají

   Hlízy mohou být na konci sezóny vykopány a zazimovány pro


