
Trvalky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ      
Dianthus        Carnelia                         Peman
Dianthus caryophyllus  

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ
Forma Vegetativní / řízek
Kořenící hormon Ano
Velikost adbovače
Rostlin v buňce 1 KULTIVARY

Počet týdnů kořenění 4 – 5

Zaštipování ? Ano
Zaštipování – dnů od

21 – 24
                    napíchání
HNOJENÍ
Hnojení při mlžení ne

Míra hnojení
50 – 75mg/l  N
(20-6-22 nebo 22-5-16)
(15-0-15 – při nízké hl. Světla)

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

TEPLOTA
Průměrná teplota

18 – 22°C
půdy
Průměrná teplota 

18 – 22°C
vzduchu 

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: Udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími 
               cykly

OSVĚTLENÍ

Doplňkové osvětlení TIPY
Výhody ze stínění ne

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

    řízky by měly být mlženy prvních 12 - 14 dní tak, aby 
      lístky nezaschly.Mlžte brzy ráno aby řízky stihly 
      oschnout do večera a nezůstávaly v noci orosené. 
      Tím radikálně snížíte riziko napadení chorobami.

fusarium,karafiátová rez

      
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI
 Mšice, svilušky

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU
Dle potřeby 300 - 500mg / l Florel (3,9% Ethephon)

    Použijte množárenský substrát se 40% perlitu a EC      
0,75 - 1mS/cm, který je vhodný pro všechny 
karafiáty

 
Dümmen  

 aplikujte preventivní postřik fungicidem, abyste se 
vyhnuli chorobám kořenového systému.. 

  

180

      

Ne

 

Fancy Cerise, Fancy Lilac, Merlot,  Peman,  Red,  Violet

Fancy Cerise

     

      
      



Trvalky HRNKOVÁNÍ

Dianthus Carnelia Cliff               
Dianthus

JAROVIZACE

Jarovizace:
Minimální délka:
Teplota: 

Velikost  Počet rostlin        Délka pěstování
hrnku v hrnku v týdnech

10 – 12cm 1 8  – 10
15 – 16cm 2- 3 10 – 12

HNOJENÍ
Míra hnojení 100 - 150mg/l  N

(20-6-22 nebo 22-5-16)
(15-0-15 – při nízké hl. Světla)

Rozsah EC Mírný (2,0 – 3,5mS přes SME)

Rozsah pH 5,8 – 6,2

TEPLOTA
Denní teplota 18 – 24°C
Noční teplota

FREKVENCE ZÁLIVKY
Úroveň 3: Udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími 
               cykly
OSVĚTLENÍ
Fotoperiodicita 
Doplňkové osvětlení ne
Výhody ze zatemňování ne

ZAŠTIPOVÁNÍ
Konečné zaštínutí Ano
Počet dnů od hrnkování do 

14 – 21
zaštípnutí

POTENCIÁLNÍ CHOROBY
fusarium, karafiátová rez

TIPY
POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Mšice, Svilušky

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU      

 –13  18°C

 Dostatek světla a chladnější teploty 
vylepší

 
      kvalitu rostlin. Dodatečné "ostříhání

"      napomůže k vytvoření hustšího porostu a
      vyplnění celého květináče / misky

 Dianthusy   Peman můžete pěstovat po celý 
rok

     
       (vernalizované / nevernalizované).

Ne

Neutrální

Pokud jsou dianthusy pěstovány v optimálních podmínkách, 
nepotřebují zaštípnout. Jinak použijte 0,5 - 0,1mg/l Bonzi 
(0,4% paclobutrazol)

 

    Zasaďte zakořenělé řízky do nízkých květináčů
       či misek, dosáhnete tím vynikající kvality
       finálního produktu. Dianthusy jsou původem
       skalničky a tak mělké misky a květináče jsou  
       pro ně přirozené.

  

 
Fancy Lilac

 caryophyllus



Trvalky

VLASTNOSTI A VÝHODY      
Dianthus Carnelia Peman                       
Dianthus x caryophyllus 

POPIS

. INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ 
Kvetení v prvním roce: 
Doba květu: 
Stanoviště: Slunné 
Výška: 10 – 15cm
Šířka: 25 - 30cm

Zóna odolnosti rostlin: 

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

   . 

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

     

  PŮVOD

            Euphorbia,Phlox, Scabiosa

     

 Dianthusy jsou téměř bezúdržbové a oblíbené u mnoha zákazníků.           . 
     Vyžadují dobře propustné lehce alkalické půdy aby se jim co nejvíce 
     dařilo. Nesázejte do jílovitých a těžko propustných půd.

 Díky své vůni jsou výborným doplňkem vonných záhonků, jsou také 
vhodné do skalek, na lemy záhonů nebo do nádob. Pokud ho pěstujete
dostatečně dlouho vytvoří krásné "kopečky". , 

 Pro opakované nakvétání ostříhejte zavadlé květy, nebo
      počkejte až odkveté rostlina celá a pak ji celou ostřihejte.       
 Dianthusy jsou v celku neoblíbené u srnek.

Rostliny vhodné pro polykulturu: Sedum, Lavandula, Penstemon,

ano
Jaro - léto

       
       

Série Peman  je  nejlepší kompakntí dianthus na trhu se širokou nabídkou 
zářivých barev a možností celoroční produkce.

         
        

  

Nejspíše ze středomoří, přesnou oblast původu je těžké 
stanovit kvůli jejich šlechtění a pěstování v posledních 2000 
letech

 

 

 

Merlot

Peman
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