
Druh Chrpa polní Zavinutka Hledík Mrkev Ředkvičky Salát

Odrůda Polka dot mix Kouzelný koberec Nantaise 2 Celesta F1 Australský žlutý

Botanický název Centaurea cyanus Monarda citriodora Anthirrinum majus pumilum Daucus carota Raphanus sativus Lactuca sativa

Popis Chrpa existuje také jako nízká nebo 
barevná květina, která je obzvláště 
oblíbená u včel.

Monarda voní krásně po citrónech, 
dlouho kvete, nabízí potravu 
užitčnému hmyzu a lze z ní udělat 
i čaj.

Tyto pestré a nízké hledíky 
navštěvují obzvláště rádi čmeláci. 
Hledíky vypadají krásně v záhonu 
nebo i ve váze.

Mrkev Nantaise 2 je sladký raný 
druh s hladkým povrchem.

Ředkvička Celesta F1 je červená 
 kulatá venkovní ředkvička s mírně 
kořeněnými hlízami a je vhodná 
k pěstování v létě.

Salát Australský žlutý má zářivě 
žlutozelené jemné listy a lze ho 
sklízet po dlouhé období.

Čas výsevu březen až duben duben až květen duben až květen březen až červen březen až září březen až srpen

Klíčení při 18 °C 14–20 dní při 18–22 °C 10–20 dní při 18–22 °C 10–20 dní při 5–20 °C 14–21 dní při 12–15 °C 5–8 dní při 8–15 °C 6–12 dní

Hloubka výsevu 0,5 cm 0,5 cm 0,2 cm 2 cm 0,5–1 cm 0,5–1 cm

Stanoviště slunné; humózní, jílovitá půda slunné; propustná, ne příliš vlhká 
půda bohatá na živiny

slunné až polostín; půda bohatá 
na živiny

slunné; kyprá, ne čerstvě organicky 
hnojená půda, odstup mezi 
 výsatbou 3 roky

na jaře slunné, v létě stín; kyprá 
půda bohatá na živiny

slunné až polostín, půda bohatá 
na živiny, citlivý na soli

Přesazení až rostlinky dosáhnou výšky  
cca 10 cm

až rostlinky dosáhnou výšky 
cca 10 cm, opatrně, s kořenovým 
balem

až rostlinky dosáhnou výšky  
cca 10 cm

nepřesazovat nepřesazovat dle potřeby, po cca 4 týdnech

Vzdálenost osázení  25 x 15 cm 30 x 30 cm 20 x 20 cm 25 x 5 cm 20 x 5 cm 25 x 25 cm

Květ/Sklizeň červen až září červen až září červen až říjen červenec až listopad 25–30 dní po výsevu květen až říjen

Výška 40 cm 60 cm 20 cm 40 cm 15 cm 25 cm
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