
Gatunek Chaber bławatek Pysznogłówka cytrynowa Wyżlin większy (lwia paszcza) Marchew Rzodkiewka Sałata dębolistna

Odmiana Polka dot mix Magic Carpet Nantaise 2 Celesta F1 Australische Gele

Nazwa botaniczna Centaurea cyanus Monarda citriodora Anthirrinum majus pumilum Daucus carota Raphanus sativus Lactuca sativa

Opis Istnieje również odmiana niska 
oraz różnokolorowa. Popularny 
zwłaszcza wśród pszczół, dziki 
kwiat łąkowy.

Pysznogłówka pachnie intensywnie 
cytrynowo, długo kwitnie, oferuje 
pożywienie pożytecznym zwierzę-
tom. Można z niej zrobić nawet  
herbatę.

Niskie, kolorowe lwie paszcze są 
chętnie odwiedzane zwłaszcza 
przez trzmiele. Doskonale prezen-
tują się zarówno w grządce, jak i  
w wazonie.

Marchew wczesnej odmiany  
Nantaise 2  charakteryzuje się 
słodkim smakiem i gładka skórką.

Celesta F1 to czerwona, okrągła  
odmiana rzodkiewki do uprawy  
w miesiącach letnich. Bulwy mają 
lekko pikantny smak.

Sałata dębolistna odmiany  
Australische Gele ma delikatne, 
żółtozielone, połyskujące liście  
i może być długo zbierana.

Okres wysiewu Od marca do kwietnia Od kwietnia do maja Od kwietnia do maja Od marca do czerwca Od marca do września Od marca do sierpnia

Kiełkowanie 14–20 dni przy 18°C 10–20 dni przy 18–22°C 10–20 dni przy 18–22°C 14–21 dni przy 5–20°C 5–8 dni przy 12–15°C 6–12 dni przy 8–15°C

Głębokość wysiewu 0,5 cm 0,5 cm 0,2 cm 2 cm 0,5–1 cm 0,5–1 cm

Miejsce uprawy Nasłonecznione; próchnicza,  
gliniasta gleba

Nasłonecznione; przepuszczalna, 
nie za wilgotna, bogata w składniki 
odżywcze gleba

Nasłonecznione lub półcieniste;  
bogata w składniki odżywcze gleba

Nasłonecznione; luźna, nie świeżo 
nawieziona organicznie gleba, 
3-letnia przerwa w uprawie

Wiosną nasłonecznione, latem  
zacienione; luźna, bogata  
w składniki odżywcze gleba 

Nasłonecznione lub półcieniste;  
bogata w składniki odżywcze gleba, 
roślina wrażliwa na sole

Przesadzanie Gdy rośliny osiągną wysokość  
około 10 cm

Gdy rośliny osiągną wysokość  
około 10 cm, ostrożnie, wraz z kłębem

Gdy rośliny osiągną wysokość  
około 10 cm

Nie przesadzać Nie przesadzać W razie potrzeby po ok. 4 tygo-
dniach

Odstęp miedzy roślinami  25 x 15 cm 30 x 30 cm 20 x 20 cm 25 x 5 cm 20 x 5 cm 25 x 25 cm

Kwitnienie/zbiór Od czerwca do września Od czerwca do września Od czerwca do października Od lipca do listopada 25–30 dni po wysiewie Od maja do października

Wysokość docelowa 40 cm 60 cm 20 cm 40 cm 15 cm 25 cm


