OKRASNÉ ROSTLINY

JARO 2021

www.basik.cz

Vážení přátelé !
Na loňský zavirovaný rok asi hned tak nezapomeneme. Věříme, že Vám se všemi těmi omezeními nezpůsobil mnoho starostí a potíží. Naopak pro mnohé to možná
znamenalo více času pro zahradu a snad to přineslo i hodně potěšení z květů a úrody. Zvláště když počasí nám přálo a nebojovali jsme se suchem jako v předchozích letech.
Doufejme, že letošní rok přinese již samé lepší zprávy.
Rádi Vám představujeme novou nabídku pro jaro a věříme, že Vás něco zaujme. Pokud je to pro Vás možné, doporučujeme objednat přes náš internetový obchod
www.basik.cz . Přináší to pro Vás mnoho výhod.
Nabízíme jen takové druhy, které máme osobně vyzkoušeny a osvědčily se nám. Ručíme za kvalitu všeho dodávaného. Záruka platí dva roky a v té době můžete
reklamovat kompletnost dodávky, záměnu druhů, velikost cibulí a hlíz a jejich špatný zdravotní stav. Zásilku proto po obdržení zkontrolujte a v případě nesrovnalosti
ihned volejte nebo napište. K reklamaci prosíme přiložit fakturu nebo paragon. Telefonní číslo je 381297700. Případně můžete volat i na mobil 602 466700 nebo
607963179 či psát na e-mail josef@basik.cz nebo dopisem Josef Basík, Nádražní 499, 39155 Chýnov.
Zboží zasíláme službou PPL nebo Českou poštou tzv." balíkem do ruky" podle pořadí došlých objednávek velmi brzy již od 15.února do konce dubna.
Poštovné na dobírku včetně balného je 120 Kč bez ohledu na výši objednávky. Namísto platby dobírkou nabízíme možnost zaplacení objednávky předem. Doplníte-li za
větu na konci objednávkového listu Souhlasím s platbou předem: ANO, dostanete obratem potvrzení Vaší objednávky se zálohovou fakturou a složenkou, kterou
uhradíte na poště hotově nebo převodem z účtu. Namísto dobírky pak již dostanete balík bez dalšího placení. Při této rezervační formě platby je poštovné sníženo na
90 Kč a navíc tyto objednávky budou vyřízeny dříve před dobírkami. Objednávky pro platbu předem přijímáme pouze došlé do 6.února 2021, jelikož později
nemůžeme zaručit, že vše zaplacené dostanete. Další novou možností pouze však u internetových objednávek zasílaných přes Českou poštu je možnost zadat vyzvednutí
v tzv. Balíkovně. Zde je poštovné sníženo na při platbě předem 60 Kč a u dobírky na 90 Kč.
Každá cibule nebo druh bude v zásilce označena. Podobnou náhradu za vyprodanou odrůdu nezasíláme. Ke každé objednávce nad 500 Kč bez poštovného přidáváme
dárek dle našeho výběru. Při objednávce v internetovém obchodě si jej můžete z nabídky dárků vybrat sami .
Předem Vám děkujeme za případnou objednávku a za Vaše náměty!
Eliška a Josef Basíkovi
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VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:
4-5 doba kvetení v měsíci
8 doba sklizně plodů
100 maximální výška rostliny
stanoviště slunné, polostinné, stinné
zálivka vydatná, střední, malá
vhodné k řezu
K 8x8 sazenice v kontejneru 8x8 cm

Lilie patří k nejkrásnějším a nejefektnějším cibulnatým květinám. V posledních letech bylo vyšlechtěno velké množství nových zahradních hybridů, které vznikly
mnohonásobným křížením přírodních druhů. Tyto hybridy překonávají původní botanické druhy nejen svou krásou, ale i odolností k nemocem a přizpůsobivostí k zahradním podmínkám.
Asijské hybridy jsou z lilií nejpěstovanější skupinou v našich zahradách.
Vynikají svou nenáročností, mrazuvzdorností, pestrou škálou barev květů a jejich dlouhou trvanlivostí i v horkém letním počasí. Většina z nich rozvétá raně - již od poloviny června.

LILIE asijské hybridy vysoké
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B103
Black Charm
temně červená, bohatě kvete miskovitými
vzpřímenými květy v červenci, výška 80 cm,
velikost - obvod 12/14 cm

35 Kč
B101
Apricot Fudge

B102
Avalon Sunset

NOVINKA
B104
Pink County

světle oranžové poloplné
květy se svinutými prohnutými okvětními lístky ve tvaru
růže, netradiční, velikost
cibule - obvod 16/18 cm

zcela nový kříženec AOA
s velkým žlutočerveným
plochým květem,
velikost cibule - obvod
16/18 cm

nová sytě růžová odrůda
s dokonalými miskovitými
květy,
velikost cibule - obvod
16/18 cm

45 Kč

40 Kč

30 Kč

6-7

70

6-7

80

6-7

80

B105
Fata Morgana

B106
Hotel California

B107
Kent

sytě žluté poloplné
květy s několika tečkami,
dobře roste, foto také
na titulní stránce,
velikost cibule 16/18 cm

žlutooranžová s rozpitou
červenou skvrnou a tečkováním, mezidruhový
AOA kříženec
velikost - obvod 16/18 cm

sněhově čistě bílá, pěkně
tvarované tuhé květy,
výborná odrůda k řezu,
velikost - obvod 16/18 cm

40 Kč

40 Kč

30 Kč

6-7

7

80

80

7

NOVINKA

80

Lilie po obdržení co nejdříve zasaďte, případně do doby výsadby uskladněte v co největším chladnu. V teple cibule rychle raší a znehodnocují se.
To platí pro všechny druhy. Sázíme 10-15 cm hluboko do dobré propustné mírně kyselé půdy na slunné až polostinné stanoviště.
Spodní část rostliny s cibulí by se v létě neměla přehřívat na úpalu a v zimě by neměla být zamokřena. Zaléváme a přihnojujeme plnými hnojivy pouze do doby květu.
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LILIE asijské hybridy vysoké
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B118
B109
Red Velvet
rudé turbanovité
květy stočené do stran
Patricia's
Pride
a dolů jsou bílá
voskově
tuhé,
výborná
odolná
smetanově
s velmi
výraznou
temně
zahradní lilie
výšky kolem
cm,
purpurovou
skvrnou,
Tango90
hybrid,
velikost
- obvod
16/18
cm cm
výška
70 cm,
velikost
16/18

40 Kč
Kč
40
B108
Pink Giant

B110
Red Twin

B111
Red Velvet

světle růžové turbanovité
květy s výraznými tečkami,
květy otočené do stran a
sklopené dolů,
velikost - obvod 16/18 cm

plný jasně červený
nevšední květ,
výborná k řezu,
velikost - obvod 16/18 cm

rudé turbanovité květy
stočené do stran a dolů
jsou voskově tuhé, výborná odolná zahradní lilie,
velikost - obvod 16/18 cm

35 Kč

40 Kč

40 Kč

7

80

6-7

80

B112
Tresor

NOVINKA
B113
Yellow Cocotte

jasně sytě oranžová,
několik tmavých teček
v jícnu, voskově tuhé květy,
středně raná,
velké cibule 16/18 cm

žluté květy střední velikosti,
které jsou bez prašníků,
takže nehrozí zašpinění od
pylu, výborná lilie k řezu
kvete velmi raně, vel.16/18

30 Kč

35 Kč

6-7

6

80

6-7

90

B114
Kolekce asijských
vysokých
5 ks cibulí velikosti 12/16
ve směsi barev každá jiná,
baleno vcelku bez označení jednotlivých odrůd

125 Kč

80

7

80

Nové odrůdy nízkých asijských hybridů dorůstají jen do výše 40-50 cm a nehodí se tudíž moc k řezu, ale výborně se uplatní jako předsadba před vysokými.
Použití najdou také na skalkách a při pěstování v květináčích. Všechny mají miskovité květy a rozkvétají raně - koncem června.

LILIE asijské hybridy nízké
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B115
Curitiba
krémově bílá s výraznou purpurově
červenou skvrnou,
velikost cibule 14/16 cm

30 Kč
B116
Tiny Bee

B117
Tiny Diamond

B118
Tiny Double You

jasně sytě žlutá s oranžovým jícnem a jemnými
tečkami,
zasíláme cibuli obvodu
14/16 cm

sytě růžová s bělavým
jícnem,
cibule obvodu 14/16 cm

jasně oranžová s plným
květem,
cibule obvodu 12/14 cm

30 Kč

30 Kč

30 Kč

6

40

40

6

NOVINKA

A119
Tiny Ghost

B120
Tiny Icon

sytě purpurově červená,
velikost cibule obvod14/16 cm

jasně středně růžová,
bohatě kvete,
velikost 14/16 cm

30 Kč

30 Kč

6

40

6

6

40

B121
Kolekce asijských
nízkých
směs 5 kusů nejméně tří
barev , velikost cibulí
- obvod 14/16 cm

135 Kč

40

6

40

Tyto lilie nazývané též čínské nebo trubkovité rostou bujně až do výše 130 cm, květy mají otočené do stran a silně voní.
Pěstování je shodné s asijskými hybridy s tím, že rozkvétají o trochu později - v polovině července. Jsou velmi životné a trvanlivé. Na jednom stanovišti vydrží zpravidla několik let.
Nabízené odrůdy jsou tzv. strainy, což se může ukázat v menší odchylce od barvy.

LILIE aurelian hybridy (čínské trubkovité)
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B122
Golden Splendor
zlatožluté trubky, vně slabé mahagonově
zabarvená žebra, výška 110 cm,
velikost cibule - obvod 18/20 cm

35 Kč
B123
Lady Alice

NOVINKA
B124
Orange Planet

B125
Pink Planet

bělavě meruňkové
turbánky s tmavým jícnem,
cibule o obvodu 16/18 cm

oranžové trubky, vně
slabě mahagonově zabarvená žebra, květy vzpřímené,
velikost zasílané
cibule 16/18 cm

růžovofialová trubka,
v jícnu světle žlutá,
novinka se vzpřímenými
květy,
velikost 16/18 cm

35 Kč

35 Kč

35 Kč

7-8

110

7-8

110

B126
regale album

NOVINKA
B127
White Planet

bělostná varieta lilie královské, velikost zasílané
cibule - obvod 18/20 cm

bílé trubky se žlutým jícnem
na rubu lehce mahagonové,
květy vzpřímené a do stran,
cibule - obvod 16/18 cm

35 Kč

35 Kč

7-8

100

7-8

7-8

110

B128
Kolekce Aurelian
hybridů
3 ks ve směsi
barev každá jiná,
velikost cibulí 16/18 cm

100 Kč

110

7-8

110

Mají ze všech druhů nejkrásnější veliké květy a navíc velmi příjemně vonící. Vyžadují však více péče. Vyhovuje jim kyselá, propustná půda.
Stanoviště volíme teplé, ale raději polostinné a chráněné před větry. Během růstu více vláhy a přihnojovat nejlépe listovými hnojivy.

LILIE orientální hybridy
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B134
Paradero
bílá s velmi kontrastním sytě růžově
červeným středovým pruhem,
výška 90 cm, velikost 16/18 cm

40 Kč
NOVINKA
B129
Beautytrend

B130
Casa Blanca

B131
Dreamline

působivá nová bílá
plnokvětá odrůda
s narůžovělým lemem,
cibule obvodu 16/18cm

velké čistě bílé květy
obrácené do stran,
vitální vzrůst, vykvétá
později, klasická odrůda,
cibule obvodu 16/18cm

něžně růžová plnokvětá
odrůda, idální svatební
květina! , velikost zasílané
cibule - obvod16/18 cm

50 Kč

30 Kč

50 Kč

7-8

90

7-8

110

7-8

90

B132
Enterteiner

NOVINKA
B133
Lilac Cloud

B135
Salmon Star

sytě růžovočervená s bílou
hvězdou v jícnu, nízká
odrůda je vhodná do nádob,
velikost 16/18 cm

nová odrůda s plným sytě
růžovým květem na
okrajích do bílé,
velikost - obvod 16/18 cm

bělavá s lososově růžovým
pruhem a červenými
tečkami,
barevně neobvyklá,
velikost cibule -16/18 cm

40 Kč

50 Kč

40 Kč

7-8

40

7-8

90

7-8

100

Pokud je pěstujeme v květináčích , přeneseme je na zimu na bezmrazé místo (0° - 5°C). Necháme-li je venku, musíme je na zimu přikrýt hlavně proti vlhku.
Zásada je udržet dobře vyzrálé cibule téměř v suchu,mráz jim pak již nevadí. Pěstujeme je nejlépe ve skleníku nebo na zimu v zakrytém fóliovníku. Kvetou pozdně od poloviny července .

LILIE orientální hybridy
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B137
Snowboard

16,-

plný bílý květ působí nevšedním dojmem,
navíc jemně voní, výška 90 cm,
velikost cibule - obvod 16/18 cm

50 Kč
NOVINKA
B136
San Simeon

B138
Special News

B139
speciosus Uchida

bělavá s lososově růžovým
pruhem a červenými
tečkami,
barevně neobvyklá,
velikost cibule -16/18 cm

bílá s velmi kontrastním
sytě červeným středovým
pruhem navíc ještě s temnými tečkami,
velikost - obvod 16/18 cm

sytě karmínově růžové turbanovité květy, které jsou
tmavě tečkovány, okraje
květů jsou světlejší,
velikost 16/18 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

7-8

90

90

7-8

B140
Starfichter

B141
Vangelis

sytě růžovočervená s výrazným bílým okrajem,
osvědčená odrůda,
velikost - obvod 16/18 cm

tmavě rudočervená
s uzoučkým bílým lemem,
nová bujná odrůda,
velikost - obvod 16/18 cm

30 Kč

40 Kč

7-8

90

7-8

NOVINKA

7-8

90

B142
Kolekce
orientálních
5 ks ve směsi nejméně
tří barev, velikost cibulí
obvod -16/18 cm

140 Kč

100

7-8

100

Orientpety jsou kříženci lilií orientálních a trubkovitých (Aurelian) a přinášejí pro zahradní pěstování zatím netušené možnosti.
Mají velké květy a jsou velmi životné, mrazuvzdorné, bujně rostou a postačuje jim běžná dobrá propustná zahradní půda. Pěstování je tedy obdobné trubkovitým hybridům.
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LILIE orientpety

B146
Corcovado
světlejší oranžový odstín kontrastuje s tmavými prašníky,výška 90 cm,
velikost cibule 16/18 cm

40 Kč
B143
Anastasia

B144
Brusago

bílá s jasně růžovým přelivem, květy postavené
hlavně do stran, odrůda
bujného růstu kolem
120 cm, velikost 18/20 cm

sytě jasně růžová přechází
v jícnu do bílé,
velikost cibule 16/18 cm

citronově žluté květy,
na okrajích světlejší, mírně
zvlněné okvětní lístky,
odrůda k řezu,
cibule - obvod 16/18 cm

45 Kč

40 Kč

40 Kč

7-8

120

7-8

NOVINKA

120

B145
Budlight

7-8

NOVINKA

100

B147
Flashpoint

B148
Friso

B149
Lavon

červená se širokým krémovým okrajem, velké květy
postavené do stran,
velikost cibule 16/18 cm

rudá s bílými špičkami,
polotrubkovité květy,
mohutný růst, na zahradě
velmi životná, velikost
cibule - obvod 18/20 cm

velké žluté miskovité květy
do stran s výraznými
červenými středy, velmi
bujný růst, velikost
cibule 16/18 cm

40 Kč

45 Kč

40 Kč

7-8

7-8

90

150

7-8

160

Orientpety jsou často nazývány jako zahradní obří lilie. Téměř všechny odrůdy dorůstají přes metr a někdy i metr a půl.
Jejich květy jsou velmi velké a většinou jsou obráceny do stran a tak uprostřed léta patří k dominantním okrasám v zahradě.
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LILIE orientpety
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B156
Kolekce orientpetů
5 ks v neoznačené směsi - každá jiná,
kvalitní cibule za výhodnou cenu,
velikost - obvod 16/18 cm

155 Kč
B150
Leslie Woodriff

B151
Miss Feya

NOVINKA
B152
Purple Prince

kombinace bílé červené
a žlutozelené hvězdy v jícnu,
množství převislých květů,
dominanta v zahradě výšky
cibule - obvod 18/20 cm

temně rudá s bílými zahnutými špičkami, květy otočené
do stran a dolů,
velikost - obvod 18/20 cm

sytě purpurově červená,
perfektně vytvarované
tuhé květy
otočené do stran,
velikost cibule 16/18 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

7-8

10

7-8

120

7-8

110

B153
Pretty Women

NOVINKA
B154
Red Desire

NOVINKA
B155
Red Morning

orientpet s obřími bílými
květy postavenými do stran,
možný narůžovělý nádech,
velikost cibule - obvod
16/18 cm

tmavě karmínově červená
s malou žlutou hvězdou
v jícnu,
velikost cibule 16/18 cm

nová odrůda s netradiční
kombinací meruňkově
oranžové a sytě červené,
velikost cibule 18/20 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

7-8

110

7-8

110

7-8

110

16211 MONSELLA

Nejnovější kříženci orientálních hybridů s Lilium longiflorum vynikají velmi elegantními štíhlými trubkovitými jemně vonícími květy určenými především k řezu.
Tyto lilie můžeme pěstovat v běžné zahradní půdě jako asijské, avšak na zimu raději přikryjeme suchým krytem.

LILIE LO hybridy
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B159
Fusion
kříženec Lilium longiflorum
a pardalinum, neobvyklá novinka
výška 100 cm, velikost cibule 12/14 cm

50 Kč
NOVINKA
B157
Dancing Lady

B158
Deliana

velké středně purpurově
růžové trubky,
velmi elegantní,
velikost 16/18 cm

žlutavé štíhlé trubkovité
květy postavené do stran,
velikost cibule 16/18 cm

bílé otevřené ploché
květy se žlutozelenou
hvězdou
cibule obvodu 16/18 cm

35 Kč

30 Kč

30 Kč

7

100

NOVINKA

7

90

B161
Triumphator

B162
White Heaven

bílá s kontrastním červeným jícnem, výborná
trubkovitá lilie k řezu,
cibule obvodu 18/20 cm

štíhlé bělostné trubky,
velmi elegantní, nižší růst,
cibule o obvodu 16/18 cm

30 Kč

30 Kč

7

7

90

B160
Gizmo

7

90

B163
Kolekce
LO hybridů
5 ks ve směsi nejméně
tří odrůd,
velikost 16/18 cm

135 Kč

70

7

70

16211 MONSELLA

Jedná se o křížence asijských hybridů s Lilium longiflorum.
Jejich otevřené, miskovité květy jsou podobné asijským hybridům, avšak jsou větší a jemně voní. Jsou mrazuvzdorné a přizpůsobené k běžným zahradním
podmínkám jako asijské. Květy jsou převážně vzpřímené a zčásti otočené.

LILIE LA hybridy
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B172
Longwood
žlutooranžová s jemným purpurovým tečkováním,
velké miskovité květy, výška kolem 80 cm,
velikost cibule 16/18 cm

30 Kč
B164
Albufeira

B165
Arbatax

B166
Brindisi

světlonce růžová,
v jícnu bělavá,
velikost cibule - obvod
16/18 cm

jasně středně růžová,
v jícnu světlejší,
velikost cibule - obvod
16/18 cm

světlejší růžová se sytějším
jícnem, osvědčená odrůda
s perfektním tvarem květů,
velikost 16/18 cm

30 Kč

30 Kč

30 Kč

6-7

90

6-7

80

6-7

90

B167
Courier

B168
Ercolano

B169
Esprit

světle žluté vzpřímeně
miskovité květy výborné
k řezu,
velikost 16/18 cm

bílá se žlutavě zelenkavým
středem, několik teček,
velikost cibule 16/18 cm

jasně oranžová, z rubu
tmavší, jemné tečky v jícnu,
miskovité květy ideální
do vazby,
velikost cibule 16/18 cm

30 Kč

30 Kč

30 Kč

6-7

6-7

90

80

6-7

80

Pokud chceme, aby se liliím dařilo a vydržely co nejvíce let, musíme je sázet do propustné půdy. Těžké hlinité zamokřené půdy nesnášejí.
A dobře prokypřené půdy se během dvou tří let slehnou a tak je dobré v místě výsadby přidat něco na vylehčení jako písek, perlit nebo rašelinu.
Rovněž je dobré zajistit co nejlepší drenáž pro cibule lilií.

LILIE LA hybridy
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B173
Party Diamond
světle růžová s krémovým
středem, výška 70 cm,
velikost cibule 16/18 cm

30 Kč
NOVINKA
B170
Forza Red

B171
Golden Tycoon

B174
Royal Sunset

sytě červené ploše
miskovité květy ideální
k řezu, sytější jícen
s několika tečkami,
velikost cibule 16/18 cm

jasně sytě žlutá, velké
miskovité až ploché květy,
velikost 16/18 cm

meruňková s růžovými
špičkami, raná nižší
odrůda,
velikost cibule 16/18 cm

30 Kč

30 Kč

30 Kč

6-7

80

6-7

80

6-7

B175
Sweet Zanica

B176
Trebbiano

B177
Kolekce LA

nová bílá odrůda s pěkným
výrazným tečkováním,
velikost cibule 16/18 cm

zvláštní odstín světle
krémové, veliké ploché
květy, velikost 16/18 cm

5 kusů cibulí vel.14/18
ve směsi všech barev
nejméně ve třech
odrůdách

30 Kč

30 Kč

125 Kč

6-7

80

6-7

80

6-7

60

80

Nabízené velkokvěté mečíky jsou nové i zcela nejnovější odrůdy poutavých barev a barevných kombinací. Sázejte je na slunné místo do hlinitopíštité půdy v dubnu 7-10 cm hluboko
a 10-30 cm od sebe nejpozději počátkem května. Do půdy vyhnojené plným zásobním hnojivem. Pokud jste nehnojili na podzim, můžete ještě na jaře. Na záhoně nesmí být ani na podzim
zaryt čerstvý hnůj. Pouze je možno použít dobře rozležený kompost. Nesázejte po okurkách a fazolích z důvodu nákazy viróz. Během vegetace je nutné kypření. Zalévat méně, ale vydatně
a po každé zálivce rozrušit škraloup. Do zálivky je možno použít hnojivo na list. Po odkvětu je nutné květy odříznout, aby se veškerá síla neodčerpávala tvorbu semen, ale šla do hlíz.
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B209
Green Star
žlutozelený dlouhý květ,
okraje mírně zvlněné,
balení 5 hlíz velikosti 12/14 cm

40 Kč
B202
Anouk

B203
Buggy

oranžový se žlutočerveným očkem, zvlněné
okraje, balení 5 ks
velikosti 12/14 cm

sytě lila fialová s výrazným
bělavým jícnem, mečík
s dlouhým klasem,
balení 5 ks velikosti
12/14 cm

krémově bílý s velkým sytě
žlutým velkým okem,
balení 5 hlíz velikosti
12/14 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

B201
Alice

NOVINKA

8-9

90

8-9

90

8-9

90

B204
Color Club

B205
Cool Breeze

B206
Černý kámen

tmavě purpurová
s působivou krémově
žlutou skvrnou,
balení 5 ks velikosti
12/14 cm

sněhově bílý, květy ve
dvou řadách, silně zřasený
a voskový, nová odrůda,
balení 3 ks vel.10/12 cm

sametové černočervené
dlouhé dvouřadé klasy,
nevšední květ, balení
3 hlíz velikosti 10/12 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

8-9

8-9

90

90

8-9

90

Hlízy sklízejte koncem září, nejpozději do poloviny října, nebo jakmile pozorujete zasycháni listů. Při pozdní sklizni je nebezpečí, že hlíza již bude nemocná
a do jara Vám nevydrží. Stvol odstřihněte asi 10 cm nad hlízou. Hlízy rozložte na lísku a rychle usušte. Po usušení hlízy zbavíme zbytku stvolu a staré hlízy uložte v chladné suší místnosti
při teplotě 5-10°C. Snažte se mečíky v příštích létech množit z brutu (korálků), který vysejete v dubnu do řádku 3-5 cm hluboko a slupku předem zmáčkněte aby praskla.

GLADIOLY
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B220
Violetta
temně fialový se slabým bílým
lemem, velmi dobře roste,
balení 5 hlíz velikosti 12/14 cm

40 Kč
B207
Costa

B208
Dalibor

středně modrý se sytějším
zvlněným okrajem,
nová dobře rostoucí odrůda,
balení 5 ks velikosti 12/14

zářivá cyklámenově fialovočervená barva, perfektní
dlouhé dvouřadé, pevné klasy,
zvlněný a voskový,
balení 3 hlíz velikosti 10/12 cm

středně růžový se
světlejším okem, velmi
silně zvlněný, balení 5 hlíz
velikosti - obvod 12/14 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

8-9

90

8-9

NOVINKA

90

B210
Frizzled Coral Lace

8-9

90
NOVINKA

NOVINKA
B211
Funny Fiction

B212
Jester

B213
Joenna

nevšední kombinace
fialové, žluté, bílé
a červené, balení 5 hlíz
velikosti - obvod 12/14 cm

sytě žlutý s červeným
okem, velmi zřasený,
osvědčená dobře rostoucí
odrůda, balení 5 hlíz velikosti - obvod 12/14 cm

žlutý s výrazným
oranžovočerveným lemem,
balení 5 hlíz velikosti
- obvod 12/14 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

8-9

90

8-9

90

8-9

90

V některých oblastech způsobují značné škody na květech nejčastější škůdce - třásněnky. Květy buď vůbec nerozkvétají nebo jsou poškozené sáním.
Třásněnky jsou černý malý hmyz velikosti asi 1mm, který při přemnožení je možno pozorovat na květech. U napadených rostlin je možno použít postřik proti savému hmyzu
několikrát během vegetace.

GLADIOLY
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B221
Kolekce velkokvětých gladiol
10 ks ve směsi pestrých barev, baleno
vcelku bez označení odrůd,
velikost hlíz - obvod 12/14 cm

75 Kč
NOVINKA
B214
Lake Big Bear

B215
Oscar

B216
Passos

bělavý se zvlněným levandulovým okrajem,
balení 5 hlíz velikosti obvod 12/14 cm

jasně červený,
výborně kvetoucí ,
osvědčená odrůda,
balení 5 hlíz velikosti obvod 12/14 cm

levandulový s tmavě fialovým okem a melírováním, silně rostoucí,
balení 5 ks velikosti obvod 12/14 cm

40 Kč

40 Kč

8-9

90

8-9

40 Kč

90

8-6

90

Rosey Pippin

B219
Texas Girl

sytě růžový přechází v jícnu
do čistě bílé, tuhé velké květy
výstavní kvality,
balení 5 hlíz velikosti
12/14 cm

zářivě cyklámenově růžový,
dlouhé výstavní silně
zřasené klasy, raný kultivar,
balení
3 hlíz velikosti 10/12 cm

tmavě hnědý s červeným
podtónem, sametový, silné
robustní zřasené klasy,
balení 3 hlíz velikosti
10/12 cm

40 Kč

40 Kč

40 Kč

8-9

8-9

B218

B217
Pink Lady

90

90

8-9

90

Vyžadují kvalitní vlhčí kyprou půdu a polostinnou polohu. Při použití v truhlících na oknech volíme východní a severní stranu.
Aby nám kvetly co nejdříve, můžeme je od března nechat narašit, ale pouze v teple - nejméně 20°C (tedy doma nebo ve vytápěném skleníku). Nemáme-li tuto možnost, sázíme je až začátkem
května, a to poměrně mělce - 3 až 5 cm hluboko. Po přechodu prvních mrazíků hlízy usušíme a očistěné pak skladujeme podobně jako gladioly v sušší místnosti při teplotě 5 - 8°C.
Známé plnokvěté begonie, které překvapí při dobrých podmínkách svými velkými květy. Proti počátečnímu vytahování zaštipujte. Velikost hlíz - průměr 5/6 cm.
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B302
plnokvětá žlutá
velkokvětá,
balení 3 ks hlíz o průměru 5/6 cm

54 Kč
B301
plnokvětá
bílá

B303
plnokvětá
oranžová

B304
plnokvětá
růžová

velkokvětá,
balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

velkokvětá,
balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

velkokvětá,
balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

54 Kč

54 Kč

54 Kč

5-10

30

5-10

30

5-10

30

B307
Marmorata

B305
plnokvětá
červená

B306
Kolekce
plnokvětých

velkokvětá,
balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 5 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

velký plný květ červeně
melírovaný,
balení 3 ks o průměru
5/6 cm

85 Kč

66 Kč

54 Kč

5-10

30

5-10

30

5-10

30

Převislé begonie jsou vhodné především do okenních truhlíků. Mají sice menší, z převážné většiny plné květy, ale o to bohatěji kvetou od května do zámrazu.
Na jeden běžný metr truhlíku postačí 4 až 5 rostlin. Nabízíme odrůdu Cascade, které má bohatší nakvétání a bujnější růst oproti běžným převislým. Velikost hlíz - průměr 5/6 cm.

BEGONIE převislé

strana 18

B314
Bouton de Rose
růžové plné květy připomínající
květ růže, 3 ks velikosti 5/6 cm

72 Kč
B308
převislá
bílá

B309
převislá
žlutá

B310
převislá
oranžová

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

66 Kč

66 Kč

66 Kč

5-10

30

5-10

B311
převislá
růžová

B312
převislá
červená

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

66 Kč

66 Kč

5-10

30

5-10

30

5-10

30

B313
Kolekce převislých
5 kusů hlíz nejméně tří
barev o průměru 5/6 cm

105 Kč

30

5-10

30

Třepenité begonie mají velké, husté, plné květy s třepenitými okraji okvětních lístků - podobné karafiátům. Velikost - průměr 5/6 cm.

BEGONIE třepenité
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B321
Picotee
velkokvětá, plná, žlutá s červeným
lemem,
balení 3 ks o průměru 5/6 cm

72 Kč
B315
třepenitá
bílá

B316
třepenitá
žlutá

B317
třepenitá
oranžová

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

60 Kč

60 Kč

5-10

30

5-10

60 Kč

30

5-10

B318
třepenitá
růžová

B319
třepenitá
červená

B320
Kolekce
třepenitých

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

balení 3 kusů hlíz
o průměru 5/6 cm

5 kusů hlíz
nejméně tří barev
o průměru 5/6 cm

60 Kč

60 Kč

5-10

5-10

30

30

95 Kč

30

5-10

30

Jsou nenahraditelné svými květy na sklonku léta a na podzim.
Hlízy jiřin sázíme koncem dubna do dobré zahradní půdy na slunné stanoviště tak, aby krček byl asi 10 cm pod zemí. Přeschlé hlízy je vhodné asi na jeden den namočit do vody.
Aby nám přinesly dříve květy, je možné hlízy předem narašit. Po přechodu prvních mrazů sklízíme, očistíme a uskladníme při teplotě 5 - 10°C podobně jako gladioly.

JIŘINY dekorační vysoké
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B406
Zingaro
světle žlutý jícen, špičky okvětních lístků růžové,
průměr květu
15-20 cm, stěsnanější růst kolem 70 cm

45 Kč
B401
Akita

NOVINKA
B402
Deutchland

NOVINKA
B403
Painted Madam

sytě červená s výrazným
bílými špičkami,
pravidelný tvar květu

krvavě červená, dokonalý
květ o průměru 15-20 cm,
bohatě kvete

žlutooranžová
s červenými znaky,
velké květy

45 Kč

45 Kč

45 Kč

7-10

110

7-10

100

B404
Penny Lane

B406
Seattle

bělavě meruňková
s kontrastními oranžově
červenými pruhy, jícen
více do žluta, průměr
květu 12 cm,

žlutá s bílými špičkami,
velký květ o průměru
15-20 cm

45 Kč

45 Kč

7-10

90

7-10

7-10

90

B407
Kolekce
dekoračních
jiřin
3 kusy každá jiné barvy,
mohou být zastoupeny
i jiné, než zobrazené

125 Kč

90

7-10

90

Nově vyšlechtěné "umělecké " jiřinky mají dekorativní husté květy
o průměru 10 cm ve velmi působivých barevných kombinacích. Dosahují výšky 30 až 40 cm a jsou tedy určené do květináčů a nádob nebo jako předsadba na olemování záhonů.

JIŘINY dekorační nízké Gallery
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B410
La Tour
bílá přechází na špičkách do purpurově růžové,
průměr květu až 13 cm, výška do 40 cm

45 Kč
B408
Art Deco

B409
Art Nouveau

B411
Pablo

oranžově žlutá
v kombinaci s hnědočervenou

purpurová, špičky světlé,
průměr květu až 13 cm

meruňková,
růžovooranžový lem

45 Kč

45 Kč

45 Kč

7-10

40

7-10

B412
Serenade

B413
Singer

citronově žlutá,
do středu zelenkavá

sytě červená,
bohatě kvete

45 Kč

45 Kč

7-10

30

7-10

40

7-10

40

B414
Kolekce Gallery
jiřin
3 kusy každá jiné barvy,
mohou být zastoupeny i
jiné, než uvedené v nabídce

125 Kč

30

7-10

40

Jiřiny jsou velice populární, a to především proto, že se jim tu opravdu velmi dobře daří. Pro jejich pěstování vám můžeme doporučit slunné,
ale před větrem dobře chráněné stanoviště. Pokud je umístíte do stínu, sice více vyrostou, ale méně pokvetou. Jiřiny jsou obecně celkem vysoké, a pokud byste
je vysadili na větrné místo, mohly by se lámat a vy byste je tak museli vyvazovat.

JIŘINY kaktusovité
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B417
Hy Trio
bílá s fialovým žíháním,
průměr květu 15-20 cm,
výška 90 cm

45 Kč
B415
Hayley Jane

B416
Kennemerland

B418
Marta

bílá s růžovofialovými
špičkami,
průměr květu 15-20 cm

sytě jasně žlutá,
bohatě kvete velkými
květy o průměru
15 až 20 cm

oranžově červená
přechází ve středu do
žluté, květy
průměru 15 až 20 cm

45 Kč

45 Kč

45 Kč

7-10

90

B419
Red and White
Fubuki

7-10
B420
Orfeo

sytě červená s bílými
špičkami, roztřepené konce
okvětních lístků

NOVINKA

sytě purpurově červená,
bohatě kvete

7-10

90

B421
Kolekce
kaktusovitých
jiřin
3 kusy každá jiné barvy,
mohou být zastoupeny
i jiné, než uvedené

45 Kč

45 Kč

7-10

7-10

90

110

NOVINKA

125 Kč

100

7-10

90

Nově patentovavé jiřinky jsou vyšlechtěné pro vyšší vitalitu, životnost a hlavně trvanlivost při řezu květů, kdy vydrží 7 až 10 dní ve váze.
Květy jsou zastoupeny ze všech skupin tvarů a mají v průměru 10 až 15 cm.
Na záhoně více drží kompaktní růst a nerozlamují se, takže se nemusí ani vyvazovat. Proto jsou výborné i pro okrasu v zahradě. Jinak je pěstování shodné s ostatními jiřinami.

JIŘINY Karma
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B422
Bon Bini
žlutá s červenými špičkami,
jehlicovitý typ květu,
výška 100 cm

50 Kč
B423
Irene

B424
Lagoon

NOVINKA
B425
Pink Corona

jasně oranžově červená,
dekorační pravidelně
stavěný květ
průměru 10-15 cm

jasná středně fialová,
dokonale tvarovaný
dekorativní
květ o průměru 10-15 cm

středně růžová, pravidelný
plný jehlicovitý květ
průměru 10-15 cm

50 Kč

50 Kč

50 Kč

7-10

90

7-10

90

A426
Serena

B427
Yin Yang

krémově bílá se světle
žlutým středem, dekorativní květ o průměru
10-15 cm

sytě červená s bílými špičkami, hustý dekorativní
květ o průměru 10-15 cm

50 Kč

50 Kč

7-10

100

7-10

7-10

80

B428
Kolekce Karma
jiřin
3 kusy každá jiné barvy,
mohou být zastoupeny
i jiné než uvedené

140 Kč

90

7-10

90

Barevné kaly vznikly křížením druhů Zantedeschia rehmanii a pentlandii. Jsou ideální pro řez květů pro svou trvanlivost - vydrží 14 dní. Pěkným olistěním a květy jsou i působivou zahradní
a hrnkovou rostlinou. Dosahují výšky 50 až 70 cm. Hlíza upadá při teplotách pod 15°C do odpočinku, proto jí sázíme ven až počátkem května do již teplé, vyhnojené, propustné, neutrální
půdy asi 8 cm hluboko. Ve skleníku či doma jí můžeme vysadit dříve do větších květináčů a tak jí přirychlit. Během růstu udržujeme stejnoměrnou vlhkost. Vyvarujeme se slunečnímu úpalu
a prudkým změnám teplot půdy. Na podzim se hlíza nechá zatáhnout a nakládáme s ní jako s begoniemi. Jsou náchylnější k hnilobám a tak je nechte přes zimu na suchém vzdušném místě.

KALY - Zantedeschie
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B443
Captain Promise
sytě purpurově fialová

50 Kč
B441
Albomaculata

B442
Black Magic

B444
Captain Romance

bílá, dobře kvetoucí

středně až sytější citronově žlutá s malým očkem
v jícnu

jasně růžová,
nová odrůda bohatě kvete

40 Kč

45 Kč

50 Kč

7-8

50

7-8

50

7-8

B445
Captain Safari

B446
Red Alert

B447
Kolekce kal

sytě žlutá s oranžovým
lemem

jasně oranžově červená,
zářivá

3 ks každá jiná bez
označení odrůdy

50 Kč

115 Kč

50 Kč

7-8

50

7-8

50

7-8

50

50

Dosny (Canna indica) pro jasné působivé květy a velké dekorativní listy používáme jako solitéry nebo do větších nádob. Mají rády teplé a slunné stanoviště a dobrou výživnou zem. Hlízovité
odenky sázíme asi 15 cm hluboko ven až v květnu nebo je přirychlujeme již od března v menších květináčích doma nebo teplém skleníku. Při dobré zálivce a přihnojování kvetou pak celé
léto. Po prvních mrazících seřízneme a uschováme v mrazuprosté chladné místnosti. Při vyšší teplotě a přílišném suchu mohou odenky přes zimu přeschnout a těžko se na jaře probouzejí.
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B457
Kolekce dosen
3 ks každá jiné barvy, baleno vcelku bez
rozlišení barev, výška 50- 80 cm

100 Kč
B451
Black Knight

B452
Lucifer

B453
Salmon Beauty

sytě červená, temně
purpurově červený list,

sytě červená se širším
žlutým lemem, zelený list,
velmi výrazná, nižší

světlejší odstín lososově
růžové, méně obvyklé
zbarvení, zelený list,
bujný růst

35 Kč

35 Kč

35 Kč

7-10

80

7-10

50

7-10

100

B454
Tarouking

B455
Wyoming

B456
Yellow Humbert

oranžově červené květy
s nádhernými okrasnými
listy pruhované zelenou,
oranžově červenou
a růžovou

oranžová, temně purpurové listy, bujnější růst

jasně žlutá, nepravidelné
červené skvrny v jícnu,
zelený list, výška střední

35 Kč

35 Kč

35 Kč

7-10

100

7-10

80

7-10

80

Netradiční cibuloviny pocházejí většinou z tropických krajin a tak mají nevýhodu, že je musíme před mrazem uklidit. Nevšední květy však za trochu námahy stojí.
Například chocholatice svým neobvyklým květenstvím překvapí každého.
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B468
Gloriosa rotchildiana
popínavá liánovitá rostlina s velmi krásnými květy,
sázíme na světlé teplé místo doma nebo po mrazíkách
na zahradu, roste bujně až do 2 m a vyžaduje oporu
a během růstu dobrou zálivku přihnojování, na zimu
kořen vyndaváme, zasíláme kořen dlouhý 15/20 cm

65 Kč
B463
Amaryllis belladona

B461
Acidanthera
murielae

B462
Agapanthus
´Dr.Brouwer´

habešský mečík má bílé
hvězdicové květy s tmavou
skvrnou, pěstujeme jako
mečíky, balení 10 ks

kalokvět s letním dekorativním kulovitým okolíkem
modrých kvítků, kbelíková
květina,prostokoř.sazenice

amarylka vykvétá na jaře
krásnými růžovými květy,
možno pěstovat ve volné
půdě nebo v květináči,
balení 1 ks vel. 20/22 cm

35 Kč

40 Kč

65 Kč

7-8

80

65

7-8

4-5

80

B464
Bletilla striata

B465
Eucomis bicolor

venkovní orchidej vykvétá
koncem jara jasně lila růžovými květy, stanoviště v polostínu, v zimě nutno dodržet sucho

chocholatice je tvarově
nevšední květinou
podobnou ananasu,
balení 1 ks vel. 16/+ cm

Eucharis grandiflora
líbenka nazývané též letní
narcis se sněhově bílými
sladce vonícími květy,
na zimu do tepla,
1 ks cibule vel. 14/16 cm

55 Kč

35 Kč

50 Kč

5-6

30

7-8

50

B466

7-9

50

Gloxinie jako tradiční pokojová květina má ráda světlé, přímo neosluněné místo v teplé místnosti. Její působivé květy vydrží dlouho kvést. Rostliny mají velký počet poupat,
kvetou od konce jara až dokonce léta. Hlízy sázíme brzy zjara a dbáme na to, aby listová část hlízy po zasázení byla vidět anecháme v teple. Mírně zaléváme, po vyrašení lístků, můžete
přisypat trochu zeminy nad hlízu a začít více zalévat pod listy vlažnou vodou. Při zalévání na listy i květy se vytvářejí nehezké skvrny. Po odkvětu a zatáhnutí uložíme hlízu.
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B476
Nerine bowdenii
cenná svým podzimním kvetením
- v září až říjnu vykvétají na lodyze
40-50 cm vysoké květy vhodné
k řezu, na zimu uschovat,
balení 3 ks velikost - obvod 12/14 cm

50 Kč
B467
Galtonia candicans
litoška neboli letní hyacint
přináší množství bílých
zvoncovitých květů, na zimu
třeba vyndat, balení 1 ks
velikosti - obvod 14/16 cm

20 Kč

7-8

100

B471
Hymenocallis
(Ismene festalis)

B469
Gloxinia
´Kaiser Friedrich´

B470
Gloxinia
´Kaiser Wilhelm´

sytě červené květy s výrazným bílým okrajem,
balení 1 ks hlízy průměru
6/+ cm

temně modrofialové
květy s bílým okrajem,
balení 1 ks hlízy průměru
6/+ cm

35 Kč

35 Kč

7-8

25

B472
Ixia Směs

vykvétá nevšedními bílými
vonými široce otevřenými
trubkovitými květy s bizardními výčnělky, 1 ks vel.16/+

duhovice kvete v létě jasnými hlavně dvoubarevnými
očkatými květy připomínající miniaturní mečíky,
10 ks v pestré směsi vel.5/+

30 Kč

25 Kč

7-8

60

7-8

7-8

25

B473
Kolekce drobnokvětých montbrécií
10 ks ve směsi barev,
půvabné a vhodné jak pro
okrasu i řez,
velikost - obvod 6/+ cm

35 Kč

50

8-9

50

Montbrécie jsou podobné květům fréziím. Tvoří husté trsy mečovitých a vzpřímených listů dorůstající výšky 50 - 70 cm. Jasně zářivé květy na mnohdy rozvětvených bezlistých stoncích jsou
v odstínech červené, žluté a oranžové a jejich kombinacích. Vysazujeme je v dubnu do propustné úrodné půdy na slunci nebo v polostínu. Bohatě kvetou až do pozdního léta a jsou vhodné
pro okraje trvalkových záhonů nebo jako doplněk keřových skupin.
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B479
Scadoxus multiflorus
krvokvět je nevšední cibulovina s oranžovočerveným
okolíkem drobných kvítků, původem z Afriky,
takže na zimu necháme zatahnout a cibuli uschováme,
balení 1 ks vel.14/16 cm

50 Kč
B477

B474
Kolekce velkokvětých montbrécií

B475
Montbretia
´Lucifer´

10 ks ve směsi barev
v dlouhých klasech,
velikost - obvod 6/+ cm

tmavší zářivě červená,
velkokvětá montbrécie,
kvete raně, balení 5 ks
o velikosti - obvod 10/+ cm

Ornithogalum
saundersiae
snědek s působivými okatými bílými květy, původem
z Afriky a tak na zimu
uschováme,1 ks vel.14/16cm

50 Kč

35 Kč

30 Kč

7-8

50

8-9

50

7-8

80

B480
Sparaxis tricolor
Směs

B481
Tigridia pavonia
Směs

tzv. cikánské květy vykvétají v červnu v pestrých
barvách, balení 10 ks

tygřice s pestrými květy,
pěstují se stejně jako
mečíky, balení 10 ks
v pestré směsi, vel.6/7 cm

25 Kč

30 Kč

40 Kč

7-8

6-7

B478
Polianthes tuberosa
´The Pearl´
bělokvět s bílým plným
voskově tuhým voňavým
květem, vyžaduje teplé
místo na zahradě, 1 ks

50

30

7-8

50

Nenáročné skalničky najdou uplatnění nejen v samotném alpiniu, ale můžeme je používat na různé obruby,
jako předsadbu trvalkových rabat, pro výsadbu mís, koryt a také na hroby.
Jelikož nemají období květu tak dlouhé, musíme druhy nápaditě sesazovat k sobě, aby byly hezké po celou sezónu.
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B504
Arenaria montana , Blizzard´
písečnice kvete na jaře čistě
bílými poměrně velkými kvítky,
hustý kulovitý až polštářovitý
růst do 15 cm, žádá propustnou
půdu a slunné místo, K 9 cm

30 Kč
B501
Acaena microphylla
'Kupferteppich'

B502
Ajuga reptans
´Black Scallop´

B503
Alyssum saxatile
´Summit´

plazilka je ozdobná červenohnědými listy a kulatými
jehličkovitými semeníky,
přitisklý stěsnaný růst, K 9

zběhovec s velkými lesklými
temně purpurovými listy,
plazivý pokryvný růst,
modré květy zjara

tařice se svítivými žlutými
květy brzy na jaře, nejlépe
se daří na slunci v sušší
a propustné půdě, K 9

30 Kč

30 Kč

30 Kč

7-8

5

4-5

15

4-5

20

B505
Armeria maritima
´Armada Rose´

B506
Aster alpinus
´Happy End´

B507
Aubrieta gracillis
´Kitte´

trávnička kvete kulovitými růžovými květy, listy
tvoří hustý zelený
bochánek, K 9 cm

hvězdnice nebo-li astra
tvoří ploché polštáře,
vyžaduje dobrou zeminu
a místo na slunci, K 9

odrůda tařičky s purpurově
fialovým květem na jaře,
roste velmi stěsnaně
a bohatě kvete, K 9

30 Kč

30 Kč

35 Kč

6-7

5-6

20

25

3-4

15

Devaterník je stálezelená dřevnatá skalnička s úzkými listy jako rozmarýn.
Roste polštářovitě a pokud jej pravidelně ostříháte, odvděčí se vám překrásným polštářem, jež i v zimě působí svěže a pěkně. Devaterník roste nejlépe na sušších, písčitohlinitých půdách,
mezi kameny či ve spárách zídek. Potřebuje plné slunce a dává přednost neutrálním až mírně zásaditým půdám.
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B508
Dianthus deltoides ´Leuchtfunk´
hvozdík - slzičky tvoří zelené podušky
s načervenalým nádechem, jasně červená kvítka v létě,
výška 15 cm, K 9

30 Kč
B509
Dianthus gratianopol.
´Babylon´

B510
Gypsophila cerast.
´Pixie Splash´

B511
Helianthemum
´Bronzeteppich´

hvozdík vytváří modrostříbrné
bochánky, kvete v létě přisedlými purpurově červenými
kvítky, nesnáší trvalé vlhko, K9

polštářovitý šáter se stěsnaným růstem, kvete v létě
přisedlými bílými květy s fialovými žilkami, K9

devaterník tvoří nízký rozvětvený polokeřík s úzkými
neopadavými lístky, oranžové květy celé léto, K 9

45 Kč

30 Kč

35 Kč

6-7

15

B512
Helianthemum
´Sulphureum Plenum´

7-8

10

B513
Inula ensifolia

plnokvětý žlutý stálezelený
devaterník s polštářovým
pokryvným růstem, K 9

oman tvoří husté trsy
kvetoucí zlatožlutými květy,
má rád slunce a dobrou
zahradní půdu, K 9

35 Kč

30 Kč

6-8

20

7-8

6-8

20

B514
Jasione laevis
´Blue Light´
pavinec kvete v létě modrofialovými kulatými hlávkami, kopečkovitý růst, K 9

30 Kč

20

7-8

25

Kobercové plamenky čili floxy jsou neodmyslitelnou součástí nejen každé skalky, ale hodí se i do trvalkových výsadeb.
Časem narůstají do větších polštářů a v květnu rozzáří zahradu. Pohledné jsou i mimo kvetení, jelikož jsou stálezelené a na zimu nezatahují.
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B518
A514
Phlox subulata ´Candy Stripes´
plamenka s bílým květem s růžovým proužkem
v květnu, tvoří stálezelené polštáře,
výška 15 cm, K 9

35 Kč
A508
B515
Lychnis
x arkwrightii
Dianthus
deltoides
´Vesuvius´
´Leuchtfunk´

B516
A509
Phlox
douglasii
Gypsophila
cerast.
´Ochsenblut´
´Pixie Splash´

B517
A510
Gypsophila
Phlox
subulata
repens
´Filou Rose´
´Amazing
Grace´

kohoutek
s nizoučkým
růstem
hvozdík- slzičky
tvoří zelené
kvete
v létě
svítivými oranžopodušky
s načervenalým
návočervenými
květy,
vyžaduje
dechem, jasně
červená
kvítka
propustnou
v létě, K 9 půdu, K 9

plamenka
šídlatá
polštářovitý
šáter se stálezelestěsnaným růstem,
jehličkovým
kveteolistěním
v létě
apřisedlými
sytě červeným
nízký
bílýmikvětem,
květy s fialohustý
poduškovitý
vými žilkami
K9 růst, K 9

plamenka
kvete
v létěs bílým
bohatěkvětem
světle
arůžovými
malým červeným
drobnýmiočkem,
kvítky,
polštářovitý
bujný
kobercový
bujnější
růst,růst,
nutná
na
slunné
propustná
stanoviště,
půda,
K K9
9

30
30 Kč
Kč

35
30 Kč

30 Kč

6-7
7-8

25
15

5
7-8

15
10

7-8

20
15

A511
B519
Iberis
sempervirens
Phlox subulata
´Tahoe´
´Mc Daniel's Cushion´

B520
A512
Platycodon
grand.
Inula ensifolia
oman tvoříBlue´
husté trsy kvetou´Astra

B522
A513
Primula eratior
Leontopodium
´Crescendo Yellow´
alpinum

štěničník
stálezelená
plamenka je
s jasně
středně
keřovitě
rostoucístěsnaný
skalnička
růžovým květem,
kvete
na jaře
kobercový
růst,bíle,
K 9 nevysychavá půda, K 9

cí zlatožlutými
květy, má
rád
boubelík
či zvonkovec
s vesluncemodrými
a dobrouzvonky
zahradní
kými
vpůdu,
létě, Kdaří
9 se mu v propustné půdě, K 9

mrazuvzdorný
typ velkokvěté
pravá
alpská protěž
se šedajarní lístky
prvosenky
ve svítivých
vými
a bělavě
plstnatým
žlutých okolících,
K 10,5
květenstvím,
žádá slunné
místo a chudou půdu K 9

35 Kč
30
Kč

30 Kč

35 Kč
Kč
30

5-6

12

7-8

20
25

7-8
3-4

15
20

Koniklec obecný je suchomilná trsnatá skalnička,
která má ráda slunná a suchá místa a propustné, písčité vápenité půdy. Na stanovišti by se neměla držet voda a tak vždy volíme vyvýšené.
Jelikož má kulovitý kořen, nemá rád přesazování. V přírodě patří koniklec ke chráněným druhům.

SKALNIČKY

strana 32

A521
Platycodon grand. ´Astra Rose´
boubelík či zvonkovec s velkými světle růžovými
zvonky uprostřed léta, výška do 25 cm, K 9

30 Kč
B523
Primula denticulata
´Rubin´

B524
Pulsatilla vulgaris
´White´

B525
Pulsatilla vulgaris
´Rote Glocke´

prvosenka s kulatými karmínově růžovými květy, vyžaduje
vlhčí humózní půdu, K 9

koniklec v čistě bílé barvě,
bohatě kvetoucí,
vyžaduje vápenitější půdu,
K9

koniklec je oblíben pro své
nápadné květy časně zjara,
kvete odstíny tmavě
červených květů, K 9

30 Kč

35 Kč

35 Kč

3-4

25

B526

4-5

20

4-5

20

Pulsatila vulgaris
´Violet´

B527
Sagina subulata
´Aurea´

B528
Santolina
chamaecyparissus

koniklec v klasické fialové
barvě, nesnáší zamokření,
nesmí chybět na žádné
skalce!, sazenice v K 9

úrazník je nizoučká žlutá
mechovitá skalnička, bílá
olistěním drobná kvítka,
snáší sešlapávání, K 9

svatolina je stálezelený
polokeřík s výrazně stříbrošedým olistěním,
žluté květy v létě, K 9

35 Kč

30 Kč

35 Kč

4-5

20

3-4

25

7-8

30

Skalku si můžete postavit téměř na každé zahrádce.
Její výhodou je, že na malé ploše lze shromáždit velké množství rostlin podle vlastního vkusu, které můžete neustále doplňovat novými nebo obměňovat.
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B531
Saxifraga arendsii ´Highlander Rose´
lomikámen rozkvétá od konce dubna
v růžových odstínech, polostín, výška 20 cm, K 9

30 Kč
B529
Saxifraga x arend.
´Alpino Early Lime´

B530
Saxifraga x arend.
´Highlander Red´

B532
Sedum kamtschat.
´Variegatum´

lomikámen s bílým květem
a žlutozeleným středem,
velmi stěsnaný růst a ranné
kvetení, K 9

lomikámen tvoří pěkně
olistěné růžově kvetoucí
bochánky, nejlépe se daří
ve vlhku v polostínu, K 9

rozchodník větvený rozložitě s tučnými listy
s jemným žlutým lemem,
oranžovožluté květy, K 9

30 Kč

30 Kč

30 Kč

4-5

20

B533
Silene schafta
silenka kavkazská s růžovými kvítky během léta,
polštářový růst, nesnáží
zimní vlhko, K 9 cm

30 Kč

6-8

15

5

20

6-7

15

NOVINKA
B534
Viola sororia
'Freckles'

B535
Waldsteinia
ternata

drobná fialka s bílými kvítky a fialovými skvrnami,
ideální do vlhčí půdy
pod stromy a keři, K 10,5

mochnička má hustý
pokryvný vzrůst, jasně žlutý květ, vhodná pod
stromy, K 9

40 Kč

35 Kč

5-6

15

4-5

15

Trvalky mají na zahradě své nezastupitelné místo a dobře založená skupina vytvoří na mnoho let vysoký okrasný efekt. Zvažujeme tedy u každého druhu hlavně výšku
a také jak moc se rozrůstá i do šíře. Důležité jsou nároky na stanoviště a na vláhu. V neposlední řadě je třeba vzít ohled na dobu kvetení a barvu, aby trvalková rabata byly barevně sladěna.
Je velmi málo na podzim kvetoucích rostlin, ale vytrvalé astry zpestří vaši zahradu i v této době. Navíc jsou velmi vhodné k řezu, jelikož vydrží dlouho ve váze.
Požadují slunné stanoviště, půda je vhodná středně těžká, propustná, živná, vlhká.
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B604
Aquilegia vulgaris
´Winky Double Red White´
plnokvětý dvoubarevný orlíček s kvete v květnu
až červnu, nižší růst kolem 40 cm, volíme polostinou
polohu, sazenice v K 8x8 cm

35 Kč
B601
Achillea millefolium
´Summer Pastels´

B602
Alchemilla mollis
´Irish Silk´

NOVINKA
B603
Anaphalis tripliner.
´Silberregen´

řebříček s jemnými listy kvete
v létě plochými okolíky ve
směsi všech barev, na půdu
a stanoviště nenáročný, K 9x9

kontryhel se zajímavým žlutozeleným květenstvím
v létě, výborný pro předsadby a do nádob, K 9x9

plesnivka trojžilná je působivá malá trvalka se stříbřitě
zelenými listy, bělavé květy,
snáší sucho, sazenice v K9x9

35 Kč

35 Kč

40 Kč

7-8

60

7-8

40

7-9

30

NOVINKA
B605
Buphthalmum salic.
´Golden Yellow´

B606
Campanula
glomerata ´Acaulis´

B607
Campanula persicif.
´Caerulea´

volovec vrbolistý kvete celé
léto menšími žlutými květy,
snáší i sušší stanoviště,
nižší vzrůst, K 8x8

zvonek klubkatý je nenáročnou podrostovou trvalkou,
sytě modrý květ a stěsnaný
vzrůst, K 8x8

zvonek broskvolistý přináší
v létě na lodyhách velké
modré zvonce, nenáročný,
K 8x8

35 Kč

35 Kč

35 Kč

6-8

40

7-8

25

7-8

80

Čechravy se vyznačují atraktivní barvami, krásnými listy a značnou mrazuvzdorností. Dávají zpravidla přednost polostinným
až stinným místům s humózní půdou bohatou na živiny a s dostatkem vláhy. Nesnášejí přísušek, jelikož listy pak snadno osychají a ztrácí tak na kráse.
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B609
Astilbe arendsii ´Anita Pfeifer´
čechrava s jasně sytě růžovým květem,
sázíme do polostínu, výška do 70cm,
prostokořenná sazenice

35 Kč
B608
Astilbe arendsii
´Ametyst´

B610
Astilbe arendsii
´Astary Rose´

B611
Astilbe arendsii
´Glut´

jemné květní klasy
v krásném jasném
růžovofialovém odstínu,
prostokořenná sazenice

čechrava s růžovým květem
v létě, velmi stěsnaný růst
- možno sázet i do nádob,
květy, K 9x9

temně červené husté klasy,
jedna z nejtmavších odrůd,
načervenalé listy,
prostokořenná sazenice

35 Kč

35 Kč

35 Kč

60

6-7

6-7

30

6-7

60

B612
Astilbe arendsii
´Rotlicht´

B613
Astilbe arendsii
´Weisse Gloria´

B614
Astilbe simplicifolia
´Hennie Graafland´

čechrava s krásnými klasy
květů vhodnými k řezu,
svítivě jasně červené husté
klasy, prostokoř. sazenice

čechrava s hustým bílým květem v létě a bujným vzrůstem,
sázíme do vlhčí půdy,
prostokořenná sazenice

čechrava s jemnými světle
růžovým pozdnějšími květy
a tmavším olistěním, nízká,
prostokořenná sazenice

35 Kč

35 Kč

35 Kč

6-8

60

8

80

6-7

40

Třapatkovka (Echinacea), dříve označovaná jako třapatka nebo rudbékie (Rudbeckia), je pěstitelům trvalek velmi dobře známá. Pěstuje se nejen pro krásné úbory, ale také pro léčivé účinky.
Velké nápadné květy přitahují pohledy od července až do podzimu. I v zimě vypadají zhnědlé květy dekorativně, proto je sestříhejte až na jaře.
Je nenáročná na slunce a dává přednost výživným, nepříliš těžkým půdám.
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B617
Echinacea ´Prairie Blaze Golden Yellow´
nová třapatkovka se sytě žlutým jednoduchým květem,
nižší růst do výšky kolem půl metru, sazenice v K9x9

50 Kč
B615
Coreopsis grandifl.
´Early Sunrise´

B616
Dicentra spectabilis

plnokvěté sytě žluté květy
krásnoočka začínají nakvétat
raně již od června a kvetou
celé léto, sazenice v K 9x9

srdcovka je osvědčená
trvalka s růžovými květy
na jaře, velmi vhodná i řezu,
sázíme do polostínu,
sazenice v K 10,5 cm

40 Kč

50 Kč

7-8

35

5-6

B618
Echinacea
´Compact White´
třapatkovka s bílým květem
a zakrslejším kompaktním
růstem,
sazenice v K 9x9

40 Kč

60

6-8

60

B619
Echinacea
´Prairie Splendor´

B620
Erigeron speciosus
´Azure Beauty´

B621
Euphorbia x martinii
´Ascott Rainbow´

třapatkovka s velkými
ranými růžovočervenými
květy, známá též jako léčivka,
kvete raně, K 8x8

turan vykvétá raně poloplnými modrofialovými květy
podobným astrám,
výborný k řezu, K 8x8

pryšec s působivými světle
žlutě panašovanými listy,
žlutozelené květy na jaře,
nová nevšední odrůda, K 9x9

35 Kč

35 Kč

45 Kč

5-6

60

6-7

60

7-8

40

Čemeřice jako nejranější trvalky rozkvétají půvabnými květy často již koncem zimy.
Mají velké stálezelené tuhé kožovité listy, které zdobí zahradu po celý rok. Sázíme je na polostinné až stinné místo do dobré vlhčí půdy.
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B625
Helianthus ´Happy Day´
pěkná odrůda slunečnice kvete zlatožlutými květy s
se středem připomínajícím sasanky, středně velké
květy výborné k řezu, výška 90 cm, sazenice v K9x9

65 Kč
B624
Gypsophilla panic.
´Snowflake´

B622
Gaillardia aristata
´Kobold´

B623

kompaktnější kokarda vhodná
na slunná stanoviště s propustnou půdou, výrazné
červenožlutými květy,K 8x8

pokryvná kakost s dlouho kvetoucími růžovými květy, pro polostinné polohy, sazenice v K9x9

šater (nevěstin závoj) kvete
v létě drobnými bílými kvítky,
výborný doplněk kytic, sázíme do propustné půdy, K8x8

35 Kč

45 Kč

30 Kč

6-8

Geranium macrorrhizum

´Ingwersen's Variety´

30

B626
Helleborus niger
čemeřice černá s nejranějším
kvetením velkých bílých květů,
později zelenají, má velké
stálezelené tuhé kožovité listy,
které zdobí po celý rok, K 10,5

50 Kč

2-3

35

6-9

25

7-8

100

B627
Helleborus oriental.
´Red Hybrids´

B628
Helleborus orient.
´Red Spotted´

čemeřice s velkými květy
červených odstínech,
K 10,5

bílé nebo světle růžové
květy čemeřice se slabým
až silnějším purpurovým
tečkováním, K 10,5

65 Kč

65 Kč

2-3

35

2-3

35

Denivky jako překrásné trvalky s květy podobnými liliím tvoří trsy svěže zelených mečovitých listů. Velké květy v hroznovitých
květenstvích zdobí rostlinu tři týdny v období června až srpna. Jednotlivé květy kvetou pouze jeden den, zato v neuvěřitelné škále barev, většinou s jinobarevným jícnem květu.
Denivky jsou nenáročné plně mrazuvzdorné, postačuje jim běžná zahradní půda a sušší až mírně vlhké stanoviště. Hodí se do trvalkových záhonů, k vodním plochám a do přírodních partií.
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B630
Hemerocallis ´El Desperado´
žlutá denivka s velkým červeným okem, plochý květ
se širokými okvětními lístky se zvlněným červeným lemem,
výška kolem 60 cm, prostokořenná sazenice

65 Kč
NOVINKA
B629
Hemerocallis
´Ed Murray´

NOVINKA
B631
Hemerocallis
´Christmas Is´

NOVINKA
B632
Hemerocallis
´Final Touch´

temně rudočervená s jemným
světlým okrajem,
prostokořenná sazenice

jasně červená s výrazným
žlutozeleným jícnem,
prostokořenná sazenice

levadulově růžové květy
ve dvou tónech o průměru
15 cm, žlutozelený jícen
prostokořenná sazenice

65 Kč

55 Kč

55 Kč

7

60

7

60

7

70

B633
Hemerocallis
´Gentle Shepherd´

B634
Hemerocallis
´Purple Flight´

NOVINKA
B635
Hemerocallis
´Tuscawilla Tigress´

smetanově bílá, při dokvétání
čistě bílá, jícen žlutozelený,
průměr květu 14 cm,
prostokořená sazenice

purpurová se žlutavým
jícnem, průměr květu
14 cm, prostokořenná
sazenice

sytě oranžová s malým žlutým středovým pruhem,
prostokořenná sazenice

65 Kč

45 Kč

7

7

60

65 Kč

60

7

60

Hosta nebo-li bohyška a také funkie je velmi dekorativní trvalkou pro polostinné polohy.
Vyniká hlavně svými velkými různě barevnými listy. Avšak na úpalu a suchu zasychají a nejsou již tak vzhledné.
Svou krásu ukáže za dva až tři roky, kdy trs pořádně uroste. V keramických nádobách jsou nepřekonatelné. Na zimu zatahuje a je mrazuvzdorná. Všechny sazenice jsou prostokořené.
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B641
Hosta ´Orange Marmelade´
sytě žlutooranžový list s výrazným
dvoubarevným zeleným lemem,
výška kolem 50 cm

85 Kč
NOVINKA
B636
Hosta
´Avocado´

B637
Hosta
´Blue Angel´

NOVINKA
B638
Hosta ´Captain's
Adventure´

středně zelené široké listy se
zlatavými středovými pruhy,
voňavé lily květy v létě,
bujnější růst

modrolistá velkolistá odrůda
s tuhými žebrovanými listy
krásného tvaru, květy bílé,
velmi bujný růst až 1m šíře

nová odrůda s krémově žlutými pruhy v několika odstínech, barevnost listů je proměnlivá během sezóny

55 Kč

55 Kč

75 Kč

7-8

60

7-8

70

7-8

35

B639
Hosta
´Mama Mia´

B640
Hosta ´Sum and
Substance´

NOVINKA
B642
Hosta
´White Feather´

krásné zelené listy se širokým
krémovým okrajem, velmi
dekorativní, prostokořenná
sazenice

velmi vzrůstná obří bohyška
se žlutozeleným listem
a světle lila květy,
prostokořenná sazenice

55 Kč

65 Kč

velmi netradiční bohyška
rašící celými bělavými listy,
které později postupně
zelenají, nižší vzrůst
55 Kč

7-8

40

7-8

100

7-8

30

Kosatec sibiřský se svými půvabnými květy by neměl chybět na břehu žádného zahradního jezírka, ale je vhodný i pro ostatní trvalková rabata.
Vytváří husté pěkné vzpřímené trsy úzkých listů nad kterými se počátkem června objevují květy. Prospívá mu slunnější stanoviště, bohatší, vlhčí půdy.
Vyžaduje tedy během léta vydatnější zálivku. Všechny kosatce posíláme jako prostokořenné sazenice v sáčku.
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B644
Iris sibirica ´Contrast in Styles´
tři druhy bohyšek dle našeho výběru,
každá jiná - mohou být jiné, než nabízené,

65 Kč
B643
Iris sibirica
´Concord Crush´

NOVINKA
B645
Iris sibirica
´Gull's Wing´

NOVINKA
B646
Iris sibirica
´I See Stars´

sibiřský kosatec s tmavě
modrofialovým plným
květem,

elegantní čistě bílé květy

tmavě modrý velký květ
s bílými středy, unikátní
tvar a vybarvení

65 Kč

65 Kč

65 Kč

6

70

6

70

6

70

B647
Iris sibirica
´Pink Parfait´

NOVINKA
B648
Iris sibirica
´Tipped in Blue´

B649
Iris sibirica
´Yellow Tail´

elegantní plný růžovofialovým květ

žluté květy s malou modrou
uprostřed a na špičkách
okvětních lístků, nevšední
kombinace

sibiřský kosatec s poloplným květem a kombinace
barev bílé, krémové
a žluté,

65 Kč

65 Kč

65 Kč

6

70

6

70

6

70

Známá levandule tvoří šedě olistěné aromaticky vonící stálezelené keříčky. Vhodná do skalek, k upevnění svahů, na obruby trvalkových rabet. Výborná je kombinace
s vyššími růžemi. Spokojí se s každou normální zahradní půdou a miluje místo na slunci. Květ levandule s velmi příjemnou vůní je pro své zklidňující účinky přidáván do směsí bylinek
užívaných při bolestech hlavy, nespavosti, nervozitě a závratích. Mírně snižuje krevní tlak. Masáže z oleje pomáhají při revmatických bolestech a mají povzbuzující účinek.
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B655
Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue´
levandule lékařská tvoří šedozelené, aromaticky
vonící stálezelené keříčky do výšky 40 cm, kvete
v červenci až srpnu sytěji modrofialově,
spokojí se s běžnou půdou a místem na slunci, K 8x8

40 Kč
NOVINKA
B650
Hesperis matronalis
´Violet´

B651
Hypericum calycinum
´Rose of Sharon´

B652
Chrysanthemum
indicum ´Anastasia´

večernice je stará zahradní
rostlina, která krásně voní
hlavně večer a v noci,
bujný růst, nenáročná, K 8x8

třezalka kalíškatá tvoří hustý
keřík s drobnými lístky,
květy zlatožluté během léta,
znamenitě ozeleňuje, K 8x8

chryzantéma (listopadka)
s pozdním podzimním růžovým hustým plným kulovitým
menším květem, K 9x9 cm

35 Kč

35 Kč

40 Kč

6-8

90

7-8

50

9-10

70

B653
Kalimeris incisa
´Alba´

B654
Kniphofia uvaria
´Royal Catle´

B656
Leucanthemum
´Becky´

málo známá japonská astra
s drobnějšími bílými květy,
daří se jí v dobré vlhčí
zahradní zemině, K 9x9

mnohokvět vytváří v létě
krásný květní hrozen žlutých
a oranžových odstínů, vyžaduje propustnou půdu, K 8x8 cm

klasická kopretina s velkým
jednoduchým bílým květem,
silné pevné stonky drží
vzpřímený růst, K 9x9

40 Kč

40 Kč

50 Kč

7-8

60

7-8

80

6-7

70

Kopretiny na zahradách patří k tradičním květinám. Působí velmi přirozeně a elegantně. Začínající kvést již od počátku léta.
Vyžadují stanoviště na plném slunci. Půda by měla být kyprá, hlinitá, propustná a nezamokřená.
Používají se do sušších trvalkových záhonů spolu s ostožkami, liliemi, třapatkamia podobně. Květy jsou vhodné k řezu.

16211 MONSELLA
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B662
Lysimachia punctata 'Alexander'
vrbina vytváří hustý trs panašovaných listů
se žlutými květy v létě,
výška kolem 60 cm, sazenice v K 9x9

35 Kč
B657
Leucanthemum
´Lacrosse´

B658
Leucanthemum
´Madonna´

B659
Leucanthemum
´Shasta Daisy´

kopretina s netradičním
lžičkovitým tvarem
okvětních lístků,
sazenice v K 9x9

nízká, keříkovitá odrůda
kopretiny, prospívá na slunečném stanovišti ve vlhčí
humózní zemině, K 9x9

bohatě kvetoucí trsnatá
kopretina vhodná pro
skupinové výsadby i pro řez
květů, K 9x9

55 Kč

45 Kč

35 Kč

7-8

40

7-8

30

B661
Lychnis chalcedonica

B660
Liatris spicata
´Kobold´
šuškarda nebo-li shorakvět
kvete po celé léto růžovými
kvítky, shora dolů,
K 8x8

kohoutek chalcedonský je
trstnatá trvalka se zářivě červenými květy ( lidově "hořící
láska") v létě, výška až 90 cm,
nenáročný, K 9x9

30 Kč

35 Kč

7-8

50

6-7

7-8

80

B663
Monarda didyma
´Pink Lace´
jasně růžová zavinutka
roste velmi kompaktně,
kvetoucí trs upoutá
pozornost, nenáročná, K9x9

45 Kč

90

7-8

40

Pivoňky můžete sázet do skupin vyšších trvalek na záhony, jako působivé solitéry, ve skupinkách na okraji trávníku,
popřípadě ve spojení s okrasnými keři. Vybíráme slunnou polohu s kvalitní, kyprou a propustnou zahradní půdou bohatou na živiny.
Předností pivoněk je dlouhověkost. Nejkrásnější jsou pivoňky šest až osm let staré, na jednom stanovišti je přitom můžete ponechat až patnáct let.
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B664
Paeonia ´Bartzella´
žluté plné květy s oranžočerveným
středem, mezidruhový kříženec mezi dřevitou
bylinnou pivoňkou, silná sazenice v K 14

245 Kč
NOVINKA
B665
Paeonia
´Clara de Lune´

B666
Paeonia
´Cora Louise´

B667
Paeonia ´Coral
Sunset´- nová odrůda s

krémově bílé navlněné okvětní
plátky a zlatožlutý střed
hustých tyčinek, kvete raně,
silná sazenice v K14

bílé polopné květy s purpurovým prstencem v jícnu,
nový kříženec bylinné pivoňky
s dřevitou - nestříháme, K14

dokonale stavěným korálově
růžovým květem, dlouho
kvete - na rostlině jsou poupata i květy, K 14

245 Kč

245 Kč

125 Kč

6

70

B668
Paeonia ´Do Tell´
něžná růžová odrůda
s půvabně netradičně tvarovanými plnými květy,
mírně voní,
sazenice v K14

245 Kč

6

70

6

70

B669
Paeonia
´Shirley Temple´

6

80

NOVINKA
B670
Paeonia ´Swor Dance´

hustý bílý květ s jemným narůžovělým nádechem,
výborná pivoňka k řezu,
silná sazenice v K 14

japonská pivoňka s temně červenými květy a velkými zlatými
středy, pozdní, voní jemně
po skořici, silná sazenice
v K 14

95 Kč

95 Kč

6

80

6

70

Plamenky, častěji zvané floxy, dělaly svými pestrými květy radost už našim babičkám. Jejich pěstování zvládne i začínající zahrádkář.
Prospívají v každém koutě, kde je dostatek světla. Pokud jim věnujete správnou péči, odvděčí se záplavou květů.
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B673
Scabiosa caucasica ´Perfecta´
hlaváč kvete téměř celé léto modravě,
vyžaduje humózní zem s obsahem
vápníku, teplé a slunné záhony, výška kolem 60 cm, K 8x8

40 Kč
NOVINKA
B674
Sedum ´Elsie´s Gold´

B671
Phlox paniculata
´Miss Holland´

NOVINKA
B672
Phlox paniculata
´The King´

bělavě růžová plamenka se
sytě růžovým očkem
okrášlí letní zahradu,
K 9x9 cm

plamenka se sytě purpurově
fialovým květem,
nová zdravá odrůda, K 9x9

nová odrůda rozchodníku
s listy široce krémově bíle
lemovány, květy na podzim
růžové, nutná slunná poloha,
K 9x9

45 Kč

45 Kč

45 Kč

7-8

80

B675
Tanacetum coccin.
´Robinson´s Red´

7-8

80

B676
Trollius europaeus

kopretina šarlatová kvete
raně červenými kopretinovými květy, vhodná k řezu,
nenáročná, K 9x9

upolín evropský vykvétá počátkem léta citronově žlutými
květy, vyžaduje vlhčí půdu
a stanoviště slunné
až polostinné, K 8x8

35 Kč

35 Kč

6-7

6

60

7-8

40

B677
Veronica spicata
´Rotfuchs´
rozrazil se stěsnaným
růstem kvete dlouho v létě
sytě růžovými klasy,
nenáročný, K 9x9

40 Kč

50

7-8

30

Okrasné trávy nabývají v zahradách stále více na popularitě. Z jejich barevných trsů lze sestavit působivé kombinace,
které jsou poutavé nejen v létě na podzim, ale i seschlé v zimě. Jejich použití je nezbytné ve stepních partiích, u jezírek a vodních ploch s kameny, musí být
v moderně řešených zahradách, protože jejich tlumené barvy vyniknou v geometricky řešeném prostoru. Lze je vysazovat i do různých nádob, soudků a koryt, které podtrhnou jejich krásu.
Většina z nich potřebuje nezamokřenou propustnou půdu a stanoviště vzdušné a slunné. Brzy zjara se krátce sestřihnou a přihnojí. Velké trsy můžeme v tuto dobu dělit.

OKRASNÉ TRÁVY
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B678
Carex comans 'Amazon Mist´
ostřice s jemnými bělavě zelenými listy,
na zimu nezatahuje - na jaře nestříháme
- pouze očistíme, stanoviště slunné až polostinné,
sazenice v K 8x8

35 Kč
NOVINKA
B680
Festuca ovina

B679
Deschampsia
cespitosa
metlice tvoří hustý zelený
trs do 60 cm a vykvétá až
do metru zlatavým
volným květenstvím, K 8x8

kostřava ovčí vytváří husté
trsy svěže zelených listů,
klásky vysoké až 50 cm,
nenáročná - stačí ji sušší
půda, sazenice v K8x8

30 Kč

25 Kč

6-7

90

5-6

NOVINKA
B681
Miscanthus sinensis
´David´

nová odrůda ozdobnice
s bujným růstem a masově
červenými chocholy koncem
léta, K 9x9

65 Kč

30

8-9

150

B682
Miscanthus sinensis
´Kleinesilberspinne´

B683
Miscanthus sinensis
´Zebrinus´

B684
Panicum virgatum
´Shenandoah´

ozdobnice tvoří hustý trs
jemnější ostrých listů, kvete
koncem léta načervenalými
klasy,nižší vzrůst, K9x9

ozdobnice s výraznými listy
příčně žlutě pruhovanými,
K 9x9

proso prutnaté s červeným
zbarvením listů a velmi
jemnými klasy prospívá
v propustné zemině, K 9x9

65 Kč

65 Kč

45 Kč

8-9

110

8-9

150

8-9

90
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B703
Diervilla rivularis ´Honeybee´
zanice je málo rozšířený keř,
odrůda s jasně žlutými listy a květy,
stěsnaný růst do necelého metru, vhodná i do nádob,
sazenice výšky 20-25 cm v K12

65 Kč
B701
Buddleia davidii
´Pink Delight´

B702
Deutzia
´Strawberry Fields´

B704
Perovskia atriplicif.
Blue Spire´

komule nebo-li motýlí keř
svým středně růžovým letním
květenstvím výrazně v létě
zpestří zahradu, v.20-30 v K 13

trojpuk přináší pěkné růžovopurpurové květy v červnu,
nenáročný opadavý hustý keř ,
výška sazenice 15-25 cm v K 12

zvaná ruská levandule je
nižší vzpřímený keř v létě
kvetoucí modrofialově,
velikost 20 - 30 cm v K 11

65 Kč

65 Kč

65 Kč

7-9

150

6-7

150

6-8

70

B705
Potentilla fruticosa
´Red Ace´

B706
Viburnum opulus
´Roseum´

B707
Weigela
´Ruby Queen´

mochna se sytě oranžovými
květy, hustý nízký keřovitý
růst, nenáročná, velikost
sazenice 15 - 20 cm v K 12 cm

kalina patří mezi střední až
vyšší keře s působivými květenstvími - sněhovými koulemi
velikost 20-30 cm v K 11x11

vajgélie s purpurově
růžovými květy a červenohnědými listy, nízký stěsnaný růst, vel. 15-25 cm v K 12

45 Kč

85 Kč

65 Kč

6-9

6-7

50

250

5-6

100

Co je užitková zahrada? Prostor, ve kterém jsme obklopeni tím, co máme rádi.
Pastva pro oči i ducha, ale i něco dobrého na zub. Nejlépe nám k tomu poslouží nenáročné keře s drobným ovocem.
Můžeme zobat prakticky od jara do podzimu. Dětem, vnoučatům ale i sobě připravíme „chutné” prázdniny.

DROBNÉ OVOCE
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B755
Vaccinium corymbosum ´Patriot´
raná až středně raná odrůda kanadské borůvky
velmi odolná a plodná, nižší vzrůst - možno pěstovat
i v nádobách, sazenice výšky 20-30 cm v K 13

85 Kč
B752
Ribes ´Titania´

B750
Lycium chinense
´Goji´

B751
Ribes
´Spinefree´

kustovnice zvaná goji je
nenáročný mrazuvzdorný
opadavý trnitý keř, sazenice
výšky 20-30 cm v K 13 cm

beztrnný pozdní angešt
s keřovitým růstem, sladké
červené plody, silná sazenice
velikosti 15-25 cm v K 14

pozdnější odrůda černého
rybízu s velkou a pravidelnou
plodností, nenáročný na
stanoviště, sazenice
velikosti 15-25 cm v K 12 cm

95 Kč

75 Kč

65 Kč

6-7

150

6-7

100

7

200

B753
Rubus
´Autumn Belle´

B754
Rubus
´Little Black Prince´

remontantní maliník (plodí na
jednoletém i dvouletém dřevě),
téměř bez trnů, nižší růst,
sazenice výšky 20-25 cm v K 12

kompaktní zakrslá beztrnná
ostružina vhodná pro pěstování v nádobách, sazenice výšky
20-25 cm v K 12

nová samosprašná odrůda
kanadské borůvky s nižším
růstem, velmi aromatická,
rozvětvená
sazenice výšky 20-30 v K 12

85 Kč

95 Kč

85 Kč

7-9

130

7-8

80

B756
Vaccinium ´Poppins´

7-8

130

Nabízené osivo je převážně od osvědčené české firmy SEMO Smržice v barevných sáčcích se stručným návodem na pěstování.
Uváděnou hmotnost semen v sáčku doplňujeme pro přehlednost počet semen. Ten je však u vyššího počtu pouze přibližný. Většina semen mám termín použitelnosti až do konce roku 20212.
Hybridní odrůdy označené jako F1 zaručují nejvyšší kvalitu, stejné vlastnosti a úrodnost pro každé semínko.
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SEMENA zeleninová
B801 Brokolice Steel F1 - osvědčený hybrid vhodný pro celoroční pěstování, po sklizni hlavních 34,růžic dorůstají i růžičky z bočních výhonů, které jsou menší, ale dostatečně pevné, 30 semen
14,B802 Celer bulvový Kompakt - velké bulvy s dobrou skladovatelností, bujný růst, osvědčená
odrůda, 0,4 g - 3000 semen
B803 Celer řapíkatý Nuget - raná odrůda samovybělujícího řapíkatého celeru, středně dlouhé 14,listy mají vzpřímený růst, konzumní částí jsou právě vybělené řapíky ze středu rostliny, 0,4 g
B804 Cibule jarní Všetana - osvědčená odrůda, středně velká, okrově žlutá, 2 g - 440 semen
14,B805 Cibule jarní Karmen - červená cibule s pikantní chutí, výborně skladovatelná, 2 g - 440 s. 14,B806 Cibule sečka zimní Snow Queen - velmi raná výnosná hybridní odrůda s tenkou natí
27,a tmavě zeleným listem, snáší nízké teploty, vhodná na svazkování, sáček 1,5 g
B807 Cuketa Ambassador F1 - raná hybridní odrůda s válcovitými tmavě zelenými plody, velmi 27,výnosná, plody tak rychle nepřerůstají, jedna z nejlepších odrůd, 1,2 g - cca 9 semen
B808 Cuketa Orelia F1 - nová raná hybridní odrůda s netradičně zlatožlutě zbarvenými plody,
34,které jsou hladké, válcovité a lahodné jemné chuti, 1,3 g - cca 10 semen
B809 Fazol keříčkový Berggold - odrůda se žlutými lusky, velmi výnosná, 20 g - 60 semen
18,27,B810 Fazol keříčkový Gusty - tenké zelené lahůdkové lusky bez vnitřní pergamenové vrsty, 7g-20 s
B811 Hrách zahradní raný Oskar - velmi raná odrůda velkozrného tmavě zeleného hrachu,
18,středního vzrůstu kolem 70 cm, výborná nová odrůda s nadprůměrnými výnosy, 50 g - 150 semen
B812 Hrách cukrový Carouby - ke konzumaci celých lusků, nemají vnitřní tuhou vrstvu, 30 g - 90 s 18,B813 Jahodník Grandian F1 - novinka s velkými stáleplodícími plody, rostlina je přináší od konce 49,června až do prvních nočních mrazíků, výsev nutný brzy zjara, 12 semen
B814
615 Kadeřávek Směs barev - nenáročná zelenina bohatá na vitamíny, jejíž zkadeřené listy lze 18,konzumovat během celé zimy, směs odrůd ze zeleným a fialovým listem, 1 g - 200 semen
B815 Kapusta růžičková Lunet F1 - hybridní nová odrůda s nejvyšší kvalitou růžiček, snížený 34,obsah hořkých látek, bůjný růst, 35 semen
B816 Kedluben raný modrý Blankyt - odolný proti vybíhání do květu, praskání a dřevnatění, 14,vhodný i pro letní pěstování, 0,8 g - 160 semen
B817 Kedluben raný bílý Dvorana - vhodný pro všechny způsoby raného pěstování, odolný proti 14,vybíhání do květu, osvědčená klasická odrůda s rychlým růstem, výhodná cena, 0,8 g - 160 semen
B818 Kedluben pozdní bílý Gigant - bulvy až 3 - 5kg těžké, nedřevnatí a nepraskají, dlouho- 14,době skladovatelné, bujný růst, 0,8g - 160 semen
14,B819 Kedluben pozdní modrý Violeta - vytváří větší bulvy odolné proti praskání, nepřezrávají a jsou dobře skladovatelné, 0,8 g - 160 semen
B820 Kozlíček polníček - nenáročná listová zelenina pěstovaná pro listové růžice, které se upra- 14,vují jako salát, avšak mají vyšší nutriční hodnotu, vysévá se časně na jaře nebo v červenci, podzimní
výsev necháváme přezimovat a sklízíme časně z jara, 2 g - 450 semen
B821 Kukuřice cukrová Andrea F1 - palice jsou vynikající pochoutkou nejen syrové, ale i vařené 18,a opečené na grilu, výška 170 cm, středně pozdní úrodný hybrid, 5 g - 25 semen
18,B822 Květák Bora - velmi raná odrůda s kvalitní pevnou smetanovou růžicí, 0,5 g -130 semen
B823 Lilek Black Beauty - raná odrůda přizpůsobená chladnějším klimatickým podmínkám, plod 18,vejcovitéhotvaru má tmavofialový lesklý povrch a pevnou bělavou dužninu, pěstuje se jako paprika, 0,8 g
B824 Mangold Směs barev - směs barevných odrůd řapíkatého mangoldu velmi odolných k vybíhání 18,do květu, tato špenátová zelenina poskytuje, neustálé dorůstání umožňuje pravidelný sběr listů, 3 g
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14,B825 Meloun vodní Sugar Baby - velmi raný, kulatý, dužina sytě červená, velmi sladká, 0,6 g
B826 Mochyně peruánská Inka třešeň - "židovská třešeň" s aromatickými žlutými plody v měchýř- 27,cích vhodných k přímému konsumu a ozdobě pohárů a koktejlů, pěstování jako rajčata, růst kolem 1 m, 0,2g
B827 Mrkev - karotka Nantéská - tradiční výnosná odrůda s delším válcovitým kořenem,3 g - 2300 s 14,B828 Mrkev pozdní Rubína - osvědčená výnosná odrůda ideální pro dlouhodobé zimní sklado- 14,vání z raných výsevů v březnu až v dubnu, 3 g - 2300 semen
B829 Mrkev Purple Haze F1 - raná purpurová mrkev s dlouhými válcovitými kořeny, 500 semen 34,B830 Okurka nakládačka Charlotte F1 - velmi raná hybridní odrůda s plody jemně bradavičnatými, 34,vyrovnanými, zvýšená odolnost proti plísni okurkové a dalším chorobám, střední růst, 1,5 g - 45 semen
B831 Okurka nakládačka Regina F1 - velmi výnosná, bradavičnatá, odolává napadení plísní
27,okurkovou, osvědčená odrůda s bujným růstem, 2 g - 60 semen
B832 Okurka salátová polní Perseus F1 - raná, vhodná pro rychlení i běžné pěstování,
18,oválný tvar s tenkými ostny, 1,3 g - 35 semen
B833 Okurka salátová skleníková Minisprint F1 - typ krátké hadovky s délkou plodu do 20 cm, 49,bohatě plodí,namísto jednoho dlouhého plodu vyrostou dva až tři kratší, pěstování stejné, 10 semen
B834 Okurka salátová skleníková Superstar F1 - sytě zelená delší hadovka s nehořkou dužninou, 49,odrůda se 100 % samičích květů, vhodná pro jarní i letní pěstování ve sklenících i fóliovnících,10 semen
B835 Paprika kozí roh Pálivec - středně pálivý, delší “kozí roh”, vyšší vzrůst a tmavě zelené listy, 18,určen nejen pro sterilaci, ale i přímý konzum v technické i botanické zralosti, 0,6 g
27,B836 Paprika zeleninová Amy - raná, pro rychlení i na pole, plod je smetanově bělozelený,
jehlanec velmi příjemné šťavnaté chuti, vzrůst střední s perfektním zdravotním stavem, 0,8 g - 80 s

B837 Paprika zeleninová Balkonovka - sladké, šťavnaté plody trojúhelníkového tvaru žluto- 34,bílé barvy přecházející do červena, výjimečná odrůda vyšlechtěná speciálně pro pěstování
v nádobách, 30 semem
B838 Paprika zeleninová Hamík - lahůdková "baby" paprika s menšími, sytě oranžovými plody 27,lahodné chuti, které jsou téměř bez semen, střední růst s velkým počtem plodů, 30 semen
18,B839 Paprika zeleninová Rubinova - výnosná, raná, polní odrůda, určená především pro
sklizeň v botanické zralosti, plod je v technické zralosti zelený, v botanické zralosti intenzivně
červený, široce kuželovitý, silnostěnný, sladký, příjemné, šťavnaté chuti, 0,5 g - 60 semen
49,B840 Paprika zeleninová Theos F1 - mohutný hybrid vhodný pro pěstování ve sklenících a
folnicích i pro pole, plody jsou prodloužené, hranolovitého tvaru, tmavě zelené v technické zralosti
a žluté v botanické zralosti, průměrná velikost plodu je 12 x 19 cm, 15 semen
B841 Pastinák Dlouhý bílý - kořeny se podobají petrželi a chutí připomíná mrkev, nenáročný 10,- má rád vlhko, mrazuvzdorný, 2 g - 500 semen
B842 Petržel kořenová Olomoucká - osvědčená odrůda s dobrými výnosy a skladovatelností, 14,kvalitní dlouhý kořen, 3 g - 1900 semen
B843 Pór zimní Elefant - pro podzimní a zimní sklizeň, tradiční výborná odrůda, 1,2 g - 400 s 14,B844 Pór letní Starozagorski Kamuš - raná odrůda pro sklizeň od časného léta, vyznačuje 14,se obřím růstem s dlouhou a silnou bílou částí stonku, 1,2 g - 400 semen
B845 Rajče keříčkové Diana - velmi raná odrůda s menšími kulovitými plody, úrodná i v horších 14,podmínkách, odolná proti plísni bramborové, 0,8 g - 240 semen
B846 Rajče tyčkové Jahodo - raná odrůda tyčkového rajčete s plody jahodového tvaru výtečně 34,sladké chuti a zároveň velmi dobré skladovatelnosti o hmotnosti 16 – 20 g, 40 semen
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Když se řekne bylinky, představíme si léčivé nebo v kuchyni využitelné rostliny.
Kromě toho se využívají v kosmetice do mastí, krémů, koupelí apod. Rovněž jsou vhodné i k dekoraci.
Sušená levandulová kytička či květináč plný čerstvých bylin provoní celý pokoj a navíc přispěje k nerušenému spánku. Některé můžeme použít i jako skalničky.

SEMENA zeleninová
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49,B847 Rajče tyčkové Crimson Crush F1 - nová odrůda s vysokou odolností k plísni, plody
jsou pravidelně kulovité, hladké, o střední hmotnosti 100 – 150 g, 10 semen
B848 Rajče tyčkové Coctail Crush F1 - tyčkové koktejlové rajče téměř rezistentní vůči plísni, 49,ochranu můžete omezit na minimum, plody jsou pravidelně kulovité, hladké a mají asi 60 g, 10 semen
B849 Rajče tyčkové San Marzano 3 - odrůda rajčete s protáhlými oválnými plody, hustý s
18,těsnanější růst, sklízí se později, za to má chuť pravých italských rajčat - 30 semen
B850 Rajče tyčkové Sungold F1 - raná třešňová odrůda považována v celém světě za chuťovou 49,špičku, menší plody jsou ve zralosti žluté až žluto oranžové, chuť je plná, lahodná, 6 semen
34,B851 Rajče tyčkové Tornádo F1- osvědčená a spolehlivá velmi plodná odrůda se středně
velkými plody a bujným růstem, 0,18 g - 50 semen
18,B852 Roketa setá Wild Rocket - roketa též rukola má aromatické mladé zoubkované listy
výborné na salát, má vysoký obsah vitaminu C, podporuje chuť k jídlu, 1,2 g
B853 Ředkev japonská Jarola F1 - nová odrůda japonské obří ředkve pro celoroční pěstování, 18,tedy i pro jarní výsevy, extrémně odolná, dorůstá až 30 cm, 4 g - 300 semen
B854 Ředkev Kulatá černá - černá ředkev pro letní výsev a zimní uskladnění, dužnina je bílá, 14,kompaktní, výrazné chuti, velmi zdravá - má i léčivé účinky!, balení 5 g
B855 Ředkvička Duo - velmi raná, červenobílá, kulovitá, pro rychlení i pro ven, 5 g - 550 sem. 14,B856 Ředkvička Slávia - červená dlouze válcovitá, poměrně velká, nová odrůda, 5 g - 550 sem. 14,B857 Ředkvička Směs barev - netradiční barvy pro rychlení a venkovní pěstování, 5 g - 550 s 14,B858 Ředkvička Tercia - červená, kulatá, pro rychlení i celoroční venkovní pěstování, 5 g - 550 s 14,27,B859 Ředkvička Vinara F1 - speciální odrůda velkých polních červených ředkviček, které
dorůstají téměř dvojnásobného průměru, nutný řidší výsev, nedřevnatí, 1,5 g - 150 semen
B860 Řepa salátová Pablo F1 - jemná dužnina, krvavě červená, kvalitní a lahůdková jedno- 18,klíčková odrůda, odolná proti chorobám, pro mlsné jazýčky, 60 semen
B861 Řepa salátová Renova - válcovitá, sytě červená, pro přímý konzum i konzervování, 120 s 14,B862 Salát hlávkový Safír - k rychlení a pro nejranější pěstování, hlávka střední s bublinka- 10,tými světle zelenými listy, odolný proti plísni, 0,4 g - 350 semen
18,B863 Salát hlávkový Maršálus - raná odrůda tvořící velké, světle zelené hlávky, má tužší listy
a je vhodný pro celoroční polní pěstování, vyniká vysokou odolností proti přehřívání hlávky, 0,8 g - 600 s
B864 Salát hlávkový Pražan - letní ledový salát se značně velkou, křehkou a šťavnatou hlávkou, 14,vysoká odolnost proti vybíhání do květu, 0,6 g - 450 semen
B865 Salát listový Barevná směs - netvoří hlávku, ale listovou růžici, velmi jemné a výborné 14,chuti, možnost postupné sklizně, různé barvy a tvary listů, 0,8 g - 600 semen

Mangold Směs barev

Rajče Sungold

B866 Špenát setý Lorelay - tmavolistý, se středně velkými polovzpřímenými listy, je vhodný 10,k jarním i podzimním výsevům, 3 g - 280 semen
B867 Tykev Hokkaido Orange - menší jasně oranžové kulovité plody o průměru 20 cm,
27,oranžová dužnina velmi dobré máslové chuti vynikající k vaření, bujnější plazivý růst, 1,5 g - cca 10 s
B868 Tykev Grey Queen - nová tykev typu Hokkaido se světle šedou slupkou a pevnou, sytě oranžo- 49,vou dužninou a velmi dobrou skladovatelností během kterého dochází ke zvýraznění chuti, 7 semen
B869 Tykev plazivá Goliáš - obří kulovitý plod i dužnina oranžová, vhodná ke kompotování, 9 s 18,-

Semena koření, aromatických a léčivých rostlin
14,B870 Bazalka pravá Lettuce Leaf - bujně rostoucí odrůda typu „Toscana“ vysoká 40 – 50 cm,
listy jsou světlezelené barvy, velké, široce oválné, s bublinatým povrchem, 1 g - 900 semen 1 g - 900 sem.
49,B871 Citronová tráva - vytváří velké trsy tenkých, šedozelených listů, dorůstajících do délky
až 1 metr, ideální pro pěstování v nádobách, nepostradatelná do thajských a orientálních jídel, 0,4g
18,B872 Kopr Compact - nová zakrslá odrůda do 40 cm vhodná i do truhlíků, 4 g - 1600 semen
18,B873 Koriandr Calypso - listový koriandr s velmi vysokou odolností k vybíhání do květu, zajišťuje
dlouhou sklizeň chutných a aromatických listů, výborný i pro pěstování v truhlících, 2 g
B874 Levandule lékařská - vytrvalý polokeřík pro slunná stanoviště, aromatické čárkovité listy, 0,4 g 18,14,B875 Majoránka - nejvýznamnější koření, v české kuchyni a na zahrádce nemůže chybět, 0,35 g
B876 Pažitka pravá Praga - oblíbený "šnitlík" nesmí chybět na žádné zahrádce, je vytrvalý, 1,8 g 14,B877 Petržel naťová Festival - bujný růst s bohatými s množstvím tmavozelených, nezkadeřených 14,listů, netrpí na podzim padlím, takže její nať je využitelná i ve vlhkých podzimních měsících, 4 g - 2000 s
B878 Petržel naťová Kadeřavá - klasická kudrnka s bohatými zkadeřenými listy patří i na sebe- 14,menší zahrádku nebo ji stačí pěstovat v truhlíku, 4 g - 2000 semen
B879 Rozmarýn - stálezelený polokeř s tuhými čárkovitými listy se používají jako koření do salátů 27,a pro přípravu masa, pěstujeme ho v nádobách, snáší jen mírný mráz, 0,08 g - 1000 semen
B880 Řeřicha zahradní Dánská - známá pro svou pikantní a příjemně štiplavou chuť, v zimním 10,období oblíbená pro rychlení, kdy během několika dní nám vzejde a můžeme střihat vitamíny, 6 g
B881 Satureja montana ´Bolero´- vytrvalá zahradní saturejka roste jako hustý keřík do 20 cm, 27,má výraznou kořenitou chuť a používá se do jídel, které způsobují nadýmání ( luštěniny), 0,5 g - 1000 s
B882 Stévie sladká - listy se používají jako nekalorické přírodní sladidlo, žádá teplé místo, 12 sem. 49,B883 Šalvěj - jeho šedostříbřité listy mají protizánětlivé účinky a použití najde i jako koření na maso, 27,vytrvalý polokeřík do 40 cm, sázíme na slunce, 0,8 g - 100 semen
B884 Tymián - vytrvalý keřík aromatickýdo 25 cm, pro slunné polohy s propustnou půdou, 0,25 g - 700 s 14,-

Paprika Hamík

Tykev Grey Queen

Vypěstování si vlastních letniček ze semen je pro všechny milovníky květin jedinečné a nenahradí to nákup již hotových sazenic.
S některými druhy jako třeba s petúniemi je třeba mít trochu zkušenost a předpěstovat sazenice dříve v teple.
Další jako třeba lichořeřišnice jsou nenáročné a můžou se vysévat přímo ven na stanoviště.

SEMENA květinová
Letničky nízké
27,B901 Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) Bonanza Bee - špičková odrůda afrikánu
výrazným plným červenožlutým květem, kompaktní růst do výšky 20 cm, 30 semen
14,B902 Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) Carmen - nízký afrikán, tmavě mahagonově
červené plné květy, bohatě kvete, výška do 20 cm, 1 g - 300 semen
18,B903 Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) Lemon Drop - citrónově žluté plné květy, raně
kvetoucí, výška 20 cm, 1 g - 300 semen
34,B904 Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) Majestic - výrazně podélně pruhované květy,
kombinace mahogonově hnědé a žluté, výška do 25 cm, zcela nová odrůda, 50 semen
B905 Astra (Callistephus chinensis ) Průhonický trpaslík - kompaktní plnokvětá astra ve směsi 18,bílých,růžových a modrých, tvoří stěsnané kopečky do výšky 25 cm, 0,4 g
B906 Gazánie zářivá (Gazania splendens) Směs - kvete od června do zámrazu velkými bílými,
27,žlutými, růžovými a žlutočervenými květy s tmavším terčem, výška do 20cm, 0,15 g - cca 30 semen
B907 Gazánie (Gazania splendens) Daybreak Red - mezinárodně oceněná gazánie s pruhovaným 34,květem, výška do 20 cm, pro slunná místa , velmi odolná, kvete do zámrazu, 15 semen
B908 Gazánie (Gazania splendens) New Day Pink F1- pro gazánii nezvyklá růžová barva s černým 34,kruhem kolem středu, výška 20 cm, 15 semen
27,B909 Jiřinka proměnlivá (Dahlia pinnata) Kompakt - větší plné květy ve směsi zářivých barev
po celé léto, výška do 50 cm, 1 g - 140 semen
B910 Kosmatec (Dorotheanthus bellidif.) Směs - pěkná nizoučká letnička (10cm) s květy v průměru 18,5 cm různých barev, nutné slunné a teplé stanoviště, 0,5 g - 1000 semen
27,B911 Měsíček lékařský (Calendula officinalis) Orange Daisy - odrůda s přirozeně zakrslým
růstem do 20 cm, oranžový květ, který je jedlý a má léčivé účinky, nenáročné pěstování, 0,6 g - 90 semen
B912 Kapusta okrasná (Brassica oleracea) Směs - barevné hlávky zdobí záhony od konce léta až 27,dlouho do zimy, je rovněž jedlá, 0,5 g - 100 semen
B913 Lichořeřišnice Jedlé květy (Thopaeolum majus) - už jste jedli květy řeřichy? - mají výrazně 18,pikantní řeřichovou chuť a vynikají jako ozdoba zeleninových salátů, jinak klasicky okrasná - jednoduché
květy ve směsi barev od krémové, přes žlutou, oranžovou až po jasně červenou, výška 30 cm, 2 g - 18 sem.
B914 Lichořeřišnice (Thopaeolum majus) Bijou Double - méně známá řeřicha v plnokvěté verzi 18,v barvách žluté, oranžové a červené, výška do 30 cm, 2 g - 18 semen
27,B915 Lobelka (Lobelia erinus) Crystal Palace - tmavě modrá, bohatě kvetoucí a kompaktní
do 15 cm, má velmi drobná semena - opatrně při setí!, 0,25 g - 8 000 semen
B916 Plamenka (Phlox drummondii) Cuspidata - třepenité konce kvítků ve všech barvách, polštá- 18,řový nízký růst do 15 cm, 0,3 g - 120 semen
49,B917 Ostálka (Zinnia hybrida) Zahara mix - kompaktní, keříčkovitě rostoucí rostliny
nesou úbory s jednou až dvěma řadami jazykovitých květů ve směsi jasných barev, výška 40 cm, 15 sem.
B918 Slunečnice zakrslá (Helianthus annuus) Pacino mix - velmi nízká žlutá slunečnice určená 27,do květináčů a nádob, výška do 40 cm, dobře se větví, mohou být i jiné barvy než jen žlutá, 15 semen
B919 Starček (Cineraria maritima) Silverdust - stříbřitý, jemně vykrajovaný list, kompaktní,
27,výška 20 cm, výborný pro kombinaci s červeně a modře kvetoucími letničkami, 0,3 g
B920 Šrucha velkokvětá (Portulaca grandiflora) Plnokvětá - nizoučká s velkými plnými květy
18,různých barev a plazivým růstem, vytváří pestrý koberec, ideální pro výslunní - snáší i přísušek, 0,2 g
B921 Šalvěj zářivá (Salvia splendens) Směs - šalvěj v nevšedních barvách bílé, lososové a levandulové, 34,nízký kompaktní růst do 30 cm, vyžaduje slunnou teplou polohu a výživnou půdu, 30 semen
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B922 Směs nízkých letniček - směs je vhodná na záhonovou výsadbu i do okenních truhlíků,
kterou vyséváme přímo na stanoviště nebo předpěstujeme sadbu a pravidelně zaléváme, 3 g

27,-

Letničky balkonové
B923 Lobelka převislá (Lobelia pendula) Cascade - bílá, růžová a hlavně modrá, O,25 g - 4000 s 27,34,B924 Pelargonie páskatá (Pelargonium zonale) Směs - vzpřímené muškáty s velkými květy
v různých barvách, vypěstujete je ze semen snadno - nutný však brzký výsev, 0,05 g - cca 11 semen
B925 Petunie převislá (Petunia hybrida) Purple Velvet F1 - surfinie se sytě purpurovými květy, 49,bujný a zdravý růst, použití především do truhlíků, kde narostou během léta až do metrových závěsů,
nutno bohatě hnojit a vydatně zalévat, 10 pelet (obalovaných semen)
49,B926 Petunie převislá (Petunia hybrida) Velvet Salmon F1 - surfinie s lososově růžovými
květy a tmavším žilkováním, bujný a zdravý růst, 10 pelet (obalovaných semen)
B927 Petunie velkokvětá Duo Double F1 (Petunia hybrida) - oblíbená letnička vhodná do oken- 49,ních truhlíků i k záhonovým výsadbám, směs plnokvětých odrůd, výška 25 cm, 30 pelet - obalovaných semen
B928 Vitálka položená (Sanvitalia procumbens) - přináší množství drobných jednoduchých žlutých
18,kvítků, použití do truhlíků, závěsných květináčů a jako plazivá letnička, kvete do zimy, 0,5 g

Letničky vysoké
34,B929 Aksamitník vzpřímený (Tagetes erecta) Kilimanjaro White - smetanově bílé velké
plné květy, netradiční novinka, výška 45 cm, 15 semen
34,B930 Aksamitník vzpřímený (Tagetes erecta) Imperiale Směs - nová série aksamitníků
dosahuje výšky 80 cm a kvete velkými plnými sytě žlutými a oranžovými květy, 1 g
B931 Astra čínská (Calistephus chin.) Jehlicovité - ve směsi barev, výška 70 cm, výborné pro 18,řez - dlouho vydrží ve váze, 0,5g - 200 semen
18,B932 Astra čínská (Calistephus chin.) Pompon red and white - růžovočervený okraj a bílý
střed pomponkovitých květů na vzpřímených stoncích, až 70 cm vysoká rostlina vhodná k řezu, pozdně
kvetoucí astra, která rozzáří zahradu tehdy, kdy ostatní letničky odkvétají, 0,5g - 200 semen
18,B933 Astra čínská (Calistephus chin.) Pivoňkovité - ve směsi barev, pevné vzpřímené květní
stvoly výška 70cm, 0,5g - 200 semen
B934 Astra čínská (Calistephus chin.) Duchesse Silvery Blue - velká chrysantémokvětá astra 18,se stříbřitě bílými květy s modrofialovými špičkami, krásná odrůda k řezu, výška 70 cm, 0,5 g - 200 s
B935 Hledík větší (Antirrhinum majus) Majestic - v pestré směsi všech barev, středně vysoký 18,asi 50 až 60 cm, vděčná letnička k řezu i k okrase do skupin, 0,5 g - 3000 semen
B936 Kopretina kýlnatá (Chrysanthemum carinatum) Rainbow Mix - nenáročná rychle rostoucí 18,letnička s velkými úbory pestrobarevných květů, vyžaduje lehčí půdu a osluněné stanoviště, 0,5 g
B937 Měsíček lékařský (Calendula officinalis) Neon - nenáročná větvená letnička s aromatickými 27,listy s velmi efektní barvou jazykovitých květů, která přechází z oranžové do purpurové, výška 70 cm, 0,8 g
B938 Ostálka lepá (Zinnia elegans) Caroussel - kontrastní dvoubarevné poloplné květy jsou
18,vhodnék řezu, výška kolem 70 cm, stejně jako ostaní ostálky sázíme na slunce , 0,7 g - 70 semem
18,B939 Ostálka lepá (Zinnia elegans) Gent de California - směs velkých plných jiřinkovitých
květů v čistých barvách na pevných stoncích, výška 70 cm, 0,7 g - 70 semen
18,B940 Ostálka lepá (Zinnia elegans) Kaktusokvětá - rychle rostoucí vzpřímená letnička ve
směsi obřích kaktusových nebo dvojitých chryzantémových květů, dorůstající do výšky 70 cm, 0,7 g
18,B941 Ostálka lepá (Zinnia hybrida) Pepermint sticks - netradiční žíhané pomponkovité
atraktivní květy, výška 70 cm, novinka, 0,5g - 50 semen

Sušené květiny nám přinášejí radost po celé dlouhé zimní období.
Aby vypadaly co nejlépe, řežeme je v optimálním stádiu většinou středně nakvetlé. Usušíme je v co nejkratší době ve svazcích zavěšené květy dolů na vzdušném stinném místě.
Dvouletky se vysévají koncem června až počátkem července, aby nám do podzimu narostly silné rostliny .
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14,B942 Ostrožka stračka (Consolida regalis) Směs - barevná směs plných květů, výborná na
sušení, výška až kolem jednoho metru, sázíme do dobré půdy na slunce ,1 g
18,B943 Slunečnice (Helianthus annuus) Autumn Beauty - směs barev od žlutých tónů
po karmínovou, výška 170 cm, řezu a na sušení, 2 g
B944 Slunečnice roční (Helianthus annuus) Červená - rychle rostoucí letnička pro solitérní
18,výsadby i skupinky, ale i k řezu s mahagonově zbarvenými korunními plátky, dorůstá do výšky 2 m, 2g
18,B945 Slunečnice (Helianthus annuus) Obrovská - žlutá s obřím růstem až do 3 metrů, 2 g
B946 Slunečnice (Helianthus annuus) Sonja - oranžovožlutá s tmavým terčem, speciální odrůda 27,k řezu s větším množstvím menších květů vhodná i pro sušení, výška 150 cm, 15 semen
B947 Slunečnice roční (Helianthus annuus) Teddy Bear - plnokvětá, na jedné rostlině tvoří 18,více kompaktních, až 15 cm velikých květů, vhodná i do nádob, výška 60 cm, 1 g -20 semen

Letničky pnoucí
18,B948 Fazol šarlatový (Psaseolus coccineus) Červenobílý - výborná bujně rostoucí liána
k plotům, pergolám i na balkóny, červenobílý květ, 9 semen
18,B949 Hrachor vonný (Lathyrus odorathus) Spencer - směs karmínových, smetanových a
fialových květů, které možno použít i k řezu, dorůstá 150 - 170cm, 2 g - 25 semen
B950 Kobea (Cobaea scandens) - vilec je efektní pnoucí květina s velkými purpurově fialovými květy 27,tvaru zvonků, bujně roste do 2,5 m, vyžaduje dostatek tepla a dobré jej předpěstovati,0,7 g - 30 semen
18,B951 Lichořeřišnice pnoucí (Tropaelum majus) Grande Směs - žluté, oranžové a červené
pnoucí řeřichy jsou pěkné v truhlících a možno vysazovat i volně jako plazivé, dorůstá 200 cm, 2 g - 15 s
B952 Mina (Mina lobata) - neobvyklá a velmi efektní nová popínavka s trojlaločnými listy a bohatě 27,kvetoucími hrozny červenožlutých květů, roste rychle do 3 m, sázíme na slunné místo, 0,4 g - 20 semen
14,B953 Povíjnice (Ipomoea purpurea) Azur - jasně azurově modrá, vhodná na ploty, zdi, pergoly
a altány, roste až do 4 metrů, 1,5 g - 45 semen
B954 Povíjnice (Ipomoea purpurea) Scarlet O´Hara - netradiční vínově červená barva, bujný 18,růst do 3 metrů, balení 1,5 g - 45 semen
27,B955 Thunbergia alata (Černooká Zuzana) Oranžová s okem - stěsnaný vzrůst do 150 cm
a kontrastní oranžové s černým očkem, výsev v březnu v teple, dlouho klíčí 14 - 20 dnů, výsadba
ven v květnu, 1 g - 40 semen
Letničky k sušení
B956 Kraspédie (Craspedia globosa) Billy Buttons - málo známá letnička s výraznou přízemní
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růžicí listů a jasně zbarveným žlutým květem, výška kolem 50 cm, vyžaduje hodně slunce, 0,1 g - 15 s

Slunečnice Autumn Beauty

Astra Duchesse Silvery Blue

B957 Pestrovka ( Gomphrena haageana) Kulovitá směs - větvená trsnatá letnička ve směsi barev 27,fialovými, růžovými a bílými květy, bohatě kvetoucí, výška 45 cm, vhodná pro záhonovou výsadbu
i pro řez květů, 0,5 g - 150 semen
B958 Slaměnka (Helichrysum bracteatum) Směs vysokých - pestrá směs všech barev, 0,5 g - 600 s 14,B959 Směs dekoračních trav - směs více druhů letních vyšších trav k dekoraci, vhodná k pěstování 18,z přímého výsevu, vhodná k sušení, zastoupené druhy: Briza, Zea, Setaria, Dactylis, Festuca,
Triticum, Panicum, Sorghum a jiné, balení 1 g
B960 Smilek (Helipterum roseum) Goliath - nesmrtelka s velkými květy v jasně růžové barvě, 27,barva květů výrazně kontrastuje s černým středem, výška 40cm, 0,5g - 170 semen
B961 Suchokvět (Xeranthemum annuum) Směs - poloplná kvítka v bílé, růžové a fialové barvě, 18,nenáročná - vyséváme brzy zjara přímo na slunné stanoviště do lehčí půdy, výška 50 cm, 0,4 g - 180 s
B962 Statice - limonka (Limonium sinuatum) Směs - oblíbená letní statice v bílých, růžových 27,a modrých odstínech, výška 45 - 60 cm, balení 0,5 g - 200 semen
18,B963 Tykvičky okrasné (Cucurbita pepo) Směs drobnoplodých - pestré barvy a tvary,
nepostradatelná pro podzimní výzdobu, pěstujeme na teplém místě a v dobré půdě, 3 g - 40 semen
27,B964 Tykvičky okrasné (Cucurbita pepo) Andělská křídla - tykvičky s "křídly" po celém
obvodu plodu, neobvyklý tvar, 0,5 g
27,B965 Tykvičky okrasné (Cucurbita pepo) Sweet Dumpling - kulovité zploštělé podélně
pruh. plody, velmi dekorativní, 1 g
27,B966 Tykvičky okrasné (Cucurbita pepo) Trnová koruna - drobné plody ve směsi barev,
typické jsou „trnovité“ výrustky na plodech, 1,5 g - 20 semen
Dvouletky
B967 Hvozdík bradatý (Dianthus barbatus) Holborn Glory - přízemní listová růžice s květním 18,stonkem vysokým 40 - 60 cm,zakončeným okolíkem dvoubarevných květů, vhodný k řezu, při výsevu
v létě kvete druhý rok v květnu až červenci, novinka, 0,5 g - 500 semen
B968 Karafiát (Dianthus caryophyllus) Grenadin - směs žíhaných Chabaudových karafiátů s
18,plnými voňavými květy určenými především k řezu - dlouhé silné stonky do 60 cm, 0,4 g - 350 s
B969 Maceška (Viola x wittrockiana) Velkokvětá směs s okem - v pestrých barvách, 0,3 g - 200 s 27,B970 Zvonek (Campanula medium) Cup and Saucers směs - mohutná lata s bílými, růžovými 18,a modrými květy, které jsou u této odrůdy dvojité, velmi atraktivní, výška 60 - 70cm, 0,3 g - 130 sem.
10,B971 Velikonoční osení (Hordeum vulgare) - rychle rostoucí tráva určena k jarní dekoraci
v bytech, již za 10 dnů je pěkně zelená, výsev do misek, slouží i jako tráva pro kočky, 10 g

Povíjnice Scarlet O´Hara
Tykev Sweet Dumpling

