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Vážení přátelé !
Poslední dobou pozorujeme rozšiřování výsadby trvalek v centrech měst. Při letní návštěvě Prahy nás překvapila krásná trvalková rabata přímo u nově
rekonstruovaného Národního muzea. Při správném výběru se dá docílit krásných efektů. A na zahrádkách působí trvalky přirozeně a přírodně. Pokud se Vám napoprvé
nepodaří vytvořit správné seskupení, dají se vždy na jaře nebo na podzim vyrýpnout a přesunout jinam. Zjara působí trochu prázdně a tak je výborné je doplnit jarními
cibulovinami. Ty později zatáhnout a místo nich se rozrostou samotné trvalky.
Rádi Vám představujeme novou nabídku pro podzim a věříme, že si alespoň něco málo vyberete. Jestliže Vaše objednávka přesáhne bez poštovného částku 300 Kč,
dostanete od nás dárek. Tím bude klasický stolní kalendář pro příští rok 2020 vytvořený z našich fotek ze zahrady. Další květinové fotky najdete na našem
instagramovém profilu: www.instagram.com/josefbasik. Upozorňujeme na internetový obchod www.basik.cz . Zde je pak u některých položek více fotek. Navíc je
obchod doplněn o další druhy. Pro registrované zákazníky je zaveden věrnostní systém se slevami a tak doporučujeme objednat přímo z něho.
Nabízíme jen takové druhy, které máme osobně vyzkoušeny a osvědčily se nám. Ručíme za kvalitu všeho dodávaného. Záruka platí rok 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 napsat číslo faktury nebo ji přiložit. Telefonní číslo je 381297700. 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 od 10.září do konce října. V této době se bohužel vzhledem
k zaneprázněnosti nemůžeme věnovat osobnímu prodeji na zahradě. Poštovné na dobírku včetně balného je 120 Kč bez ohledu na výši objednávky. Namísto platby
dobírkou nabízíme stejně jako v minulých letech možnost zaplacení objednávky předem. Doplníte-li za větu na konci objednávkového listu Souhlasím s platbou
předem za objednávku: 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 10.září 2019, jelikož později nemůžeme zaručit, že vše zaplacené dostanete.
Došlé objednávky po 10.září Vám zašleme již jen na dobírku. Každá cibule nebo druh bude v zásilce označena. Podobnou náhradu za vyprodanou odrůdu nezasíláme.
Předem Vám děkujeme za případnou objednávku a za Vaše náměty!
Eliška a Josef Basíkovi
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VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:
4-5 měsíc kvetení v měsíci
měsíc sklizně plodů
8
100 maximální výška rostliny
stanoviště slunné, polostinné, stinné
zálivka vydatná, střední, malá
vhodné k řezu
K 8x8 sazenice v kontejneru 8x8 cm

Tulipány sázíme od konce září do konce října na plné slunce do písčitohlinité, neutrální a živné půdy do hloubky 8 až 10 cm. Všechny tulipány kromě botanických je vhodné každoročně
sklízet v době žloutnutí listů (asi 6 týdnů po odkvětu), nechat oschnout (ne na slunci!) a uložit do podzimní výsadby v teple a suchu. Darwin hybridy mají velmi velké květy s raným
nakvétáním již koncem dubna. Jsou vhodné jak pro okrasu na zahradě tak pro řez květů do váz. Výška kolem 40-60 cm. U všech velikost cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY Darwin hybridy
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19101
Banja Luka
jasně žlutý s výraznými
červenými plameny, veliké květy,
balení 5 ks

40 Kč
19102
Big Chief

19103
Blushing Apeldoorn

19104
Creme Coctail

středně růžový se sytějším

širokým středním pruhem,
balení 5 ks

žlutý s jemným červeným
přelivem a okrajem,
obří květy, balení 5 ks

bílý s krémově žlutovým
přelivem, perfektní velký
květ,
balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

40 Kč

4-5

50

4-5

50

19105
Ollioules

19106
Yellow Wave

růžový se širokým
krémově bílým lemem,
balení 5 ks

jasně žlutý velký květ,
výrazně žlutě panašované
listy, balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

4-5

4-5

50

4-5

50

19107
Kolekce
Darwin hybridů
10 ks cibulí nejméně
čtyř odrůd balených
vcelku bez označení

70 Kč

50

4-5

50

Kvetou začátkem května. Jsou v zajímavých barevných kombinacích.
Jsou ideální pro řez květů , jelikož dlouho vydrží ve váze. Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm vám přinese velké květy.
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TULIPÁNY Triumph hybridy
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19111
Hotpans
bílý se sytě růžově žíhaným lemem,
balení 5 ks

45 Kč
19108
Arabian Mystery

19109
Carnaval de Rio

19110
Gavota

fialový s výrazným
bílým okrajem,
balení 5 ks

bílý s výraznými
červenými plameny,
balení 5 ks

temně rudočervený
s krémově žlutým lemem,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

50 Kč

4-5

50

4-5

50

4-5

50

19112
Havran

19113
Marjolein Bastin

19114
Kolekce Triumph

temně fialový až černý,
elegantní štíhlý tvar
květu,
balení 5 ks

jasně růžový v proměnlivých odstínech,
balení 5 ks

10 ks cibulí nejméně
čtyř odrůd balených
dohromady bez označení

45 Kč

45 Kč

75 Kč

4-5

4-5

50

50

4-5

50

Kvetou později až v polovině května. Vzhledem ke svému pozdějšímu kvetení mají velmi trvanlivé květy.
Nabízené odrůdy mají neobvykle vyjímečné barvy. Výška 50 - 60 cm. Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY jednoduché pozdní
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19117
Helmar
žlutý s výrazným červeným melírovaním,
balení 5 ks

45 Kč
19115
Blushing Lady

19116
Clearwater

19118
Judith Leyster

vanilkově žlutý s prolínavým meruňkově růžovým
středem, balení 5 ks

při rozkvětu krémově
smetanový, později
čistě bílý, balení 5 ks

jasně růžová s krémovým
středovým pruhem,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

45 Kč

4-5

70

4-5

50

19119
Queen of Night

19120
Sorbet

červenofialový až černý,
pozdní, balení 5 ks

bílý s červenými plameny,
balení 5 ks

4-5

50

19121
Kolekce
jednoduchých
pozdních
10 ks cibulí nejméně
tří odrůd

45 Kč

45 Kč

4-5

40

4-5

80 Kč

50

4-5

50

Připomínají květ pivoňky nebo plnokvěté růže. Hodí se i do svatebních kytic.
Mají atraktivní velmi husté plné květy krásných barev a barevných kombinací. Kvetou v květnu. Výšky dosahují 40 - 50 cm. Velikost 11/12 cm.
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TULIPÁNY plné pozdní - pivoňkovité
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19122
Carnival de Nice
bílý s výraznými červenými plameny,
balení 5 ks

50 Kč
NOVINKA
19123
Double Negrita

19124
Gerbrant Kieft

19125
Global Desire

sytě fialový, hustý
plný květ, exklusivní,
balení 5 ks

rudočervený se širokým
kontrastním bílým lemem,
balení 5 ks

bílý, vně žlutozelený,
dlouho kvete,
balení 5 ks

50 Kč

50 Kč

50 Kč

4-5

40

5

40

19126
Sunlover

19127
Voque

sytě žlutý s nepravidelným
červeným stínováním,
balení 5 ks

sytě jasně růžovočervený
se světlejším okrajem,
balení 5 ks

50 Kč

50 Kč

4-5

4-5

40

NOVINKA

4-5

40

19128
Kolekce
pivoňkovitých
10 ks cibulí nejméně
tří odrůd ve směsi barev

90 Kč

40

4-5

40

Elegantní tvar květu s užšími okvětními lístky dlouze zašpičatělými.
Překrásné do vázy, kvetou začátkem května. Výška kolem 50 cm.
Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY liliokvěté
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19133
Marilyn
bílý se středovým červeným plamenem,
balení 5 ks

45 Kč
19129
Aladdin

19130
Balade

19131
Ballerina

jasně červený s úzkým
krémově bílým lemem,
balení 5 ks

jasně růžovofialový,
bělavý lem,
balení 5 ks

sytě oranžový květ,
lem světlejší,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

45 Kč

4-5

50

4-5

19132
Holand Chic

19134
Purple Dream

krémově bílý se širším
růžovým lemem,
balení 5 ks

tmavě fialový,
okraje světlejší,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

4-5

4-5

50

50

4-5

50

19135
Kolekce
liliokvětých
10 ks cibulí ve směsi
nejméně tří barev

85 Kč

40

4-5

50

Nově vyšlechtěné tulipány s okvětními lístky na koncích jemně roztřepenými.
Často je třepenitý okraj v jiném barevném odstínu, což umocňuje něžnost květu. Tyto tulipány překvapí každého.
Výška 45 - 60 cm. Velikost cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY Crispa - třepenité
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19141
Matchpoint
nová odrůda s hustým růžovým plným
třepenitým květem, balení 5 ks

60 Kč
19136
Aria Card

19137
Cummins

19138
Davenport

bílý s úzkým sytě růžovým
úzkým lemem,
balení 5 ks

fialový s velmi silným
bělavým zřasením,
špičková nová odrůda,
balení 5 ks

jasně červený, velký žlutý
silně zřasený okraj,
balení 5 ks

60 Kč

60 Kč

45 Kč

4-5

50

4-5

50

19140
Gorilla

19139
Fancy Frills
jasně růžový se
světlejším okrajem,
balení 5 ks

silně zřasená sytější
fialová nová odrůda,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

4-5

4-5

40

4-5

40

19142
Kolekce
třepenitých
10 ks cibulí ve směsi
nejméně čtyř barev

90 Kč

50

4-5

50

Netradiční zelenokvěté tulipány mají jednoduché květy s výraznými zelenými pruhy středem okvětních lístků.
Tvarem a dobou kvetení jsou podobné Triumph hybridům. Výška 40 až 60 cm.
Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm.
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19147
Spring Green
bílý se širokým zeleným pruhem,
balení 5 ks

45 Kč
19143
Artist

19144
China Town

středně oranžový,
široký zelený pruh,
balení 5 ks

růžový s výraznými
zelenými plameny, bíle
panašované listy
balení 5 ks

45 Kč

50 Kč

4-5

40

4-5

NOVINKA
19146
Hollywood

19148
Violet Bird

červený se širokými
zelenými pruhy,
balení 5 ks

sytější fialový s velkými
zelenými plameny,
balení 5 ks

45 Kč

50 Kč

4-5

4-5

50

19145
Flaming
Springgreen
bílý v kombinaci s červenými a zalenými plameny,
balení 5 ks

65 Kč

50

4-5

50

19149
Kolekce
Viridiflora
10 ks cibulí ve směsi
nejméně tří odrůd

85 Kč

50

4-5

50

Tyto tulipány přinášejí na jednom stonku dva až tři menší květy a působí tak bohatým dojmem nejen na záhonech, ale i při při řezu do kytic.
Všechny odrůdy kvetou vesměs později.
Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY Mnohokvěté
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19151
Cartouche
bílý s růžovočerveným lemem, poloplný.
balení 5 ks

45 Kč
19150
Aquila

NOVINKA
19152
Dragon King

NOVINKA
19153
Happy Family

krémově žlutý poloplný
květ s úzkým červeným
lemem,
balení 5 ks

růžový s žlutooranžovým
okrajem, bohatě kvete,
balení 5 ks

sytě jasně růžový
se světlejším lemem,
balení 5 ks

45 Kč

45 Kč

45 Kč

4-5

40

19154
CH.D.Genscher
kvete světle žlutými květy,
odolný a zdravý,
balení 5 ks

40

NOVINKA
19155
Double Red
Georgette

sytě červený,
plnokvětý,
bohatě kvetoucí,
balení 5 ks

40

4-5

-54

40

19156
Kolekce
mnohokvětých
tulipánů
10 ks ve směsi barev
nejméně tří odrůd

45 Kč

45 Kč

4-5

4-5

85 Kč

40

4-5

40

Mají jednoduché velké květy, které se na slunci plně otevírají. Jsou rané a nižší. Vhodné i k řezu.
Většina z nich má i výrazně žíhané listy. Krásné v široké ploché nádobě.
Velikost cibulí 11/12 cm.

TULIPÁNY Fosterianna hybridy
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19158
Exotic Emperor
krémově bílý plný květ se žlutozeleným
prolínáním, raný a dlouho kvetoucí,
balení 5 ks

60 Kč
19157
Albert Heijn

19159
Flaming Purissima

19160
Pirand

slézově růžové květy
se světlejším okrajem,
balení 5 ks

krémově bělavý s jemným
nepravidelným růžovým
přelivem,
balení 5 ks

velký karmínově červený
květ se světle žlutým
lemem, na slunci se otevírá
do obřího květu,
balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

40 Kč

3-4
19161
Princeps

30
NOVINKA

3-4

žlutý s bílým lemem,
bohatě kvete,
balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

25

3-4

3-4

30

19163
Kolekce
Fosteriana
tulipánů

19162
Sweetheart

velký jasně červený
květ se žlutým středem,
balení 5 ks

3-4

35

10 ks cibulí ve směsi barev,
baleno vcelku bez rozlišení
odrůd

75 Kč

30

3-4

30

Jsou nejranější - rozkvétají již koncem března a proto jsou i nejnižší - pouze 10 až 25 cm.
Na slunci otevírají květy do široké hvězdy. Některé z nich mají i ozdobné listy s purpurovou kresbou.
Velikost všech cibulí - obvod 11/12 cm.
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TULIPÁNY Kaufmanniana hybridy
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19164
Ancila
na rubu růžový, při otevření
bílý s červeným okem v jícnu,
balení 5 ks

40 Kč
19165
Concerto

19166
Early Harvest

19167
Hearts Delight

celý bělavý se žlutou
skvrnou v jícnu,
balení 5 ks

červený se žlutooranžovým
okrajem, velmi raný,
balení 5 ks

kombinace růžové
a bílé, žlutý střed,
velmi raný a nízký,
balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

40 Kč

3-4

15

3-4

19168
Shakespeare

19169
Showwinner

kombinace červené,
růžové a krémové,
balení 5 ks

jasně červený,
velmi raný a nízký,
balení 5 ks

40 Kč

40 Kč

3-4

3-4

25

20

3-4

25

19170
Kolekce
Kaufmanianna
hybridů
10 ks cibulí nejméně
čtyř odrůd balených vcelku
bez označení odrůd

75 Kč

15

3-4

25

Rozkvétají od poloviny dubna velkými kalichovitými květy v působivých barevných kombinacích.
Většina z nich má výrazně pruhované široké listy. Výška 15-25 cm.
Velikost všech cibulí 11/12 cm.
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TULIPÁNY Greigii hybridy
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19171
Cape Cod
krémově nažloutlý, načervenalé pruhy
na listech, balení 5 ks

45 Kč
19173
Für Elise

19174
Pinocchio

červený plnokvětý,
balení 5 ks

světlonce krémový se slabým růžovým přelivem,
působí jemným něžným
dojmem, balení 5 ks

sytě růžový s bílými pruhy,
velmi výrazný, purpurové
linky na listech,
balení 5 ks

45 Kč

40 Kč

40 Kč

19172
Dubbele
Roodkapje

4

25

4

25

4

19175
Sweet Lady

19176
United States

19177
Kolekce Greigii

jasně růžový s krémovými
pruhy, purpurové
linky na listech,
balení 5 ks

sytě žlutý s jasně červeným
pruhem, svítivý,,
balení 5 ks

10 ks cibulí nejméně
tří barev

40 Kč

45 Kč

70 Kč

4

4

25

35

3-4

15

25

Pro přírodní partie zahrádek, skalek i do keramických nádob se nejvíce hodí
botanické tulipány různých druhů. Jsou vítaným společníkem jarních trvalek a také některých dvouletek s jejichž
květy vytvářejí kouzelné barevné koberce.

16211 MONSELLA

TULIPÁNY další botanické druhy
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19182
praestans Unicum
svítivě červený, list výrazně krémově
panašován, nízký botanický druh,
balení 5 ks velikosti 10/11 cm

45 Kč
19179
Little Beauty

19180
Little Princess

bronzově žluté roztomilé
tulipánky klasického tvaru,
balení 5 ks velikosti 6/+ cm

jasně sytě růžové kvítka
s nevšední modrofialovou
hvězdou v jícnu,
balení 5 ks velikosti 6/+ cm

měděná oranžová s tmavým okem v jícnu,
„malá princezna” do
vaší skalky,
balení 5 ks velikosti 6/+cm

45 Kč

40 Kč

40 Kč

19178
batalinii
Bright Gem

4-5

15

19181
pulchella
Easter Star

4-5
19183
saxatilis

15
NOVINKA

3-4
19184
tarda

sytě purpurově fialová
kvítka se žlutým středem
balení 5 ks velikosti 6/+ cm

množství světle růžových
kvítků se sytě žlutým
jícnem,
balení 5 ks velikosti 6/+ cm

žlutý, špičky bílé,
vícekvětý, výška 10 cm,
výborný pro skalky,
balení 10 ks vel.7/8 cm

40 Kč

40 Kč

30 Kč

3-4

4-5

10

10

15

4-5

10

Sázíme v říjnu do propustné, vyhnojené půdy poměrně hluboko - 15 až 18 cm. Kvetou v dubnu a dosahují výšky kolem 25 cm. Pro potěchu z překrásných, voňavých
květů i v zimě je můžeme doma snadno přirychlovat. Sázíme do menších květináčů tak, aby vyčnívala špička cibule. Pro dobré zakořenění umístíme asi na 10 týdnů na chladné a tmavé
místo (5-10°C např. sklep). Pro lepší zatemnění přikryjeme např. kornoutem z papíru. Jakmile nosík cibule vyroste asi 8 cm, přeneseme do teplého pokoje. Zakrytí sundáme, ukazuje-li se
mezi listy již květ, dáme na světlo k oknu rozkvést. Po odkvětu zasadíme cibuli do zahrady, nehrozí-li již větší mrazy. Velikost všech cibulí - obvod 15/16 cm zaručuje bohaté květenství.
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HYACINTY
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19205
Woodstock
sytě purpurově červený, balení 3 ks

55 Kč
19201
Blue Tango

19202
Carnegie

19203
Gipsy Queen

středně modrý, poloplný
až plnokvětý,
balení 3 ks

čistě bílý, raný,
balení 3 ks

světle oranžový,
balení 3 ks

55 Kč

55 Kč

55 Kč

4

25

4

25

4

25

19204
Jan Bos

19206
Yellow Queen

19207
Kolekce hyacintů

sytě růžově červený,
balení 3 ks

primulkově žlutý,
balení 3 ks

5 ks ve směsi nejméně
tří barev balených vcelku
bez označení odrůd

55 Kč

55 Kč

4

4

25

85 Kč

25

4

25

Narcisům vyhovuje propustná, humózní půda, bohatá na vláhu a živiny. Vysazujeme na slunná až polostinná stanoviště od září do konce října do hloubky 10 - 20 cm.
Kvetou v dubnu. Na jednom místě se ponechávají 3 až 5 let. Kromě velkokvětých narcisů, které dosahují výšky kolem 40 cm, nabízím i miniaturní odrůdy.
Pro svou výšku do 20 cm jsou ideální do skalek a také kvetou dříve. Velikostí cibulí u velkokvětých je minimálně obvod 12 cm, skalkové jsou pak v první velikostní třídě.
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NARCISY trubkovité
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19307
Mary Bohanon
žluté okvětí, oranžová válcovitá
trubka s rozevřeným zvlněným okrajem,
balení 3 ks

42 Kč
NOVINKA
19301
Color Run

19302
Curly

NOVINKA
19303
Daydream

žluté okvětí s lososově
oranžovou rozšířenou
zvlněnou korunkou,
balení 3 ks

krémové bílé okvětí,
sytější žlutá kudrnatá
korunka vytváří dojem
plnokvětosti, balení 3 ks

žluté okvětí a krémově
bílá trubka, reverzní,
balení 3 ks

48 Kč

48 Kč

48 Kč

4

40

4

40

4

19304
Gigantic Star

19305
Chromacolor

19306
Ice Follies

citronově žlutý, obří
žlutá trubka, jedna z nejrobustnějších odrůd,
balení 3 ks

bělavé okvětí, perfektně
stavěná tuhá sytě lososově
oranžová trubka,
balení 3 ks

krémové okvětí, větší
otevřený žlutý kalich,
nejranější odrůda,
balení 3 ks

42 Kč

48 Kč

36 Kč

4

40

4

40

3-4

40

40

Trubkovité narcisy jsou nejčastěji pěstovanými a jde tedy o osvědčenou klasiku.
Správné botanické rozdělení je na velkokorunné (pakorunka je delší než 1/3 délky okvětních lístků) a malokorunné
(pakorunka je kratší než 1/3 délky okvětních lístků).
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NARCISY trubkovité
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19314
Kolekce narcisů
5 ks cibulí trubkovitých
a s pakorunkou nejméně 4 odrůd

55 Kč
NOVINKA
19308
Pensioner

19309
Poeticus recurvus

19310
Precocious

čistě bílé okvětí, sytě
kolárově růžová korunka,
špičková novinka,
balení 3 ks

bílé okvětí, drobná
barevná pakorunka,
příjemně voní, kvete
nejpozději, balení 3 ks

růžová korunka silně
zvlněná, velké bělavé
okvětí, pozdní - dlouho
vydrží, foto také na zadní
straně, balení 3 ks

60 Kč

48 Kč

48 Kč

4

40

4

40

4-5

40

19311
Roulette

19312
NOVINKA
Stainless

NOVINKA
19313
Virginia Sunrise

bílé okvětí, velká žlutá
plochá pakorunka s tmavě oranžovým okrajem,
velké květy až 12 cm
v průměru, balení 3 ks

celý čistě bílý,
pozdně kvetoucí,
balení 3 ks

bílé okvětí, jasně sytě
žlutooranžová rozevřená
zvlněná korunka,
balení 3 ks

42 Kč

42 Kč

42 Kč

4-5

40

4-5

40

4-5

40

Plnokvěté narcisy překvapí svými hustými květy někdy připomínající pivoňky
Kvetou většinou pozdně a mezi ostatními druhy narcisů jako poslední.
Velikost cibulí u velkokvětých je minimální obvod 12cm.
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NARCISY plnokvěté
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19317
Dick Wilden
celý sytě žlutý, pravidelně
stavěný květ,
balení 3 ks

42 Kč
19315
Acropolis

19316
Bridal Crown

19318
Manly

čistě bílé květy
na dlouhých
stoncích, sytě oranžovočervené středy, pozdnější,
balení 3 ks

na jednom stonku přináší
více menších květů
krémově bělavé barvy
s oranžovožlutou kresbou,
balení 3 ks

kombinace žluté a oranžové, odrůda s velmi silnými
stonky, které udrží i těžké
květy, balení 3 ks

48 Kč

42 Kč

48 Kč

4-5

40

4

19319
Replete

19320
White Lion

bílý s lososově růžovým
jícnem, balení 3 ks

bílý se světle žlutým
jícnem, balení 3 ks

35

4

40

19321
Kolekce
plnokvětých
narcisů
5 ks ve směsi nejméně
tří barev

42 Kč

48 Kč

4

40

4-5

70 Kč

40

4-5

40

Orchideokvěté uváděné často jako colar či split corona narcisy mají pakorunku rozčleněnou a často přisedlou k okvětí a působí tak
neobvyklým až exotickým dojmem. Jsou rovněž ve všech odstínech barev.
Velikostí cibulí u velkokvětých je minimálně obvod 12cm.
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NARCISY Colar - orchideokvěté
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19325
Printal
bílé okvětí, velký zvlněný kolár
se žlutým lemem, kvete dlouho,
balení 3 ks

42 Kč
NOVINKA
19322
Lemon Beauty

19323
Orangery

19324
Parissiene

bílé okvětí s citronově
žlutou hvězdou,
kvete později,
balení 3 ks

smetanové okvětí, veliký
přisedlý oranžový kolár,
balení 3 ks

čistě bílé okvětí a středně
velký sytě oranžový
kolár, otevřený
balení 3 ks

42 Kč

42 Kč

42 Kč

4-5

40

4-5

40

19326
Tricolet

19327
Waltz

bílé okvětí, nezvykle
tvarovaná trojčetná
pakorunka,
balení 3 ks

bělavé okvětí, silně
nařasaný a prohýbaný
růžový kolár, neobvyklý,
balení 3 ks

48 Kč

60 Kč

4

40

4

4

40

19328
Kolekce
Colar narcisů
5 ks ve směsi nejméně
tří barev

65 Kč

40

4

40

16211 MONSELLA

Miniaturní nebo botanické druhy narcisů se uplatňují hlavně ve skalních partiích zahrádek. Výborné jsou i pro své brzké kvetení do truhlíků, květináčů a koryt
jako jarní přízdoba kolem domu či na balkoně. Bez poškození vydrží časté jarní mrazíky.

NARCISY skalkové
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19329
Baby Moon
množství drobným žlutých kvítků,
na stonku 2-3 květy, výška do 20 cm,
balení 3 ks

27 Kč
19330
Golden Bells

19331
Minnow

19332
Rip van Winkle

zvláštní žluté ocúnovité
květy po jednom na
stonku, nízký a drobnější,
balení 3 ks

světle žluté okvětí mírně
stočené nazpět, sytější
krátké pakorunky, velmi
miniaturní, balení 3 ks

plnokvěté zlaté hvězdičky
vykvétají velmi raně,
balení 3 ks

27 Kč

24 Kč

27 Kč

4-5

25

4

15

19333
Tete a Tete

19334
triandrus Thalia

drobné žluté trubičky
kvetou velmi raně,
ideální do nádob a truhlíků,
balení 3 ks

čistě bílý, na stonku více
menších květů krásného
elegantního tvaru, dlouho
kvete, balení 3 ks

27 Kč

33 Kč

4

20

4

25

4
19335
Kolekce skalkových narcisů

5 kusů nízkých narcisků
ve směsi nejméně
tří odrůd

40 Kč

25

4

15-25

Kříženci krokusů s velkými efektními květy. Vhodné též pro rychlení do květináčů a truhlíků.
Velmi efektní je výsadba do trávníku, kdy nás zjara překvapí pestrým kobercem květů. Pro udržení však musíme počkat s prvním sečením.
Velikostí cibulí - obvod 8/9 cm.
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KROKUSY velkokvěté
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19405
Pickwick
bílý krokus s jemným fialovám žíháním,
balení 10 ks velikosti 8/9 cm

45 Kč
19401
Flower Record

19402
Grand Maitre

19403
Grosse Gelbe

tmavě fialový velkokvětý
krokus,
balení 10 ks

středně fialový,
veliký květ,
balení 10 ks

jasně sytě žlutý,
ranější velkokvětý druh,
balení 10 ks

45 Kč

45 Kč

45 Kč

3-4

15

3-4

15

19404
Jeanne d´Arc

19406
Remembrance

čistě sněhově bílý,
balení 5 ks

odrůda se světlejším
nachově modrofialovým
odstínem,
balení 10 ks

45 Kč

45 Kč

3-4

3-4

15

3-4

15

19407
Kolekce
velkokvětých
10 ks cibulí v pestré směsi
tří až čtyř barev balených
vcelku bez označení odrůd

40 Kč

15

3-4

15

Mají menší květy, ale jsou ranější a nižší. Proto jsou ideální do skalek i do trávníků. Vhodné jsou o pro jarní přízdobu do truhlíků.
Velikost všech cibulek - obvod 5/+ cm.
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KROKUSY botanické
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19414
Kolekce botanických krokusů
10 ks cibulí v pestré směsi tří až čtyř barev
balených vcelku bez označení odrůd

30 Kč
19408
chrysanthus
Blue Pearl

19409
chrysanthus
Cream Beauty

19410
chrysanthus
Gipsy Girl

světle modrý, na rubu
tmavší,
balení 10 ks

krémově bílý, jícen žlutavý,
bohatě kvete,
balení 10 ks

sytě žlutý, žebra tmavě
bronzově žíhaná, větší
květ, balení 10 ks

35 Kč

35 Kč

40 Kč

3-4

10

3-4

10

19412
sieberi tricolor

19411
chrysanthus
Yalta
působivá kombinace
modrofialové a bílé, raně
kvetoucí druh, balení 10 ks

trojbarevný - špičky modrofialové, uprostřed bílý
a v jícnu žlutý,
balení 10 ks

40 Kč

35 Kč

3-4

3-4

10

3-4

10

19413
tomasinianus
Ruby Giant
purpurový, v jícnu světlejší,
balení 10 ks

35 Kč

10

3-4

10
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Kosatečky nebo též kosatčíky Iris reticulata a danfordiae jsou nizoučké a velmi rané - rozkvétají poměrně velkými květy již koncem března, příjemně voní.
Mají podobné použití a nároky na pěstování jako krokusy a jsou stejně odolné.
Velikost - obvod cibulky 6/+ cm.

KOSATEČKY
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19418
Iris reticulata
Harmony
středně modrý, v jícnu sytější,
žlutooranžový jazýček , balení 10 ks

45 Kč
19415
Iris danfordiae
kosteček jasně žlutý,
raný, pěstování shodné
s krokusy,
balení 10 ks

45 Kč

3-4

15

19416
Iris histrioides
George

19417
Iris reticulata
Alida

purpurově fialový,
oranžový jazýček,
velký květ,
balení 10 ks

azurově modrý v kombinaci
s bělavě žlutým jazýčkem,
balení 10 ks

45 Kč

45 Kč

3-4

15

3-4

15

19419
Iris reticulata
Katharine Hodkin

19420
Iris reticulata
Natascha

19421
Kolekce
kosatečků

mezidruhový kříženec
s nevšedním vybarvením
- šedomodrý se žilkováním,
balení 5 ks

bílý s malým oranžovým
jazýčkem, nová neobvyklá
odrůda, balení 5 ks

10 ks ve směsi nejméně
tří barev

45 Kč

45 Kč

40 Kč

3-4

3-4

15

15

3-4

15

Okrasné česneky jsou v zahradě trochu opomíjené, přesto se v posledních letech sále více prosazují.
Vysoké i nízké druhy jsou totiž velmi nenáročné a trvanlivé dlouhá léta bez nutnosti vyndávání cibulí. Chtějí jenom dostatečně propustnou půdu.
Zařazený medvědí česnek by měl mýt spíše v oddělení bylin.
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OKRASNÉ ČESNEKY
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19423
Allium atropurpureum
temně purpurový středný květ,
výška 60 cm, balení 5 ks velikosti 8/10 cm

50 Kč
19422
Allium aflatunense
Purple Sensation

19424
Allium ´Mount
Everest´

19425
Allium
caeruleum

okrasný česnek má větší kulovité sytě purpurové květy,
výborný k řezu,
balení 5 ks velikosti 12/+ cm

kříženec česneku s čistě
bílými velkými okolíky,
bujný růst,
balení 1 ks vel. 12/+ cm

azurově modrý středný
květ, neobvyklý,
balení 5 ks velikosti 8/10 cm

40 Kč

40 Kč

50 Kč

5

80

19426
Allium Gladiator
velmi velké růžovofialové
kulovité květy,
mohutný růst ,
balení 1 ks vel.16/18 cm

35 Kč

5

150

5

110

19427
Allium karataviense
Ivory Queen
velmi okrasný česnek se širokým stříbřitě šedým přisedlým listem, balení 3 ks
velikosti 10/12cm
45 Kč

5

25

4-5

60

NOVINKA
19428
Allium molly
Jeannine

skalkový česnek s okolíky
jasně žlutých kvítků až
koncem května,
balení 10 cibulek

30 Kč

5

25

16211 MONSELLA

Cibulovité rostliny jsou pro zahrádku nepostradatelné. Začínají totiž kvést v době, kdy se ostatní skalničky a trvalky teprve probouzejí ze zimního spánku.
Jejich krása se uplatňuje na rabátkách a záhonech i v podsadbách pod řídce roztroušenými keři, v trávnících a hajních partiích a samozřejmě ve skalkách.
Tam se zvláště hodí pro svůj nízký vzrůst.

DALŠÍ CIBULOVINY
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19429
Eranthis hyemalis
tavolín kvete nejraněji jasně žlutými
kvítky, stěsnaný kobercovitý růst,
balení 5 ks velikosti 4/+ cm

35 Kč
19430
Eremurus Cleopatra
liliochvostec je velmi
dekorativní počátkem léta
kvetoucí světle oranžové
stvoly vhodné i k řezu,
žádá propustnou půdu, 1 ks

50 Kč

2-3

8

19431
Erythronium
Pagoda

19432
Fritillaria imperialis
Aurora

kandík nese na jedné
lodyze 3 až 4 krásné žluté
květy, mramorované listy,
balení 3 ks

řebčík královský - císařská
koruna vykvétá velkými
oranžovými zvonky,
velikost 18/+ cm, balení 1 ks

45 Kč

70 Kč

4-5

25

4

80

19433
Fritillaria
meleagris Směs

19434
Fritillaria
michailowskyi

19435
Galanthus nivalis
flore pleno

nizoučký řebčík se zvonkovitými květy se šachovnicovou kresbou, balení
10 ks ve směsi vel. 5/+ cm

tmavě kaštanově hnědé
zvonečky, okraje žluté,
výška kolem 15 cm,
balení 3 ks velikosti 5/+ cm

plnokvětá sněženka se
svými něžnými kvítky
rozkvétajícími časně zjara,
balení 5 ks vel. 5/+ cm

50 Kč

40 Kč

60 Kč

4-5

20

4-5

15

4-5

20
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Velkou předností mnoha drobných druhů cibulovitých a hlíznatých rostlin je, že je můžeme ponechat delší dobu na jednom stanovišti bez přesazování.
Bohatě se rozrůstají, až vytvoří celé kvetoucí koberce, a krášlí tak místa dříve nepohledná.
Jsou vděčné za každoroční přihnojení nejlépe před příchodem zimy.

DALŠÍ CIBULOVINY
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19438
Leucojum vernum
bledule jarní dosahuje výšky kolem 20 cm,
kvete v březnu až v dubnu,
vyžaduje stále mírně vlhkou půdu, balení 5 ks

70 Kč
19436
Chionodoxa luciliae
´Pink Giant´

19437
Kolekce hlíznatých
sasanek

ladonička má poměrně
velké fialovorůžové květy
s bílým očkem,
balení 5 ks vel.4/+ cm

hlíznaté sasanky Anemone
blanda mají pěkné, velké,
hvězdicovité květy,
balení 10 ks ve směsi

lilie bělostná se silně vonnými květy, žádá vápenitou
půdu a mělkou výsadbu,
balení 1 ks cibule - obvod
14/16 cm

40 Kč

45 Kč

65 Kč

3-4

15

4-5

15

19441
Puschkinia
libanotica

nový kultivar modřence
jasně modré barvy s bílými
okraji, vhodný i na rychlení
do květináčů, balení 5 ks

puškinie s hustými hrozny
světle modrých proužkovaných kvítků, balení 10 ks
vel. 6/+ cm

35 Kč

30 Kč

3-4

15

6-7

80

19442
Scilla siberica

19440
Muscari aurechi
´Dark Eyes´

3-4

19439
Lilium candidum

ladoňka přináší zářivě
modré, zvonečkovité,
převislé kvítky, balení
10 ks velikost 6/+ cm

35 Kč

15

3-4

15

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.

16211 MONSELLA

SKALNIČKY
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19502
Alyssum saxatile ´Summit´
tařice se svítivými žlutými květy brzy
na jaře, roste nejlépe na slunci v sušší,
výhřevné a propustné půdě, velmi
nenáročná a ozdobná i mimo kvetení K 9

25 Kč
19501
Ajuga reptans
´Black Scallop´

19503
Antennaria dioica
´Rubra´

zběhovec s velkými lesklými
temně purpurovými listy,
plazivý pokryvný růst,
modré květy, sazenice v K9

19504
Armeria maritima
´Armada Rose´

kociánek tvoří stříbřitě
šedivé přitisklé koberce,
na jaře vykvétá růžovými
kvítky, K 9

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

30 Kč

30 Kč

25 Kč

4

5

20

5-7

7-8

20

19505
Aubrieta ´Audrey
Purple Shades´

19506
Campanula carpat.
´Blue Clips´

19507
Campanula carpar.
´Pearl White´

tařička s kompaktním
polštářovým růstem a
kvítky v purpurových
odstínech, K 9

karpatský zvonek kvete
bohatě v létě poměrně
velkými květy, kulovitý
růst, K 9

karpatský zvonek s kulovitým růstem, v létě obalen
bílými zvonky, má rád
slunné stanoviště, K 9

30 Kč

30 Kč

30 Kč

4-5

15

6-8

20

6-8

20

Zvonky jsou nepostradatelné v každé zahradě a skalce, zvláště pro vítané letní květenství.
Vyhovuje jim místo na slunci i v polostínu a kyprá, hlinitopísčitá zahradní půda s obsahem přírodního humusu.
Uplatňují se nejen na skalkách, ale i jako předsadba před trvalkami na rabatech.
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19510
Dianthus ´Peach Party´
nový stěsnaně rostoucí karafiát dlouho bohatě kvete
lososovými kvítky s červeným očkem,
výška 20 cm, K10,5

45 Kč
19508
Campanula
portenschlagiana

19509
Cyclamen hederifo.
´Amaze Me Pink´

NOVINKA
19511
Delosperma congest.
´Gold Nugget´

bohatě modře kvetoucí
zvonek vytváří poléhavé
výhony s nízkým polštářovitým růstem, K 9

venkovní brambořík s pěknými listy kvete na podzim
růžovými drobnými kvítky,
vlhčí humózní půdu, K 9

vytrvalá tučnolistá bylina
dlouho kvetoucí v létě jasně
sytě žlutými květy, velmi
stěsnaný růst, K 9

25 Kč

35 Kč

30 Kč

6-7

15

NOVINKA
19512
Delosperma cooperi

vytrvalá tučnolistá bylina
dlouho kvetoucí v létě jasně
sytě růžovými květy, plošný
růst, nutná propustná
půda na slunci, K 9

30 Kč

7-9

15

9-10

12

7-8

5

19513
Dianthus deltoides
´Leuchtfunk´

NOVINKA
19514
Dianthus
´Lavender Eye´

hvozdík, známý pod názvem
slzičky, tvoří zelené podušky s načervenalým nádechem,
sytě červenými kvítka, K 9

světle lila poloplný karafiát
s malým tmavě červeným
očkem, K 10,5

25 Kč

45 Kč

6-7

20

7-8

20

16211 MONSELLA

Protěž je jedna z nejoblíbenějších skalniček, jíž se docela dobře daří i v našich skalkách.
Vysadíme-li ji na suché slunné místo do chudé, vápenité půdy s obsahem písku s dobrou drenáží, aby byl zajištěn spolehlivý odtok přebytečné vody.
Vysadíme-li ji však do silné zahradní půdy, nikdy se nedočkáme kompaktního vzrůstu a krásného stříbrobílého květenstí.
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19521
Leontopodium alpinum ´Everest´
pravá alpská protěž se šedavými
lístky a bělavě plstnatým květenstvím v červnu a červenci,
hustě stěsnaný růst do 15 cm, K 9

25 Kč
19515
Delphinium grandifl.
´Delfix Blue´

19516
Draba aizoides

ostrožka se středně oblohově
modrými květy uprostřed
léta, nízký trsovitý
kompaktní růst, K 9

osívka je drobná skalnička
tvořící tmavě zelený kopeček, kvete časně zjara jasně
žlutě, žádá sucho a chudou
půdu, K 9

30 Kč

30 Kč

7-8

25

3-4

19517
Erodium variable
´Bishop´s Form´
pumpava podobná kakostu
má jasně růžová kvítka
během celého léta, přisedlá,
velmi nízká, K 9

35 Kč

8

6-8

5

19518
Gypsophila
cerastioides

19519
Helianthemum
´Cerise Queen´

19520
Jasione laevis
´Blue Light´

polštářovitý šáter se stěsnaným růstem, kvete v létě
bílými květy s fialovými
žilkami, K 9

devaterník s červeným
plným květem se žlutým
středem, velmi bohatě kvete,
polštářovitý polokeřík, K10,5

pavinec kvete v létě modrofialovými kulatými hlávkami, tvoří kopeček, K 9

30 Kč

35 Kč

30 Kč

6-7

15

6-8

20

6-7

20

Kobercové plamenky čili floxy jsou neodmyslitelnou součástí nejen každé skalky, ale hodí se i do trvalkových výsadeb.
Časem narůstá do větších polštářů a v květnu rozzáří zahradu. Pohledné jsou i mimo kvetení, jelikož jsou stálezelené a na zimu nezatahují.
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19523
Phlox subulata ´Applebossom´
plamenka s jabloňově růžovým květem
v květnu, tvoří stálezelené polštáře do výšky 15 cm,
sázíme na slunné stanoviště, K 9

35 Kč
19522
Persicaria affine
'Darjeeling Red'

19524
Phlox subulata
´Scarlet Flame´

19525
Platycodon grand.
´Astra Blue´

rdesno skalkové s pokryvným
růstem a proměnlivou
barvou klasů od bílé po
červenou, K 9x9

plamenka šídlovitá s jasně
sytě karmínově červeným
květem, bujný kobercovitý
růst, K 9

boubelík či zvonkovec
s velkými modrými zvonky
v létě, daří se mu v propustné půdě, K 9

35 Kč

35 Kč

30 Kč

6-8

20

5

20

7-8

25

19526
Platycodon grand.
´Astra White´

19527
Primula rosea
´Rosy´

19528
Primula vialii
´Red Hot Poker´

zvonkovec s velkými čistě
bílými zvonky v létě,
v zimě sušší stanoviště, K 9

jedna z nejkrásnějších prvosenek s ostře svítivě růžovočervenými květy v hustých
okolících, K 9

v létě kvetoucí primule
s neobvyklým tvarem
- protáhlým dvoubarevným
květenstvím, K 9

30 Kč

25 Kč

30 Kč

7-8

25

3-4

15

7-8

25

Koniklece jsou jednou z nejhezčích jarních skalniček pro své poměrně velké chloupkaté květy.
Aby se jim však dařilo a trs se každym rokem rozrůstal, potřebují dostatek slunce na vyvýšeném stanovišti s propustnou zásaditou půdou.
Nutné je tedy přidat do půdy při výsadbě např.mletý vápenec.
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19534
Santolina chamaecyparis
svatolina je stálezený keřík s výrazně
stříbřitým aromatickým olistěním,
kulaté žluté květy, výška do 30 cm, K 9

30 Kč
19529
Pulsatilla vulgaris
´Red Shades´

19530
Pulsatilla vulgaris
´Violet´

19531
Pulsatilla vulgaris
´White´

koniklec je oblíben pro své
nápadné červené květy
zjara, daří v propustné a
mírně vápenité půdě, K 9

koniklec s klasicky fialovými květy brzy zjara,
vyžaduje zásaditou půdu,
K9

bíle kvetoucí koniklec,
podmínky stejné jako
u ostatních konikleců,
K9

30 Kč

30 Kč

30 Kč

3-4

20

3-4

20

3-4

20

19533
Sagina subulata
´Aurea´

19535
Sedum rupestre
´Winter Lemon´

odrůda úrazníku s výrazně
žlutým olistěním, kvete
rovněž bíle, K 9

rozchodník se žlutým
tučným větším olistěním,
bujnější růst, K 9

25 Kč

30 Kč

25 Kč

6-7

6-7

19532
Sagina subulata
úrazník je nizoučká kobercovitě se rozrůstající mechovitá skalnička, bílá
drobná kvítka v létě,
vhodný do štěrbin,K 9

5

5

7-8

15

16211 MONSELLA

Pro extrémě sucha místa jsou vhodné tučnolisté netřesky a rozchodníky.
Mají tu výhodu, že vydrží delší dobu bez zálivky a proto se hodí do mělkých mis, koryt a na hroby.
Výtečně se oplatňují ve spárách mezi kameny, kde se rozrůstají v celé kolonie a stmelují tak jednotlivé kameny v krásný celek. Výborně jsou i na osázení střech.
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19541
Viola ´Rebecca´
violka unikátní barvy a formy květu,
kvete celé léto až do podzimu, vyžaduje
vlhčí humózní půdu a slunné až polostinné
stanoviště, výška do 20 cm, K 10,5

35 Kč
19536
Silene schafta
silenka kavkazská s růžovými kvítky během léta,
stanoviště slunné, nesnáží
zimní vlhko, K 9 cm

25 Kč

6-7

15

19537
Thymus citridorus
´Silver Oueen´

19538
Thymus citriodorus
´Doone Valley´

citronová mateřídouška
s bíle panašovanými drobnými lístečky působí jako
stříbřitý keříček, K 9

citronová mateřídouška
s drobnými panašovanými
žlutými lístky, plazivý stěsnaný pokryvný růst, K 9

30 Kč

30 Kč

7-8

20

7-8

10

19539
Thymus praecox
´Coccineus´

19540
Viola hybrida
´Etain´

19542
Waldsteinia
ternata

mateřídouška se sytě růžově purpurovým květem,
velmi pokryvný plazivý
růst, K 9

violka se žlutým květem
a slabým fialovým lemem,
kvete po celé léto až do
podzimu, K 10,5

mochnička má hustý
pokryvný vzrůst, jasně
žlutý květ na jaře, vhodná
i do stínu pod stromy,K9x9

30 Kč

35 Kč

35 Kč

7-8

5

6-8

20

4-5

10

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.
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19605
Aster dumosus ´Jenny´
hvězdnice s karmínově červenými poloplnými
květy v září až říjnu, výška jen 35 cm, K 9x9

35 Kč
19601
Achillea filipendulina
'Cloth of Gold'
řebříček tužebníkovitý
s jemně vykrajovanými listy
a velkým žlutým plochým
květenstvím, K 8x8 cm

25 Kč

7-8

90

19602
Anemone hybrida
´Pamina´

19603
Anemone hybrida
´Whirlwind´

sasankovka se středně růžovými poloplnými květy
na podzim, má ráda
humózní půdu, K 9x9

sasankovka s čistě bílými
poloplnými květy ve
vzdušných latách kvete
od srpna do zámrazu, K 9x9

40 Kč

40 Kč

8-9

70

8-9

70

19604
Artemisia ludovic.
´Silver Queen´

19606
Aster novae-angliae
´James Ritchie´

19607
Aster novi-belgii
´Fellowship´

pelyněk se stříbrným olistěním a vzpřímeným růstem,
drobný bílý květ, výborná
kulisová trvalka, K 9x9

hvězdnice novoanglická
nese sytě růžové až purpurové, středně velké květy se
zlatými středy, K 9x9

vzrůstná odrůda hvězdnice
- astry kvetoucí na podzim
poloplnými růžovými
květy, K 9x9

35 Kč

35 Kč

35 Kč

7-8

70

9-10

100

9-10

90

16211 MONSELLA

Krásnoočka jsou rostliny otevřených prostorů: potřebují hodně slunce, plné slunce a půdu dobře zásobenou živinami. Životnost krásnoočka se můžeprodloužit
včasným seříznutím odkvetlých lodyh.
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19613
Coreopsis verticilata ´Zagreb´
jemnolisté krásnočko bohatě v létě kvete středními jasně
žlutými květy, kulovitý růst do 40 cm, nutná slunná poloha
a propustná půda, K 9x9

35 Kč
19608
Aster novi-belgii
´Karminkuppel´

19609
Astilbe arendsii
´Astary Rose´

19610
Campanula glomer.
´Acaulis´

hvězdnice s poloplnými
purpurovými květy se
žlutými středy, výborná
odrůda k řezu, K 9x9

čechrava s růžovým hustým
květem v létě a velmi
stěsnaným vzrůstem,
sázíme do vlhčí půdy, K 9x9

zvonek klubkatý se sytě
modrým květem a stěsnaným vzrůstem, K 8x8

35 Kč

30 Kč

35 Kč

9-10

80

6-7

30

7-8

25

19611
Coreopsis grandifl.
´Sunkiss´

19612
Coreopsis grandifl.
´Early Sunrise´

19614
Delphinium Pacific
´Astolat´

krásnoočko s výrazným
dvoubarevným jednoduchým
květem, stěsnaný vzrůst,
sazenice v K 9x9

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

ostrožka - stračka
s poloplnými růžovofialovými květy s bílým okem,
K 8x8

35 Kč

35 Kč

35 Kč

6-8

6-8

30

35

6-8

150

16211 MONSELLA

Ostrožka patří k ozdobě mnoha zahrad a svým bujným vzůstem je na nich dominantní trvalkou.
Odstíny modré barvy jsou nepřekonatelné. V kombinaci s červenou vytrvalou lobelkou a bílou kopretinou nebo žlutým krásnoočkem zvítězíte v zahrádkářské osadě.
Tvar květu připomíná delfína, tak proč ji nevysadit blízko vodní hladiny.
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19621
Echinacea ´Cheyenne Spirit´
třapatkovka s jednoduchým květem
v barevně nerozlišené směsi,
výška akolem 60 cm, K 9x9

40 Kč
19615
Delphinium Pacific
´Black Knight´

19616
Delphinium Pacific
´Blue Bird´

19617
Delphinium Pacific
´Galahad´

poloplný kultivar
ostrožky v tmavě modré
barvě s černým okem,
K 8x8

oblohově modrá ostrožka
s bílým okem, roste jako
ostatní ostrožky stejně
bujně , K 8x8

čistě bílá ostrožka,
bujná dominantní trvalka,
K 8x8

35 Kč

35 Kč

35 Kč

7-9

150

7-9

150

7-8

150

19618
Echinacea
´Eccentric´

NOVINKA
19619
Echinacea
´Eccentric Yellow´

NOVINKA
19620
Echinacea
´Green Jewel´

nová odrůda třapatkovky
s velmi plným sytě
červeným květem, K 9x9

neobvyklý hustě plnokvětý
žlutý květ, stejně jako
ostatní sázíme do dobré
půdy na slunce, K 9x9

nevšední odrůda třapatkovky se zelenkavými
odstíny, silné stonky,
K 9x9

65 Kč

65 Kč

75 Kč

7-8

60

7-8

60

7-8

60

16211 MONSELLA

Třapatkovka (Echinacea), dříve označovaná jako třapatka nebo také rudbekie (Rudbeckia), je pěstitelům trvalek velmi dobře známá.
Pěstovala se a pěstuje nejen pro krásné úbory, ale také pro léčivé účinky. Velké nápadné květy třapatkovek přitahují pohledy od července až do podzimu.
I v zimě vypadají zhnědlé květy dekorativně, proto je sestřihneme až na jaře.Tato 60 až 100cm vysoká rostlina vhodná na výsluní, dává přednost výživným,
nepříliš těžkým půdám. Nyní dochází k rozmachu ve šlechtění a každým rokem se objevuje spoustu nových odrůd v různých barvách včetně plnokvětých.
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19626
Gaillardia aristata ´Kobold´
kompaktnější kokarda vhodná na slunná stanoviště
s propustnou půdou, kvete bohatě výraznými
červenožlutými květy během léta, sazenice v K 8x8

30 Kč
NOVINKA
19622
Echinacea

´Meditation Lime´
nová odrůda s jemně
krémově žlutou barvou,
jednoduchý květ,
nižší vzrůst, K 9x9 cm

65 Kč

7-8

60

19623
Echinacea ´Prairie
Splendor´

NOVINKA
19624
Echinacea ´Prairie

třapatkovka s většími růžovými květy, možno použít též
jako léčivku, kvete raně,
K 8x8

nová odrůda třapatkovky
s růžovým květem a stěsnaným kompaktním růstem,
sazenice v K 9x9

30 Kč

40 Kč

6-8

Splendor Compact Rose´

60

7-8

40

Splendor Compact White´

NOVINKA
19628
Geum cocineum
´Koi´

třapatkovka s bílým květem
a zakrslejším kompaktním
růstem,
sazenice v K 9x9

19629
Gypsophilla panic.
´Flamingo´

kuklík se sytě oranžovým
květem v létě, výborná výplňová trvalka na slunná
až polostinná místa, K 8x8

šater nebo nevěstin závoj
s plným světle růžovým květem, vyžaduje velmi propustnou půdu, K 9x9

40 Kč

30 Kč

45 Kč

19625
Echinacea ´Prairie

7-8

40

6-7

30

7

100

V posledních letech se mezi trvalkami stále více prosazuje Heuchera - dlužicha. Vytvářejí pěknou přízemní růžici okrouhlých listů v různých barvách někdy zvýrazněné kresbou.
Během léta kvetou drobnými zvonkovitými kvítky na bezlistých lodyhách dlouhých 40 až 60cm v barvách od bílé po červenou.Dají se použít k řezu jako zajímavý doplněk aranžmá.
Velkou výhodou dlužich je, že jsou téměř stálezelené. Na podzim nezatahují a zůstávají dlouho do zimy stále vzhledné. Při holomrazech se listy sluncem zpravidla trochu připálí.Na jaře je
trochu sestřihneme. Na pěstování jsou jinak nenáročné.Daří se jim na slunných až polostinných trochu vlhčích místech v těžší humózní zahradní půdě. Nesnášejí jen úpal a trvalé sucho.
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19627
Geranium x cantabrigiense ´Karmina´
kakost s pokryvným kobercovým růstem do
výše 30 cm kvete bohatě počátkem léta růžovými
kvítky, K 9x9

45 Kč
19630
Helleborus niger
čemeřice černá s nejranějším
kvetením velkých bílých
květů, později zelenají, má
velké stálezelené tuhé listy,
K 10,5

45 Kč

2-4

40

NOVINKA
19633
Heuchera ´Galaxy´

dlužicha s červenými listy
a růžovými drobnými
skvrnkami, základní barva
postupně během sezóny
ztmavuje, K 10,5

65 Kč

7-8

40

NOVINKA
19631
Helleborus oriental.
´Double White´

19632
Helenium
´Short ´n Sassy´

plnokvětá forma čemeřice
s krásnými velkými bílými
květy, K 10,5

nová stěsnaně rostoucí
odrůda zápleváku s proměnlivou barvou květu od žluté
po červenou, K 9x9

75 Kč

45 Kč

2-4

400

7

40

NOVINKA
19634
Heuchera
´Ginder Ale´

NOVINKA
19635
Heuchera
´Sugar Plum´

žlutooranžové listy dlužichy
s působivým světlým
mramorováním, K 10,5

dlužicha se světle purpurovými většími listy a tmavými žilkami,
bělavěrůžová kvítka, K 10,5

65 Kč

65 Kč

7-8

30

7-8

30

Známá levandule tvoří šedé olistěné aromaticky vonící stálezelené keříčky. Vhodná je do skalek, k upevnění svahů, na obruby trvalkových rabat. Výborná je kombinace
s vyššími růžemi. Spokojí se s každou normální zahradní půdou a miluje místo na plném 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 oleji z levandule pomáhají při revmatických bolestech a mají povzbuzující účinek.
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19644
Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue ´
levandule lékařská se sytě modrofialovým
květenstvím uprostřed léta,
roste do výšky 40 cm, K 9x9

35 Kč
19636
Heuchera
´Marmelade´

19637
Heuchera sanguinea
´Coral Forest´

19638
Hosta
´Blue Mouse Ears´

žlutooranžové velké listy
na okrajích vykrajované
a zvlněné, světlý květ,
K 9x9

dlužicha se zelenými listy
a zářivě červenými drobnými
květy v létě, výborná trvalka
pro předsadby, K 8x8

v překladu modré myší uši,
jedna z nejzakrslejších
odrůd, tuhé kulaté modré
listy a lila květy, K 9x9

65 Kč

30 Kč

65 Kč

7

40

7-8

40

NOVINKA
19639
Hosta ´Fireworks´

19640
Hosta

novinka bohyšky s bělavými listy s výrazným tmavě zeleným lemem,
vzpřímené úžší listy,
nižší vzrůst, K 9x9

´Orange Marmelade´
sytě žlutooranžový list
s výrazným dvoubarevným
zeleným lemem, K 9x9

75 Kč

75 Kč

7

25

7

7

15

NOVINKA
19641
Hosta
´Pandora ´s Box´

nová zakrslá odrůda
bohyšky se zelenými okraji
a bílými středy, K 9x9

65 Kč

40

7

15

Kopretina je stará vděčná a oblíbená trvalka, které svou „ obyčejností” uchvátí každého.
Doporučujeme ji na jednom stanovišti ponechat asi tak tři roky a pak ji rozdělit a přesadit nejlépe zjara při rašení.
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19647
Leucanthemum maximum
´Silver Princess´
kopretina s jednoduchým bílým
květem, stěsnaný růst kolem 40 cm,
vhodná i do nádob, K 9x9 cm

30 Kč
19642
Hypericum calycin.
´Rose of Sharon´

19643
Kniphofia uvaria
´Flamenco´

19645
Lavandula x interm.
´Grappenhall´

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

mnohokvět vytváří v létě
krásný květní hrozen, směs
žlutých a oranžových odstínů, silná sazenice v K 9x9

nová odrůda levandule
s delšími květnými stopkami
a světle modrými
květy během léta, K 9x9

40 Kč

40 Kč

30 Kč

7-8

30

7-8

80

7-8

50

19646
Leucanthemum max.
´Broadway Lights´

19648
Leucanthemum
´Western Star Leo´

19649
Liatris spicata
´Kobold´

nový druh kopretiny se světle
žlutými zdvojenými okvětními
lístky, nízký růst, vyžaduje
dobrou výživnou půdu, K 9x9

kopretina s jednoduchým
bílým středním květem
s pevnými lodyhami, hustý
stěsnaný vzrůst, K 9x9

50 Kč

40 Kč

šuškarda nebo-li shorakvět
s růžovými kvítky uspořádanými v hustých klasech,
trávovité listy, K 8x8

7-8

50

7-8

25 Kč

30

7-8

50

16211 MONSELLA

Pokud lze nějaké trvalce říkat kytička našich babiček,
tak je to především plamenka, která byla pěstována na zahradách u vesnických chalup a je dobře,že se tam v poslední době stále vrací. Uprostřed léta svítí její
poměrně velké květy do dálky.Přitom jde o nenáročnou přizpůsobivou trvalku, která je vděčná jen za občasné přihnojení.
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19656
Phlox paniculata ´Ditoran´
plamenka s lososvým květem a malým červeným očkem,
nižší růst do 60 cm, odolná padlí, sazenice v K 9x9

40 Kč
19650
Nepeta faassenii
šanta kočičí s kompaktním
vzrůstem a modrofialovými květy během léta,
výborná pro podrost,
použití jako levandule,K 8x8

30 Kč

6-8

30

19651
Origanum vulgare
´Rosenkuppel´
odrůda dobromyslu oproti
normální má bujnější růst
a sytější růžové větší květy
během léta, K 9x9

´Delta´
málo rozšířená plamenka
s ranými bílými kvítky
s očkem, vzpřímený růst,
odolná proti chorobám, K 9x9

35 Kč

40 Kč

6-8

40

NOVINKA
19653
Phlox paniculata

19654
NOVINKA
Phlox paniculata

´Bambini Desire´
zcela nová odrůda plamenky
se sytě purpurovým květem
a nejnižším vzrůstem,
sazenice v K 9x9 cm

´Bambini Primadonna´
nová odrůda plamenky
a jasně růžovým květem
a nejnižším vzrůstem,
sazenice v K 9x9 cm

55 Kč

55 Kč

7-8

40

19652
Phlox maculata

7-8

6-7

80

19655
Phlox paniculata
´Ditopur´
plamenka se sytě purpurovými květy s bílým očkem,
nižší kompaktnější odrůda,
voní, sazenice v K 9x9

40 Kč

40

7-8

60

Upolín je oblíbená trvalka pro svou ranou dobu květu a je tedy obohacením jarní květeny.
Libuje si v kypré, stále přiměřeně vlhké zahradní půdě s příměsí rašeliny.
Stanoviště volíme slunné až polostinné.
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19658
Rudbeckia fulgida´Goldsturm´
třapatka kvete bohatě sytě žlutými květy
s tmavými terči od července do podzimu, K 8x8

35 Kč
19660
Salvia x superba

19657
Polemonium
caeruleum ´Azuro´

19659
Salvia x superba
´New Dimension Blue´

jirnice je nenáročnou v létě
kvetoucí trvalkou drobnými
modrými kvítky, vhodná do
skupin a na podrost, K 8x8

šalvěj se sytě modrofialovými
květy uprostřed léta, velmi
stěsnaný růst, nutná slunná
poloha, nádadná, K 9x9

´New Dimension Rose´
šalvěj nádherná s množstvím
růžových kvítků, preferuje
suché až polosuché, dobře
odvodněné místo, K 9x9

30 Kč

35 Kč

35 Kč

6-8

60

7-8

30

7-8

30

19661
Sedum alboroseum
'Mediovariegatum'

19662
Sidalcea malviflora
´Elsie Heugh´

19663
Veronica spicata
'Rotfuchs'

rozchodník má žlutavé listy
se zeleným lemem, květy
na podzim růžové, vydrží
sucho, K 9x9

středně vysoká trvalka pro
slunná místa, potřebuje
propustné, písčité nevápenné půdy, K 9x9

rozrazil se krásně ploše
rozrůstá, kvete dlouho
v létě sytě růžovými klasy,
nenáročný, K 9x9

35 Kč

40 Kč

35 Kč

8-9

7-8

40

80

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.
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19707
Pennisetum alopecuroides
dochan přináší koncem léta krásné
štětinaté klasy, sázíme na slunce
do propustné půdy, výška 50 cm, K 8x8

35 Kč
NOVINKA
19701
Calamagrostis acut.
´Karl Foerster´

NOVINKA
19702
Deschampsia caesp.
´Goldschleier´

19703
Festuca cinerea
´Eisvogel´

třtina je vyšší trsovitě
vzpřímeně rostoucí mrazuvzdorná tráva s žlutohnědým květem, K 9x9

metlice tvoří hustý zelený
trs do 60 cm a vykvétá až
do metru zlatavým
volným květenstvím, K 9x9

výrazně stříbřitě modrá
kostřava tvoří nízký
bochánek,
nesnáší zamokření, K 8x8

45 Kč

40 Kč

35 Kč

7-9

120

7-8

100

7-9

40

NOVINKA
19705
Miscanthus sinen.
´Flamingo´

19706
Panicum virgatum
´Heavy Metal´

lalang je japonská tráva
s výrazně červeným
vzpřímeným olistěním,
žádá teplou polohu, K 9x9

nová odrůda ozdobnice
s trsem vzpřímeného růstu,
červenohnědé klasy
koncem léta, K 9x9

proso má konce listů
i květenství v létě modro
fialové, vzpřímený růst,
propustná půda, K 9x9

55 Kč

65 Kč

55 Kč

19704
Imperata cylindrica
´Red Baron´

7-9

40

8-9

130

8-9

100

Všechny druhy sázíme do polostínu až stínu a jsou dobře mrazuvzdorné. Žádají dobrou zahradní vhlčí půdu.
Kapradiny zkrášlí tmavé kouty, vytvářejí tajemnou atmosféru. V moderních zahradách jsou nezbytné. Dodáváme jen silné sazenice.
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19721
Athyrium niponicum ´Pewter Lace´
listy klasického tvaru s nevševním
kovově červeným barevným nádechem,
výška 40 cm, K 10,5

45 Kč
19720
Athyrium filix-fem.
´Frizelliae´

19722
Blechnum spicant

odrůda papratky samičí
s drobným a jemným kulovitým olistěním, rozložitá,
sazenice v K 10,5

stálezelená žebrovice se
dvěma typy odlišně vypadajících listů, nízké tužší
vnější a jemné vnitřní
vysoké až do 80 cm, K 10,5

35 Kč

35 Kč

19723
Dryopteris
erythrosora
kapraď s výrazným lesklým
velkým listem se zlatavým
nádechem, K 10,5

35 Kč

40

80

35
19724
Osmunda regalis
´Purpurescens´

19725
Phyllitis scolopend.
´Undulata´

19726
Polystichum
tsus-simense

podezřeň královská je elegantní kapradina se zajímavými listy s načervenalým
nádechem, K 10,5

jelení jazyk s užšími listy
se zvlněným okrajem,
stálezelený, žádá mírně
vápenitou půdu, K 10,5

tmavě zelená kapradina,
stálezelené lesklé listy
pěkného tvaru, K 10,5

35 Kč

35 Kč

35 Kč

100

30

30

Když se řekne bylinky, představíme si léčivé nebo v kuchyni využitelné rostliny.
Kromě toho se využívají v kosmetive do mastí, krémů, koupelí apod.. Rovněž jsou vhodné i k dekoraci.
Sušená levandulová kytička či květináč plný čerstvých bylin provoní celý pokoja navíc přispěje k nerušenému spánku. Některé i pěkně kvetouz a zdobí zahradu jako třeba klasická pažitka.i
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19753
Mentha species ´Almira´
máta s intenzivní jahodově mentholovou chutí,
oproti běžnému druhu má drobnější lístky
a nižší růst, odnožuje, K 9x9 cm

30 Kč
19751
Belamcanda
chinensis

NOVINKA
19752
Mentha piperita
´Mandarinen´

19754
Origanum vulgare
'Compactum'

angínovník pomáhá při bolesti krku a zánětu průdušek,
zároveň je dekorativní
listy i květy, K 8x8

kříženec máty s jemnou
příchutí mandarinky,
hladké listy ideální pro
dezerty a koktejly, K 9x9

řízkovaná odrůda dobromyslu
se stěsnaným růstem, stejné
použití jako u původní formy,
sazenice v K 9x9 cm

30 Kč

30 Kč

30 Kč

6-8

40

7

60

7

20

19755
Origanum vulgare
´Hot & Spicy´

19756
Rumex sanguineus
ssp. Sanguineus

19757
Salvia officinalis
´Culinaria´

nová odrůda dobromyslu oregana s pikantní mírně
pálivou příchutí, roste velmi
kompaktně, K 9x9 cm

šťovík krvavý s výraznou
červenou nervaturou,
mladé listy výborné do
zeleninových salátů,K 9x9

velmi aromatická šalvěj
s velkými listy, ideální pro
použití v kuchyni, K 8x8

30 Kč

30 Kč

30 Kč

7

20

7

35

7

40

Nacházejí široké uplatnění v okrasných zahrádkách a předzahrádkách.
Zakrslé druhy pak ve skalkách a vegetačních nádobách - korytech, mísách, na hrobech, některé z nich jsou velmi vhodné pro pěstování bonsaí.
Nabízené konifery jsou silné urostlé tříleté, případně čtyřleté řízkovance otužilé, zvyklé našemu klimatu.
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19802
Abies koreana ´Brillant´
kultivar korejské jedle s velmi nízkým pomalu
rostoucím bochníkovým tvarem
výška jen 30 cm, sazenice výšky 10-15 cm v K 13 cm

185 Kč
19801
Abies koreana
korejská jedle kuželovitého
růstu, zdobí ji modré šišky
postavené nahoru, odolná
a nenáročná, silná sazenice
velikosti 15-250 cm v K 13

145 Kč

19803
Juniperus comm.
´Green Carpet´

19804
Juniperus squam.
´Blue Star´

velmi nízký plazivý jalovec
se zelenými jehlicemi,
velikost sazenice
výška 5-8 cm v K13

jalovec s velmi zakrslým
růstem tvoří jakoby roztřepený kopeček, odolný,
velikost 8-15 cm v K13

120 Kč

135 Kč

500

15

80

19805
Picea glauca
´Alberta Globe´

NOVINKA
19806
Picea glauca
´Rainbow´s End´

19807
Thuja plicata
´Little Boy´

kulovitě rostoucí zakrslý
smrk, velmi hustě větvený,
sazenice 12-20 cm v K 13 cm

pravidelně konický smrček
při rašení bělavě žlutý, roste
pomalu do přísně kuželovitě,
sazenice 20-30 cm v K 13

pomalu rostoucí kuželovitý
zerav, který dorůstá 1,2 m
výšky a 0,7 m šířky, žlutozelené jehlice, 20-30cm v K 13

145 Kč

165 Kč

85 Kč

50

100

120

Listnaté keře nesmí chybět na žádné zahradě. I když jsou většinou opadavé, působí svou proměnou během sezóny velmi živě.
Jsou efektní často svými barevnými listy, tak i překvapí pěknými květy. Vyšší keře tvoří základní patro zahrady a často plní i maskovací funkci.
Nižší pak jako předsadba před vysokými a lze je použít samostatně např. do skalek.
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19813
Weigela ´Olympiade´
nová odrůda vajgélie se žlutými listy a sytě růžově
červenými květy, při rozkvětu velmi kontrastní,
výška keře 1,5-2 m, velikost sazenice 25-40 cm v K 14

65 Kč
NOVINKA
19808
Buddleia davidii
´Free Petite Dark Pink´

19809
Callicarpa bodineri
´Profusion´

patentovaná novinka komule
se stěsnaným růstem, dlouho
kvete sytě růžovými
květy, sazenice 15-25 cm v K 12

krásnoplodka je opadavý keř
ozdobný hlavně nevšedními
modrofialovými plody,
sazenice výšky 15-25 cm v K 12

´Anny´s Winter Orange´
nová svída výrazná hlavně
svítivě oranžovými větvemi
v zimě, jinak nenáročný keř,
sazenice výšky 20-25 cm v K13

75 Kč

65 Kč

65 Kč

7-8

60

7-9

180

NOVINKA
19810
Cornus sanguinea

5-6

120

19814
Weigela ´Victoria´

NOVINKA
19811
Diervilla rivularis
´Honeybee´

NOVINKA
19812
Potentilla fruticosa
´Red Lady ´

zanice je málo rozšířený keř,
odrůda s jasně žlutými listy
a květy, stěsnaný růst,
sazenice výšky 20-25 cm v K12

mochna s oranžovočervenými
květy během léta, nová tmavá
odrůda, hustý nízký keřovitý
růst velikost 15-25 cm v K 12

vajgélie s purpurově růžovými květy a červenohnědými listy,
silná sazenice velikosti
25-40 cm v K 14

85 Kč

55 Kč

65 Kč

6-7

90

5-6

60

5-6

160

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 podzim. Dětem, vnoučatům ale i sobě připravíme „chutné” prázdniny.
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19901
Ribes ´Captivator´
beztrnný pozdní angešt
s keřovitým růstem kolem 1 metru,
sladké červené plody,
velikost sazenice 20-30 cm v K 12

65 Kč
19903
Rubus´Heritage´

19902
Rubus idaeus
´Valentina´
stáleplodící oranžověžlutý
maliník, plodí na loňských
i letošních výhonech,
sazenice 20-30 v K12

stáleplodící kvalitní
americká odrůda červeného
maliníku s chutnými většími
plody, zasílaná
velikost 25-35 cm v K 12

75 Kč

75 Kč

7

150

7

NOVINKA
19904
Rubus idaeus
´Glen Coe´

beztrnná odrůda maliníku
s fialovými plody středně
velkými, mají sladkou chuť,
velikost 25-35 cm v K 12

85 Kč

150

7

120

19906

19907

beztrnná malinostružina
s velkými tmavě červenými
plody, velikost 20-30 cm
v K 12

Vaccinium ´Bluecrop´
vynikající pozdnější odrůda
kanadské borůvky tvoří vzpřímeně rostoucí vitální keře
s velkými plody,
sazenice 20-25 cm v K 12

Vaccinium ´Patriot´
raná až středně raná
kanadská borůvka s
nižším vzrůstem - možno
pěstovat i v nádobách,
sazenice 20-25 cm v K 12

85 Kč

85 Kč

85 Kč

19905
Rubus ´Tayberry
Buckingham´

7

200

7

180

7

120

