Lukon Glads
Váš dodavatel květin již od roku 1988

KATALOG
JARO 2019

KATALOG JARO 2019

Ú vod

Vážení přátelé květin – naši zákazníci,
na samém začátku bychom Vás chtěli informovat, že cibuloviny a hlízy
budeme expedovat od února, trvalky budeme posílat s ohledem na počasí a
jejich vegetační fázi. Čechravy, hosty (bohyšky) a okrasné traviny budeme
posílat koncem března - začátkem dubna. V případě silných mrazů zboží
nezasíláme.
Jako každý jiný rok Vám nabízíme náš nový, barevný katalog gladiol
a jiných cibulnatých, hlíznatých květin, trvalek a okrasných trav, kde navíc
naleznete u každé položky příslušný obrázek dané rostliny.
Na našich stránkách www.lukon-glads.cz máte také možnost si
stáhnout tištěný katalog ve formátu pdf. Naši nabídku na e-shopu
budeme postupně rozšiřovat o některé novinky a o méně namnožené
odrůdy. Chceme, aby internetová nabídka byla bohatší o námi nabízený
sortiment.
V letošní nabídce jsou opět další novinky nebo méně známé kultivary,
hlavně pro milovníky skalniček, trvalek, ale i pro ty co nemají zahrádku,
co pěstují květiny v bytě, za oknem, v truhlíku nebo na balkónech. Věříme,
že z více jak 1000 položek uvedených v našem katalogu si vybere i ten
nejnáročnější zahrádkář – pěstitel.

Lukon Glads

slavili na „Mezinárodní výstavě v Neznašově“, kde jsme představili naši
budoucí novinku v sortimentu, velkou raritu, a to odrůdu mečíku, který
má roztřepené-krispované okraje okvětních plátků.
Z letošních introdukovaných novinek mečíků Vás chceme upozornit na
kultivary Jiřího Václavíka. Parádní, vícebarevný *RAINBOW WARRIOR*,
který splňuje i ty nejnáročnější požadavky, dále kouřovou novinku
*BALTRA*. Z naší kuchyně Vás určitě upoutá nádherný *ŠVIHÁK
LÁZEŇSKÝ*, parádní jsou nové pixioly. Výborné jsou i další novinky, které
uvádíme.
Naše nabídka dalších cibulnatých a hlíznatých květin je velmi pestrá.
Nabízíme Vám široký sortiment amaryllisů, čechrav, denivek, dosen, host,
jiřinek, lilií, pivoněk a mnoho dalších. Pro specialisty jsou v katalogu
nabízeny stále populární begonie, gloxinie, kaly a kaládie. V naší nabídce
také najdete např. venkovní bramboříky, konvalinky, a to i růžové,
montbrécie, phloxy, šuškardu a další méně známé květiny např. “honzíky,
kalokvět, oměj, zmijovec” a další.

Pro podzim 2019 bude opět připraven nový nabídkový barevný katalog.
Najdete v něm nabídku hyacintů, irisů, krokusů, lilií, narcisů, okrasných
česneků, tulipánů, různých skalniček, trvalek, trav a ostatních cibulnatých
a hlíznatých květin včetně řady novinek a málo známých specialit. Katalog
Naše bezkonkurenční nabídka gladiol je zase opět rozšířena o nové
bude automaticky poslán zdarma všem, kteří si u naší firmy na jaře 2019
kultivary, které vždy nejdříve testujeme na našich pozemcích. Letošní
něco objednali.
nabídka je rozšířena o odrůdy, které testujeme od našich přátel z Litvy,
Závěrem Vám chceme poděkovat za Váš stálý zájem o květiny od nás.
Lotyšska, Moldavska, Ruska a USA.
Přejeme Vám hodně zdraví a úspěšný rok 2019. Doufáme, že i firma
V loňském roce jsem získal ocenění, kterého si velmi vážím, od uznávané
LUKON GLADS s.r.o. přispěje do Vašeho života kouskem radosti v podobě
mezinárodní gladiolové organizace v USA, která se nazývá NAGC. Můj
krásných květinových výpěstků v následující sezóně.
mečík *MONTEZUMA* byl uveden do síně slávy jako první moderní mečík
S úctou Vás zdraví
zelené barvy, který byl použit pro další šlechtění i dalšími šlechtiteli.
Jaroslav Koníček, Naděžda Koníčková a Ing. Šárka Štěpán Koníčková
Dalším naším úspěchem jsou nové odrůdy *HEIDI* pokřtěná paní Heidi

Janků a *ALENKA* pokřtěná panem Standou Hložkem, pojmenována po
jeho manželce.
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V minulém roce jsme se zúčastnili několika výstav, kde byly naše vystavené
gladioly a jiřiny velice obdivovány návštěvníky výstav. Velký úspěch jsme

www.lukon–glads.cz
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< Vyplnění objednávkového listu:

< Doprava a platba

V případě Vašeho zájmu o naše květiny, vyplňte prosím pečlivě objednávkový list, který je vložen v katalogu,
nebo si ho můžete stáhnout na internetových stránkách. Do hlavičky objednávkového listu je nutné vždy vyplnit
čitelně a hůlkovým písmem všechny předepsané údaje: Vaše jméno, příjmení, dodací adresu, město, PSČ,
telefonní číslo (důležité pro dopravce nebo v případě vzniklých nejasností s Vaší objednávkou), e-mail, celková
suma objednávky, datum Vaší objednávky a vybrat způsob dodání (viz. Doprava a platba).
Zásoba námi nabízených odrůd je dostatečně vysoká, přesto prosíme, uveďte náhradní odrůdy v případě, že ty
nejžádanější odrůdy budou vyprodány, hlavně u novinek. Do tabulky vyplňte podle příslušných kolonek: 4místný
číselný kód uvedený u každé odrůdy, název odrůdy nebo kolekce, počet kusů (hlíz, cibulí nebo rostlin jednotlivých odrůd) a cena v Kč.Chtěli bychom požádat zákazníky, aby jednotlivé položky řadili sestupně podle
katalogového číselného kódu, který je uveden vždy před každou odrůdou. Pomůžete nám tím ke snadnějšímu
a rychlejšímu vyřízení Vaší objednávky.
Dále bychom chtěli požádat zákazníky, aby před odesláním objednávky se ujistili, jestli to je opravdu všechno,
o co mají zájem. Někteří z Vás pak později píší nebo volají ještě doobjednávky. Vždy se snažíme Vaše doobjednávky
kompletovat k Vašim původním objednávkám, ale ne vždy je to možné a pak je Vám zbytečně podruhé účtováno
poštovné a balné.
Součástí zásilky bude Váš objednávkový list, kde bude uvedena celková suma objednávky.
Objednávkový list slouží jako daňový doklad.

Naše firma Vám nabízí 4 možnosti vyzvednutí objednaného zboží. Při neuvedení způsobu přepravy na objednacím listu bude automaticky využito služeb České pošty s.p. Dobírky přijaté prostřednictvím dopravců, které
jsou dopravcem následně zasílány firmě přímo z účtu na účet, nesplňují formální znaky evidované platby, a proto
naše společnost není povinna takovou tržbu evidovat. Platba v hotovosti u osobních odběrů splňuje formální znaky
evidované platby, a proto jsme povinni takovou tržbu evidovat. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

< CENOVÉ PODMÍNKY GLADIOLŮ V ODDÍLU “INTRODUKCE” A “ZÁKLADNÍ SORTIMENT”
Ceny hlíz jsou v katalogu uvedeny pod popisem každé odrůdy.
• Velké hlízy průměr hlízy nad 32 mm
• Střední hlízy průměr v rozmezí 20–32 mm
• Malé hlízy na dopěstování průměr 15–20 mm (většinou také kvetoucí)
Bruty prodáváme v tzv. porcích, které obsahují 15–40 ks tříděného brutu za cenu jedné velké hlízy objednané
odrůdy. Objednávku brutu uveďte v kolonce “velká hlíza”, za číslici napište velké “B”.

< Objednávka zboží:
a)	Zboží si můžete objednat pomocí objednávkového listu a poslat ho na adresu:
LUKON GLADS s.r.o., Rašínova 860, P.O.BOX 6, 289 12 SADSKÁ
• na obálku o rozměru 14 cm x 9 cm nalepte poštovní známku v hodnotě 19 Kč.
• na obálku 23 cm x 16 cm nalepte známku v hodnotě 23 Kč.
Jinak nebude poštou doručena a my Vaši objednávku neobdržíme.
b) Naskenovaný tiskopis nám můžete také poslat na e-mail: info@lukon-glads.cz.
c)	na e-shopu: www.lukon-glads.cz. V případě komplikací s našim e-shopem, pošlete objednávku na uvedený
e-mail.

< Termín doručení:
Objednávky vždy vyřizujeme na základě pořadí, ve kterém byly přijaty. Nejpozdější termín dodání je do 1 měsíce
od přijetí Vaší objednávky. Pokud Vám nebude zásilka do tohoto časového období doručena, prosím kontaktujte
nás. Rádi bychom chtěli poprosit naše zákazníky o shovívavost a trpělivost při vyřizování objednávek, protože se
jedná o choulostivé zboží, se kterým musí být během expedice pečlivě zacházeno a vše je ručně baleno. Vzhledem
k povaze sortimentu není možné provádět pravidelné spravování skladových zásob a průběžné automatické informace o stavu objednávky.
Objednávky z jarního katalogu vyřizujeme od února do konce května. Objednávky zasíláme s ohledem na
počasí, rašení rostlin a přání zákazníka. V období silných mrazů, ale zásadně nezasíláme. V období od června do
srpna vyřizujeme objednávky obsahující trvalky a rostliny, které jsou aktuálně dostupné na našich webových
stránkách. V tomto časovém úseku všechny objednávky posíláme od pondělí do středy.

1)	Balík do ruky. Rostliny zasíláme na dobírku Českou poštou s.p. jako obchodní balík do ruky. Zásilka Vám
bude doručena nejpozději do 2 pracovních dní od předaní zásilky na poštu. K ceně zásilky účtujeme poštovné 130 Kč + balné ve výši 25 Kč. Zásilky posíláme od pondělí do čtvrtka.
2)	DPD balík. Zásilka Vám bude doručena do 2. pracovního dne ode dne předání zásilky dopravní společnosti.
K ceně zásilky účtujeme poštovné 130 Kč + balné ve výši 25 Kč. Pro zasílání zboží je důležité, abyste vždy
uvedli v kontaktních údajích své mobilní číslo a případně i e-mail z důvodu lepší komunikace o doručení zásilky. Při převzetí od řidiče DPD zkontrolujte neporušenost obalu. Zásilky posíláme od pondělí do čtvrtka.
3)	Osobní odběr v naší provozovně. Osobní odběr je velmi vítaný. Vyřízenou objednávku si můžete vyzvednout
v naší provozovně v Lysé nad Labem – Litol. Při příjezdu od dálnice Praha – Hradec Králové, přejedete přes
most řeky Labe a hned na první odbočce zahnete vlevo. Při vjezdu do Lysé n/L hned první ulice vpravo, cca
200 m na levé straně. V momentě, kdy bude Vaše objednávka vyřízená, a připravená se Vám ozveme, a proto
vždy uveďte do objednávkového listu telefonní číslo, případně e-mail, abychom se s Vámi mohli lépe domluvit
na termínu vyzvednutí. Pokud dopředu víte, v jakém termínu si chcete objednávku vyzvednout, uveďte to prosím
do objednávky. Platba za zboží je možná pouze v hotovosti. Poštovné a balné není započítáno. Upřednostňujeme osobní vyzvednutí u objemnějších objednávek.
Adresa provozovny: L UKON GLADS, Na Brůdku 75, Lysá nad Labem – Litol, 289 22
Odpovědná vedoucí: Naděžda Koníčková
Tel./záznamník: +420 325 561 710, Fax: +420 325 594 565
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 (nebo dle telefonické dohody)
4) Osobní odběr na výstavě květin. Rádi Vám doručíme zboží na výstavní veletrhy, které navštěvujeme. Platba
za zboží je možná pouze v hotovosti. Poštovné a balné není započítáno. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn.
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“
V tomto roce navštívíme tyto výstavní veletrhy:
20.03.2019 – 24.03.2019 - Zemědělec jaro – Lysá nad Labem
10.04.2019 – 14.04.2019

- Tržnice Zahrady Čech – Litoměřice

11.04.2019 – 14.04.2019

- Narcis – Lysá nad Labem

25.04.2019 – 28.04.2019

- Flora jaro – Olomouc

01.05.2019 – 08.05.2019

- Floria jaro – Kroměříž

08.05.2019 – 12.05.2019

- Hobby jaro – České Budějovice

22.05.2019 – 26.05.2019

- Natura Viva – Lysá nad Labem

13.06.2019 – 16.06.2019

- Růžová zahrada – Lysá nad Labem

Osobní odběr v partnerské prodejně ZAHRÁDKÁŘ na Praze 10. Možnost osobně si vyzvednout objednávku od
naší firmy, byla z organizačních důvodů zrušena. V obchodě si můžete i nadále zakoupit základní sortiment z naší
katalogové nabídky.
Adresa prodejny: ZAHRÁDKÁŘ, Heřman Havelka, Francouzská 78, Praha 10
Tel.: 271/741 470, e-mail: zahradkar@zde.cz, internet: http://zahradkar.zde.cz
Otevírací doba obchodu: PO – ST 9:00 – 18:00, ČT 9:00 – 19:00, PÁ 9:00 – 18:00
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< Po doručení zásilky
Po převzetí balíku od dopravce, zásilku ihned rozbalte a zkontrolujte
stav doručených rostlin. Pokud jsou rostliny v pořádku, nechte trvalky alespoň 1–3 dny adaptovat (polostinné nebo stinné místo). Nevystavujte rostliny
ihned přímému slunečnímu úpalu. A až poté je vysaďte na připravené místo.
Kontejnerované trvalky zalijte pouze, pokud je bal suchý, nepřemokřujte. Trvalky v kontejneru můžete takto uchovat i několik týdnů a až poté je zasadit.
Pokud není vhodné počasí anebo nemáte dostatek času cibuloviny
a hlízy ihned zasázet, postupujte prosím následovně, aby nedocházelo k pozdější reklamaci zboží. Cibuloviny a hlízy nenechávejte dlouho
uzavřené v sáčcích a papírových pytlíkách. Cibuloviny a kořenové hlízy
uchovávejte rozprostřené v bedýnkách v suchém, větraném a bezmrazém prostředí. Hlízy lilií můžete uskladnit podobně jako brambory, tzn.
v chladném prostředí, případně přikryté vlhčí rašelinou. Při zasílání trvalek
se může stát při přepravě dopravcem, že se ulomí nebo jen nalomí stonek, boční porost. V konkrétním případě u trvalek, se při částečném odlomení bočního
porostu nemusí jednat o důvod k reklamaci, pro správný růst a vývoj rostliny
se doporučuje, provést zaštípnutí za účelem rozvětvení a k podpoře růstu rostliny.

< Záruka
Vždy se snažíme Vám dodávat co nejlepší cibule a rostliny, které jsou během
vegetace ošetřovány podle nejnovější metodiky ochrany rostlin proti živočišným škůdcům, houbovým a virovým chorobám. Ručíme za pravost dodaných
odrůd.
Všechny odrůdy jsou baleny jednotlivě v sáčcích nebo v kontejnerech,
kde je označen název odrůdy. Trvalky a okrasné traviny dodáváme v kontejnerech 8 x 8 cm nebo 9 x 9 cm. Denivky jsou posílány jako prosto kořenné.
Vrátíme Vám peníze, nebo zašleme nové zboží, jestliže objednané zboží nesplní Vaše očekávání a bude zapříčiněno naší firmou.
Neručíme za ztráty, které vznikly nedodržením pěstitelských zásad, nesprávným skladováním, experimenty či neověřenými postupy.
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INTRODUKCE 2019
0001 ATAPANA – (Koníček 2019) 211 M (Rabarberu Kréms x open). Světle krémová s nazelenalým přelivem, která je od poloviny spodních petálů napuštěná smetanovou barvou. Dvouřadé
klasy jsou velmi vyrovnané, nesou 21 až 23 puků s pěkně zřasenými květy voskovité substance, pravidelně rozmístěnými. Výborný zdravotní stav, otevírá 8 až 10 květů. Jsme potěšeni,
že Vám můžeme tuto pixiolu nabídnout, která byla obdivovaná již jako semenáč na výstavách. Semenáč č. 29/1-7-09/13, Z 2-3, W 3.
Velká 52,- Střední 42,- Malá 30,0002 BALTRA – (Václavík 2019) 397 LM. Kouřově mahagonové květy mají na petálech jemné, bílé šumrování, okvětní plátky jsou vyztuženy bílým, středovým žebrem. Klasy mají
22 až 24 puků, otevírá 7 až 9 květů voskovité substance, pěkně zvlněných. Dobře se množí a dělá dobré klasy ze všech velikostí. Velice vhodná novinka na řez květů, ale
i k dekoraci. Semenáč č. T 67-70/11, Z 2, W 2-3.
Velká 65,- Střední 50,- Malá 35,0003 CALAMITY JANE – (Koníček 2019) 135 M (Little Dynamo x open). Výstavní, špičková miniatura s tmavě lososovou barvou květů, která přechází do hrdla v krémovou barvu.
Uprostřed okvětních plátků jsou bílé paprsky. Rostliny jsou štíhlé, rovné s výstavními parametry. Pravidelně uspořádané klasy mají 23 až 26 puků, otevírá 10 až 12 květů.
Květy jsou zvlněné, voskovité substance. Perfektní stavba jistě potěší milovníky pixiol. Semenáč č. 14/1-5-05/09, Z 2, W 2-3.
Velká 52,- Střední 42,- Malá 30,0004 ESKYMO – (Koníček 2019) 400 EM (sdlg x sdlg). Krémově bílá barva jemné zvlnění, dobrá voskovitost široce otevřených květů. Klasy jsou vysoké s pravidelně uspořádanými
květy, nesou 22-24 puků. Zdravý a množivý mečík, nevadne v horku, vhodný pro řez klasů na prodej, ale i pro výstavní stoly. Z 1-2, W 2.
Velká 60,- Střední 48,- Malá 35,0005 LEVUKA – (Koníček 2019) 233 M (Sapnu Pils x open). Střední lososová barva okvětních plátků je na spodních petálech překryta zlatavě žlutou. Uprostřed spodních plátků je
červená ryska. Otevírá 7-9 zvlněných, voskovitých květů. Dvouřadé klasy nesou 21-23 puků. Velmi pěkná kombinace barev této pixioly. Semenáč č. 29/1-2-06/09, Z 2, W 2-3.
Velká 55,- Střední 42,- Malá 30,0006 MARŠÁL SOBIESKI – (Koníček 2019) 454 EM (sdlg x sdlg). Čistá, zářivě červená barva, vysoký a rovný klas nese 23-25 puků, květy jsou pevné, uspořádané v přísném
dvouřadu. Má ideální výstavní parametry, ale je vhodný i pro pěstování na řez květů, Má zvláště veliký, dobře klíčivý brut. Z 1, W 1.
Velká 58,- Střední 44,- Malá 32,0007 PANÍ MARYŠENKA – (Koníček 2019) 400 M (Avenu Punš x open). Sváteční bílá, která je na spodních petálech lehce překryta krémovou. Na záhoně upoutává dokonalou
stavbou vysokého klasu. Dosahuje 22 až 24 puků, současně otevírá 9 až 11 květů pěkně zvlněných, voskovitých. Rostliny vykazují výborný zdravotní stav a vzorové proporce,
jak pro výstavy, tak i pro řez květů. Roste velmi zdravě, dobře se množí. Semenáč č. 5/1-1-09/13, Z 3, W 3.
Velká 60,- Střední 48,- Malá 35,0008 RAINBOW WARRIOR – (Václavík 2019) 463 LM. Fantastická kombinace cyklámenově růžové barvy se smetanovou. Klasy mají přísné, dvouřadé uspořádání zvlněných a voskovitých květů. Otevírá 9 až 11 květů z 22 až 24 poupat, dalších 5-6 ukazuje barvu. Roste velmi zdravě, jsem rád, že můžeme tuto novinku uvést na trh. Exklusivní paráda
na výstavních stolech! Semenáč č. T 22-94/10, Z 2, W 2-3.
Velká 65,- Střední 50,- Malá 35,0009 SALMON EXOTIC – (Václavík 2019) 435 LM. Zářivé, červeně lososové květy s celoplošným bílým šumrováním mají nažloutlý znak na spodních plátcích. Klasy jsou dvouřadého uspořádání, mají 22 až 24 puků, otevírá 8 nebo více dobře umístěných květů pěkně zvlněných, dobré voskovité substance. Kvalitní, řezová odrůda, která může také
vyhrát na výstavách. Semenáč č. T 26-109/10, Z 2-3, W 3.
Velká 60,- Střední 48,- Malá 35,-

< Reklamační řád
Ačkoliv prodáváme pouze kvalitní zboží, může se stát, že bude možné zboží
reklamovat. Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 325 561 710,
nebo e-mailem jaroslav.konicek@lukon-glads.cz.
Při reklamaci zašlete zboží na vlastní náklady (ne na dobírku) na naši adresu.
Vždy přiložte originál nebo kopii Vaše objednávkového listu spolu s reklamovaným zbožím. Do zásilky uveďte důvod reklamace. Bez těchto náležitostí
nejsme povinni reklamaci uznat. Bez objednávkového listu nebude reklamace
vyřízena, proto si jej pečlivě uschovejte. Chtěli bychom Vás požádat i o uvedení
telefonního čísla, e-mailu, usnadní a urychlí nám to komunikaci s Vámi při
vyřizování reklamace.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme
neprodleně informovat o stavu reklamace.
Podrobné obchodní podmínky naleznete na našich internetových
4 stránkách www.lukon-glads.cz
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0010 STELLA – (Koníček 2019) 425 EM (sdlg x IVORY QUEEN).
Nádherná oranžová barva se sytě žlutými znaky na spodních
okvětních plátcích. Vysoké, dvouřadé klasy nesou 23-25 puků,
které dobře drží na klasu i při vysokých teplotách, otevírá 8-10
květů, nevadnou. Kvalitní tržní odrůda lákavá hlavně barvou,
také určitě vhodná na výstavní stoly. Dělá hodně brutu, dobře
se množí. Z 3-4, W 3-4.  
Velká 70,- Střední 58,- Malá 45,0011 ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ – (Koníček 2019) 311 (Krášnais Mantojums x open). Kouzelná, zářivě krémová barva květů, kterým
ještě přidává na kráse jejich nazelenalý lem okrajů plátků.
Květy jsou intenzivně zvlněné, silné voskovitosti. Dvouřadé,
dlouhé klasy mají 22 až 24 pěkně tvarovaných květů, pevně
uchycených, otevírá 8 až 10 květů. Příjemný odstín a krásný
tvar květů udivoval návštěvníky výstav, kde byl již vystavován.
Zobrazen na titulní straně „Gladirisu“ č. 146. Z 5-6, W 5-6.
Semenáč č. 20/1-13-09/13
Velká 70,- Střední 58,- Malá 45,-
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0009

0010

0011

ZÁKLADNÍ SORTIMENT
Další novinky mečíků najdete na internetu
v našem e-shopu www.lukon-glads.cz.
0012 ADÉLA – (Václavík 2010) 435 M. Svítivě oranžově lososový s velkou žlutou skvrnou na spodních okvětních plátcích se širokou
tmavě oranžově lososovou colorou. Tato dekorační odrůda vyniká
krásně tvarovanými, nařasenými a voskovitými květy. Rostliny vytváří parádní klasy s dlouhým stonkem, 22-24 poupaty, současně
nakvétá 7-9 velmi trvanlivých květů. Ideální tržní odrůda.
Velká 13,- Střední 10,- Malá 7,0013 AGUNG – (Mimránek 2018) 457 M. Purpurově červené květy mají
jemné bílé šumrování. Okolo hrdla je barva světlejší. Okraje okvětních plátků jsou jemně bíle lemovány. Pevné klasy nesou 22-24
puků, otevírá 7-9 moderně zvlněných a voskovitých květů. Velice
zdravá novinka, výborná na řez, dekoraci, ale i na výstavní stoly.
Velká 38,- Střední 30,- Malá 22,-

0014 ALAMUT – (Václavík 2018) 423 LM. Svítivá, světle oranžová, na spodních petálech je zlatě žlutý
přeliv, který je jemně napuštěný červenou barvou. Klasy mívají dvouřadé uspořádání, nesou 21 až
22 poupat, otevírá 7 až 9 květů. Tato nevšední, dekorační odrůda vyniká krásně tvarovanými, silně
zvlněnými a voskovitými květy. Ideální tržní odrůda, velice vhodná k dekoraci.
Velká 45,- Střední 35,- Malá 25,0015 ANNUŠKA – (Dybov 2004) 435 VE. Svítivá, horečnatá, signálně lososová barva, ve velmi čistém odstínu,
která doslova na záhoně září. Na spodních petálech je podkladní barva zářivě žlutá s lososovým lemem.
Květy jsou silně zřasené, silné voskovité substance. Trvanlivost ve váze a odolnost vůči nepříznivému
počasí je velkým kladem této novinky. Výborné vlastnosti pro řez květů. Pravidelné dvouřadé klasy nesou
20 až 22 poupat, současně nakvétá 7 až 9 květů. V dobrých podmínkách přerůstá do velikosti 500.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0016 BIG BEN – (Šaran 2015) 535 M. Parádní barva je zářivě lososová se žlutým jazykem na spodních
plátcích, středová žebra mají bělavý tón. Velké, pevné květy jsou jemně zvlněné, jsou uspořádány
v perfektním, výstavním dvouřadu. Klasy nesou 22-24 puků, otevírá až 12 květů naráz.
Velká 24,- Střední 19,- Malá 14,-

0012

0014

0013

0015

0016

0017 BÍLÁ ELEN – (Kovařík 2017) 400 LM. Zářivě čistě bílá, květy mají kulatější tvar, okvětní plátky jsou
prohnuté dozadu. Klasy jsou rovné, pevné, vyrovnané velikosti, mají 22 až 24 poupat v pravidelném
dvouřadém uspořádání, otevírá 8 až 10 pěkně zřasených květů, silně voskovitých. Rostliny rostou
velmi zdravě, dobře se množí.
Velká 28,- Střední 21,- Malá 15,0018 BLESK – (Šaran 2018) 427 LM. Sytě oranžová barva se žlutým okem, veliké zvlněné a pevné květy
na dlouhém dvouřadém klasu, který má 23 až 25 puků a udrží při nákvětu až 10 květů. Kvete od půli
srpna a na záhoně svítí jako sluníčko. Zdravý, množivý kultivar, při dobrých podmínkách dorůstají
květy do velikosti 500
Velká 40,- Střední 30,- Malá 22,0019 BLUE EFFECT – (Koníček 2013) 487 M. Skvělá, tmavá, fialově modrá novinka se sametovým nádechem parádně navlněných, voskovitých květů. Hrdlo je tmavší, na spodních plátcích je bílý středový
pruh a šumrování. Dobře stavěné klasy s delším stonkem nesou 22-24 poupat, otevírá 7-9 květů.
Efektní, výrazná novinka na záhoně, vhodná pro všestranné použití
Velká 19,- Střední 15,- Malá 11,-
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0020 BRIKETA – (Šaran 2014) 459 M. Kouzelná, černočervená v sametovém provedení. Okvětní plátky mají exklusivní bílou coloru, uprostřed
spodních petálů je bílý, středový paprsek. Květy jsou pěkně zvlněné, dobré voskovité substance. Klasy jsou vysoké, mají 22 až 24 puků, otevírá 7 až 9 květů. Výborné zakončení klasu, skvělý a silný stonek. Dobře se množí, roste zdravě, výborná řezová, ale i výstavní novinka.
Velká 23,- Střední 18,- Malá 13,0021 CARSKAJA ROSSKOS – (Murín 2010) 463 LM. Velké květy mají jasně růžové horní okvětní lístky, spodní lístky jsou tmavě karmínové,
hrdlo je světle karmínové. Dvouřadé klasy nesou 23-25 poupat, otevírá 9-11 nádherně zvlněných a voskovitých květů. Spektakulární
tvar květů, nezapomenutelná barva.
Velká 22,- Střední 17,- Malá 12,0022 CENTAUR – (Václavík 2004) 459 LM. Parádní černočervená barva v tmavě hnědém podtónu. Výjimečnou barvu ještě zvýrazňují bílé rysky uprostřed okvětních plátků. Květy mají kulatější tvar, jsou zvlněné s dobrou voskovitou strukturou. Pevné, rovné klasy nesou 23–24
poupat, otevírá 8 – 9 květů, dalších 5 – 6 ukazuje barvu. Tato novinka je výjimečně množivá, dělá hodně brutu, který spolehlivě klíčí.
Velká 12,- Střední 9,- Malá 6,0023 CINNAMON CANDY – (Frazee 1991) 455 LM. Divoká kombinace bílých teček a skvrn na červeném podkladu celého květu. Klasy mají 20 až 22
poupat, otevírá 7 až 8 květů. Skutečně je to třída. Nutnost pro ty, kteří mají rádi exotické novinky. Výborná odrůda na dekoraci i řez květů.
Velká 12,- Střední 9,- Malá 6,-

0024 CLARE – (Šaran 2007) 387 E. Tmavě modře fialová ve dvou odstínech, na spodních okvětních plátcích jsou uprostřed bílé šípy. Klasy
nesou 19-20 puků, květy jsou hrubě zvlněné a voskovité. Kvete mezi prvními, přínos do sortimentu v dané barvě.
Velká 16,- Střední 12,- Malá 9,0025 COFFEE – (Lelek 2011) 339 M. Základní barva je růžově lososová, na spodních petálech jsou neobvyklé odstíny okrové a lososové barvy.
Výborná stavba klasu, otevírá 6-7 voskovitých květů z 20-21 puků. Atraktivní odrůda pro řez, ale i na výstavní stoly.
Velká 20,- Střední 16,- Malá 12,0026 CONFETTI – (Lelek 2015) 413 M. Okraje květů jsou smetanově bílé, směrem do středu se zbarvuje do svítivě žlutého oka, přes které jsou
červené paprsky. Dvouřadé klasy nesou silně nařasené květy výborné voskovité substance.
Velká 24,- Střední 19,- Malá 14,0027 COUNT CHOCULA – (Madeson 2004) 398 EM. Velmi zajímavá hnědá odrůda se světlejšími horními okvětními plátky, spodní plátky jsou
tmavě hnědé s červenými paprsky. Klasy mají 20-22 puků, otevírá 6-7 květů, kvete raně.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0028 CRAZY IDEA – (Šaran 2013) 473 M. Základní barva květů je světlá levandulově vínová. Silně voskovité a zvlněné květy jsou nepravidelně melírovány a stříkány různě velikými skvrnami. Dvouřadé klasy nesou 20 až 22 poupat, otevírá 7 až 9 květů. V těžších půdách se
vybarvuje v tmavší odstín. Exotická, provokující novinka.
Velká 21,- Střední 17,- Malá 12,0029 ČOCHTAN – (Šaran 2011) 304 M. Poutá návštěvníky výstav, ale i na záhoně svojí nádhernou zelenou barvou a krásným nákvětem zvlněných květů. Klasy jsou dvouřadé, nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 květů. Je to velmi zdravá, dobře se množící novinka.
Velká 22,- Střední 18,- Malá 12,0030 DELISSA – (Koníček 2003) 459 M. Parádní, černočervený s krémovým melírováním spodních okvětních plátků, směrem do hrdla světlejší. Výjimečné zbarvení ještě zvýrazňuje bílá pikotáž okrajů květů. Pevné klasy mají přísné, dvouřadé uspořádání, nesou 22-24 puků.
Silně zvlněné květy, voskovité substance jsou na delších stoncích. Otevírá 9-11 květů, dalších 5-6 ukazuje barvu.
Velká 20,- Střední 16,- Malá 12,0031 DORA – (Koníček 2016) 467 M. Základní barva je cyklámenově růžová, která je velmi silně šumrovaná a melírovaná bílou barvu. V hrdle
je nepatrný karmínový tón. Klasy jsou pevné, nesou 21-23 poupat, otevírá 6 – 8 voskově tuhých květů. Výborná novinka na řez, ale i na
výstavy. Silně působivá kombinace.
Velká 20,- Střední 16,- Malá 12,0032 ELIGOR – (Koníček 2012) 455 M. Fantastický, lososově červený s nažloutle smetanovým středem, které je ostře červeně colorováno.
Okraje okvětních plátků jsou tmavě, červeně lemovány. Dělá nádherné, pravidelné dvouřadé klasy s 22 až 24 poupaty, současně nakvétá
8 až 10 květů. Květy jsou silně zvlněné, výborné voskovité substance. Atraktivní vybarvení a krásný tvar květů, udivuje návštěvníky
letních výstav
Velká 22,- Střední 18,- Malá 12,0033 EŠELON – (Murín 1989) 433 LM. Klasy mají perfektní dvouřadé uspořádání pevně uchycených zvlněných květů dobré voskovité substance. Otevírá 9 až 11 květů na klase, ale i více. Klas nese 23 až 25 puků. Krásná, výstavní odrůda v lososové barvě se světlým hrdlem.
Velká 20,- Střední 16,- Malá 12,-
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0034 FILAKI – (Koníček 2015) 495 LM. Základní barva květů je
mahagonově purpurová s velmi silným, bílým „šumrováním“.
Plošší květy mají konce okvětních plátků protaženy do špic.
Pevné klasy nesou 22-24 poupat, otevírá 7-9 silně voskovitých, zvlněných květů. Exoticky zbarvená odrůda.
Velká 21,- Střední 17,- Malá 12,0035 FLAME EYE – (Mimránek 2005) 373 EM. Neobvyklé, levandulově růžové květy s výrazným červeně purpurovým vybarvením na spodních petálech. pravidelné, pevné, dvouřadé klasy
nesou 23 až 25 poupat. Otevírá 8 až 10 zvlněných, voskovitých
květů. Výborná odrůda na řez květů, ale i na výstavní stoly.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0036 GOLD FEVER II – (Hartline 2011) 416 M. Sytě žlutý se zřaseným okrajem. Dvouřadé klasy nesou 20-22 puků, otevírá 7–8
silně voskovitých květů. Roste zdravě, dělá dostatek brutu.
Nádherná, špičková novinka ve žlutém odstínu.
Velká 22,- Střední 18,- Malá 12,0037 GOLUBOJ TOPAZ – (Kolganov 2006) 584 M. Výjimečně čistá je fialově modrá barva velkých, kulatějších květů. Okvětní
plátky jsou hluboce zvlněné, voskově tuhé. Robustní klasy dosahují výšky až 130 cm, dvouřadé květenství je složeno z 22
poupat, otevírá 7-8 květů, pevně uchycených.
Velká 24,- Střední 19,- Malá 14,0038 GREEN WAVE – (Šaran 2015) 304 M. Čistě zelená barva květů
drží po celou dobu kvetení. Květy mají kulatější tvar, jsou jemně zvlněné s dobrou voskovitostí. Klasy mají dobrou stavbu
a nesou 21 až 23 pevně uchycených květů.
Velká 25,- Střední 20,- Malá 15,0039 HONORIUS – (Mimránek 2015) 423 LM. Vytváří pravidelné
dvouřadé klasy se světle oranžových květů, které směrem
do hrdla přecházejí v krémový tón. Na spodních petálech je
nádherné žluté oko. Otevírá 10 i více květů na klase s 22-24
poupaty. Květy jsou voskově tuhé, zvlněné, mají čtvercovitý
tvar. Skvělá výstavní novinka.
Velká 26,- Střední 20,- Malá 14,-

0042 IZJUMKINA – (Dibov 2003) 513 E. Skutečně překrásně žlutá s mazlivým červeným zabarvením
v hrdle. Když přidáme rozkošné zkadeření, silnou voskovitost a neobyčejný tvar květu, potom je to
mečík pro opravdové labužníky. Otevírá 8 až 10 květů z 22 až 24 poupat. Paráda z Ruska!
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,-

0043 JAHODOVÝ POHÁR – (Mimránek/Kříž 2014) 343 M. Pastelově růžové květy se světlejším hrdlem.
Na spodních okvětních lístcích je výrazná karmínová kresba. Klasy jsou pevné, nesou 22-24 poupat,
otevírá 7 až 10 pěkně zvlněných květů velice dobré voskovité substance. Výborný zdravotní stav,
dobře se množí.
Velká 19,- Střední 14,- Malá 10,0044 JIŘÍ VÁCLAVÍK – (Václavík 2009) 499 LM. Barva květů je tmavě mahagonově hnědá se šlehačkově
bílým žíháním, které je na celém květu. Nejvzácnější detail květů je, ale až 5 mm široký, bílý lem
okrajů. Květy jsou parádně zvlněné, voskovité substance, pevně uchycené. Otevírá 10 až 12 květů
na perfektním, výstavním, dvouřadém klasu s 23 až 25 poupaty.
Velká 14,- Střední 11,- Malá 8,0045 JURÁŠEK – (Koníček 2012) 300 LM. Sněhově bílá s lehkým krémovým přelivem okolo hrdla, který
později přechází v čistější bílý odstín. Vynikající, velmi krásný gladiol voskové substance, pěkně zvlněný a ideálního tvaru klasu. Klasy mají 23 až 25 poupat, otevírá 11 a více květů, 6 ukazuje barvu.
Rostliny vykazují dobrý zdravotní stav a vzorové proporce jak pro vystavování, tak i pro řez.
Velká 23,- Střední 18,- Malá 13,-
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0040 INDIGO BLUE III – (Jones 1997) 485 M. Velmi pěkná fialově modrá, která je od poloviny spodních
petálů napuštěná bílou barvou, na vrchních petálech nepatrně prosvítá. Dvouřadé klasy jsou velmi
vyrovnané, nesou 22 až 24 puků s pěkně zvlněnými květy voskovité substance, pravidelně rozmístěnými.
Velká 17,- Střední 13,- Malá 10,0041 IZA – (Šaran 2007) 304 EM. Pěkný odstín pistáciově zelené má tato novinka. Rostliny vytváří pravidelné dvouřadé klasy s 20 až 22 poupaty a současně udrží 7 až 9 otevřených květů. Květy jsou
pěkně zvlněné, voskově tuhé. Jsme rádi, že Vám tuto ranou odrůdu můžeme nabídnout.
Velká 19,- Střední 14,- Malá 10,-
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0046 KAETA – (Koníček 2018) 445 M. Velké květy mají pinkově růžovou barvu, na spodních okvětních plátcích je tmavší karmínové oko, uprostřed je bílý šíp. Dvouřadé klasy nesou 21-24 poupat, otevírá 8-10 nádherně zvlněných a voskovitých květů. Rostliny vykazují výborný
zdravotní stav a vzorové proporce, jak pro výstavy, tak i pro řez květů. Roste velmi zdravě, dobře se množí.
Velká 35,- Střední 27,- Malá 19,0047 KURNÁS – (Koníček 2015) 383 M. Velmi zajímavý, světle modrofialový s tmavším okem na spodních petálech a s nepatrnými, bílými
a namodralými proužky. Květy jsou zvlněné, voskovité, dobře uchycené na klase, který nese 18-20 poupat, otevírá 7 až 8 květů. Na naší
zahradě bývá obdivován pro svůj pěkný modrý odstín. Zdravá, dobře se množící novinka, velice vhodná pro dekoraci.
Velká 23,- Střední 18,- Malá 13,0048 LIMPOPO – (Koníček 2007) 469 LM. Velmi tmavý, vínově černo růžový v sametovém provedení, spodní okvětní plátky mají tmavší odstín.
Květy jsou zřasené, vysoké voskovité substance odolné počasí – vodě i sluníčku. Klasy mají přísné, dvouřadé uspořádání, nesou 23 až
24 puků, udrží nákvět až 12 květů. Vynikající odrůda s výborným rodičovstvím. Výstavní typ, dráždivá odrůda!
Velká 21,- Střední 17,- Malá 12,0049 MAJA PLISECKAJA – (Gromov 1997) 520 M. Hluboce zvlněné žlutě oranžové květy, silné voskovité substance, mají v hrdle červenou
kresbu. Pevné, robustní klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 velkých, formálně umístěných květů. Roste velice zdravě, dobře se množí.
Působivá odrůda z Ruska.
Velká 15,- Střední 11,- Malá 8,-

0050 MÁJOVÝ KVĚT – (Kovařík 1991) 402 M. Pastelově světle zelená odrůda s nádherným tvarem květů. Vytváří také precizní dvouřadé klasy
s 21–22 poupaty a nákvětem po 7 – 9 květech, které jsou silně řasené a voskovité. Výborný růst a dobrá množivost.
Velká 12,- Střední 9,- Malá 6,0051 MALAJKA – (Šaran 2016) 354 M. Čistá, svítivě červená barva, dobře zvlněné, voskové květy s nepatrnou bílou colorou okrajů petálů. Výborná stavba klasu s 22-24 puky, to jsou hlavní přednosti tohoto nového kultivaru. Je zdravý, množivý i na trhu květů dobře prodejný.
Velká 25,- Střední 19,- Malá 14,0052 MARSYAS – (Václavík 2007) 465 M. Neskutečně zřasená a extrémně voskovitá je tato odrůda. Barva květů je cyklámenově růžová se
smetanovým hrdlem a dráždivým světlým lemováním okrajů okvětních plátků. Klasy mají přísné, dvouřadé uspořádání květů s 23 až 25
poupaty, otevírá 10 až 12 květů.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0053 MARTIN BARSECHIAN – (Koníček 2018) 479 LM. Fantastická, tmavě purpurová barva květů v kombinaci s purpurově vínovou, kterým
ještě přidává na kráse jejich silný sametový nádech. Parádní tvar květů, silně zřasených a maximálně voskovitých („naozaj plechový“
jak by řekl Peter Repčík) jí přidávají nejvyšší stupeň ohodnocení. Rostliny jsou vysoké s perfektním dvouřadým uspořádáním pevně
uchycených květů. Klasy mají 23 až 25 puků, otevírá 10 až 12 květů. Neskutečný odstín a krásný tvar květů udivoval návštěvníky výstav,
kde byl již vystavován.
Velká 45,- Střední 35,- Malá 25,0054 MICIMUTR – (Domský 2012) 401 LM. Nádherný bílý s jahodově červeným očkem, které je krémově lemované. Klasy mají perfektní
dvouřadé uspořádání, květy jsou silně zřasené se silnou voskovou substancí. Vynikající výstavní odrůda s výbornými parametry, otevírá
9 až 11 květů na klase s 24 až 26 poupaty. Velmi zdravá a množivá novinka.
Velká 20,- Střední 15,- Malá 11,0055 NADZIRAH – (Koníček 2017) 458 M. Luxusní, sametově černočervený až hnědočervený se silným sametovým nádechem. Květy mají
hluboké zvlnění, výbornou voskovitou substanci. Rostliny jsou vysoké až 170 cm s perfektním dvouřadým uspořádáním pevně uchycených květů. Výstavní klasy nesou 23 až 25 poupat, otevírá 9 až 11 květů, 6 ukazuje barvu.
Velká 27,- Střední 21,- Malá 15,0056 NAKTIS SU MULATE – (Markevičius 2012) 493 LM. Kouřové, fialově hnědé okvětní plátky přecházejí k okrajům v kovově šedou barvu.
Rostliny jsou robustní, klasy jsou pevné, nesou 22-24 poupat, otevírá 8 -10 zvlněných, voskovitých květů.
Velká 28,- Střední 21,- Malá 15,0057 NEBESKÁ BRÁNA – (Koníček 2001) 400 LM. Jiskřivě bílý s nepatrným růžovým nádechem, pylové tyčinky jsou také čistě bílé. Nepatrný
nádech zelené barvy v hrdle. Klasy mají perfektní dvouřadé uspořádání květů, které jsou silně zvlněné, silné voskovité substance. Otevírá 10 až 12 květů z 25 až 27 puků. Výstavní odrůda.
Velká 15,- Střední 11,- Malá 8,0058 ORIENTAL GREEN – (Šaran 2015) 305 M. Z nádherného odstínu zelené barvy květů prosvítá načervenalý ruměnec. Na spodních okvětních plátcích je úžasný červený znak. Klasy mají perfektní dvouřadé, výstavní uspořádání se středovým uchycením. Nesou 21-23 puků,
otevírá 10 i více květů naráz. Velmi přitažlivá novinka v zelené barvě.
Velká 23,- Střední 18,- Malá 13,-
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0059 OTOMEDON – (Koníček 2016) 597 LM. Třpytivá, tmavě hnědě
purpurová s lehkým bílým šumrováním, spodní okvětní plátky mají
uprostřed bílý paprsek, konce jsou protaženy do špiček. Květy
mají hluboké zvlnění, výbornou voskovitou substanci. Rostliny jsou
vysoké s perfektním dvouřadým uspořádáním pevně uchycených
květů. Klasy mají 22 až 24 puků, otevírá 10 až 12 květů.
Velká 25,- Střední 19,- Malá 14,0060 PACIFIC TIDE – (Alleman 2008) 445 LM. Velké, pastelově růžové květy mají na spodních petálech krémově bílé oko. Květy
jsou pěkně zvlněné, voskovité, mají protažené konce do špiček. Dvouřadé, výstavní klasy nesou 24 a více puků, otevírá
8-10 květů. Elegantní, výstavní odrůda.
Velká 17,- Střední 12,- Malá 9,0061 PASTEL PLEASURE – (Hartline 2003) 433 M. Zářící květy
jsou oranžově lososové barvy s lehkým žlutým hrdlem. Otevírá 9 a více silně nařasených a voskovitých květů ve formálním
uchycení s 23-25 pupeny. Velmi zdravý a dobře rostoucí kultivar. Nepřekonatelná krása, která nemůže chybět v zahradě.
Velká 17,- Střední 13,- Malá 9,0062 PLÁPA – (Vinkelis 2010) 433 E. Navlněné květy jsou světle
lososové barvy, na spodních okvětních plátcích je zajímavý
smetanově žlutý jazyk s nádherným rudým lemem kolem něj.
Klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 zvlněných, voskovitých
květů. Exklusivní, výborně rostoucí novinka z Lotyšska.
Velká 22,- Střední 18,- Malá 12,0063 POLLUX EXOTIC – (Václavík 2011) 399 LM. Barva květů je
černě purpurová s bílým šumrováním, překrývané žlutým odstínem. Okraje okvětních plátků mají bílý lem. Otevírá 8-10
kulatějších květů pěkně zvlněných výborné voskovité substance. Klasy nesou 21-23 poupat, silně působivá, dráždivá,
exotická novinka vitálního vzrůstu, dobře se množí.
Velká 17,- Střední 13,- Malá 9,0064 POTEPIS – (Markevičius 2011) 497 LM. Dvoutónové, kouřově
fialové odstíny se míchají se starorůžovou barvou. Hluboce
zvlněné květy mají čtvercový tvar s neobvyklou voskovitou
strukturou. Exceletní dvouřadé klasy mají 22-24 puků, jsou
dlouhé přes 70 cm a současně udrží nákvět 7-9 květů. Velmi
zdravá a množivá novinka.
Velká 28,- Střední 21,- Malá 15,-

0065 PRINCESE BUDURA – (Vinkelis 2008) 423 EM. Nádherné, krémově oranžové květy jsou velmi silně zřasené a voskovité. Na spodních petálech přechází barva v tmavší odstín zlatě oranžové. Uprostřed plátků
je červený proužek, který je dělá ještě atraktivnější. Klasy nesou 20-22 puků, otevírá 7-8 květů.
Velká 20,- Střední 15,- Malá 11,0066 PUMBA – (Koníček 2005) 401 M. Čistě bílá s nepatrným, světle krémovým hrdlem. Klasy mají 23 až
25 poupat, perfektní dvouřadé uspořádání květů, které jsou zvlněné s dobrou voskovitou substancí.
Otevírá 9 až 11 květů. Dobře se množí, odrůda vhodná pro výstavy i k řezu.
Velká 20,- Střední 15,- Malá 11,0067 RANDOLPH – (Madeson 2005) 441 M. Každý, kdo tuto dekorativní novinku zahlédne, tak jí bude
chtít. Dvě třetiny okvětních plátků jsou světle růžové barvy s lehce krémově bílými spodními okvětními plátky s velkými ozdobnými červenými skvrnami. Květy jsou silně zvlněné se silnou voskovitou
strukturou. Udrží až 9 otevřených květů najednou z 20-22 puků na pevných stoncích.
Velká 26,- Střední 20,- Malá 14,0068 RED LASSER – (Lelek 2010) 454 EM. Signálně červená v různých odstínech. Vzorný, excelentní, dvouřadý klas má 22 až 24 poupat, otevírá 7 až 10 květů. Květy jsou dobré voskovité substance, pěkně
zřasené. Velmi zdravá odrůda, dobře množivá. Výstavní odrůda vhodná i k řezu. Kvete mezi prvními.
Velká 22,- Střední 17,- Malá 13,-

0069 SANTA CLAUS – (Hartline 2005) 355 M. Jasně červené květy s bílými oky na spodních třech okvětních lístcích a bílými ryskami na vnější straně okvětních lístků. Otevírá 7-9 zvlněných, voskovitých
květů ve formálním umístění z 21- 23 puků na dvouřadém klasu. Pravidelně produkuje klasy výstavní kvality. Výborná, zdravě se množící odrůda vhodná i k řezu.
Velká 25,- Střední 19,- Malá 14,0070 SASSY – (Hartline 2009) 315 EM. Tato krásná, středně žlutá s nádechem světla na vnějších špičkách
a nápadnými červenými skvrnami na spodních třech okvětních plátcích má silnou voskovitou strukturu
a silné hluboké zvlnění květů. Horní okvětní plátky mají načervenalé lemování. Pevné klasy nesou 2123 puků, otevírá 7-9 pevně uchycených květů. Nádherná dekorační, ale i výstavní odrůda.
Velká 26,- Střední 20,- Malá 14,0071 SKAISTÁ KOMBINÁCIJA – (Vinkelis 2003) 315 M. Horní okvětní plátky jsou světle lososově růžové
barvy, spodní plátky přecházejí v oranžovou a žlutou barvu. Střed spodních petálů je výrazně vínově
červený. Vysoké klasy nesou 20-22 puků, otevírá 7-8 voskovitých, zvlněných květů. Dobře roste,
výborná řezovka. Krásná kombinace barev.
Velká 21,- Střední 17,- Malá 12,-
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0072 SPRÁVNÁ SUSAN – (Belička 2005) 445 M. Základní barva květů je růžově červená, na spodních okvětních plátcích se do ní intenzivně
napouští žlutá barva. Klasy jsou pevné, nesou 21-23 puků, otevírá 7-8 voskovitých, zvlněných květů, dalších 5 ukazuje barvu. Dobře se
množí, parádní kombinace barev.
Velká 17,- Střední 13,- Malá 10,0073 SUNNY DAY – (Šaran 2005) 325 M. Velmi lákavý oranžový odstín se žlutým jazykem. Statné rostliny vytváří precizní dvouřadé klasy s 22 až
24 poupaty. Nakvétá 8 až 10 silně zvlněných a voskově tuhých květů naráz. Přínosný, špičkový kultivar v žádaném barevném odstínu.
Velká 16,- Střední 12,- Malá 9,0074 ŠARLOTKA – (Koníček 2018) 377 LM. Třpytivá, která svítí na všechny strany, šeříkově purpurová se sametovým nádechem, na spodních
okvětních plátcích je výrazné bílé oko. Květy mají hluboké zvlnění, výbornou voskovitou substanci. Rostliny jsou vysoké s perfektním
dvouřadým uspořádáním pevně uchycených květů. Klasy mají 23 až 25 puků, otevírá 9 až 11 květů. Paráda na Vaší zahradě!
Velká 40,- Střední 31,- Malá 22,0075 ŠURI MURI – (Vinkelis 2008) 375 EM. Neskutečně barevná novinka z Lotyšska. Levandulově vínové květy jsou z větší části překryté
světle a tmavě žlutou barvou. Na spodních petálech je výrazné, velké, karmínové oko. Květy jsou silné voskovité substance, hluboce
zvlněné. Otevírá 6 až 8 květů z 19 až 21 poupat. Dráždivá, exotická, dekorační odrůda.
Velká 27,- Střední 21,- Malá 15,-

0076 THREE MUSKETEERS – (Vinkelis 1998) 337 LM. Základní barva je růžově lososová. Na spodních okvětních plátcích je překryta žlutou,
na které je výrazné červené oko. Klasy mají formální uspořádání, nesou 22-24 puků, otevírá 8-10 parádně zřasených, voskovitých květů.
Krásná, tříbarevná kombinace.
Velká 21,- Střední 16,- Malá 12,0077 TOGO – (Šaran 2011) 358 M. Ojedinělá tmavě černě červená barva květů, které jsou intenzivně zvlněné a mají okraje plátků lemovány
bílou colorou. Vyniká zdravím růstem, pěknou, formální stavbou klasu s 22-24 poupaty, z nichž 8-10 otevírá. Sametový nádech násobí
krásu této novinky.
Velká 21,- Střední 16,- Malá 12,0078 URIASH – (Šaran 2018) 2018 423 LM. Pěkná, oranžově žlutá kombinace, jemné zvlnění i vosk, dvouřadový klas nese 22-24 puků, otevírá
9-11 květů. Spolehlivá, zdravá i velice množivá odrůda vhodná pro řez květů, ale i k dekoraci.
Velká 35,- Střední 27,- Malá 19,0079 VAMBERSKÁ KRAJKA – (Koníček 1997) 461 LM. Velmi světlá, levandulově růžová barva květů, které jsou pěkně lemovány levandulovou. Květy jsou ploché, silně zřasené se silnou voskovitou substancí. Okraje okvětních plátků jsou po celém obvodu zoubkované (jako
crispy tulipány). Klasy jsou vysoké, mají dvouřadé uspořádání květů, nesou 24 až 26 poupat, otevírá 9 až 11 květů.
Velká 24,- Střední 18,- Malá 13,0080 VESTOČKA – (Murin 2000) 401 E. Svítivá, bílá barva květů je napouštěná narůžovělým přelivem. Spodní petály jsou světle smetanové,
později bílé. V hrdle je výrazné, kontrastní rudě červené oko. Klasy mají dvouřadé uspořádání, nesou 22 až 24 poupat, otevírá 7 až 9
květů. Květy jsou pěkně zvlněné, výborné voskovité substance. Velmi pěkná kombinace barev, která upoutává návštěvníky na zahradě.
Kvete raně, odrůda z Moldávie.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0081 VLADĚNA – (Václavík 2010) 401 M. Sněhově bílý s výrazným krémovým hrdlem. Vytváří mohutné dvouřadé klasy s delším stonkem, klas
dosahuje v dobrých podmínkách 80 cm a má 24 poupat. Impozantní nákvět má až 11 květů, dalších 5 poupat ukazuje barvu. Květy jsou
zřasené voskově tuhé. Pro své vlastnosti je předurčen pro komerční účely.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0082 VLJUBLJONNYJ – (Kiselev 2001) 561 LM. Velmi světlá levandulová s perleťovým nádechem, v hrdle je nepatrná karmínová kresba.
Robustní klasy jsou velmi vyrovnané, nesou 21 až 22 puků s moderně navlněnými, ploššími květy voskovité substance, pravidelně
rozmístěnými. Dobrý zdravotní stav, otevírá 7 až 9 květů.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0083 VULKÁN – (Šaran 2017) 356 E. Syté, čistě tmavě červené květy nesou dlouhé, vysoké klasy s 27-29 puky. Květy jsou dobře zvlněné
i voskové, každý klas je dvouřadový, splňující přísné výstavní podmínky. Také se velmi dobře prodává na trhu květů.
Velká 28,- Střední 21,- Malá 15,0084 YAREK – (Šaran 2014) 359 M. Velmi pěkná novinka v sametově černočerveném provedení. Okraje okvětních plátků mají parádní bílou
coloru. Květy mají hluboké zvlnění, výbornou voskovitou substanci. Rostliny jsou vysoké 150 cm s perfektním dvouřadým uspořádáním
pevně uchycených květů. Klasy mají 22 až 24 puků, otevírá 8 až 10 květů. Paráda na Vaší zahradě!
Velká 23,- Střední 18,- Malá 12,-
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0085 YELLOW FIRE – (Šaran 2016) 315 M. Kouzelná a nevídaná kombinace. Základ květu je žlutý, ze
středu vystupuje ohnivý jazyk, stejná červená barva lemuje širším pruhem každý jednotlivý květ,
skutečná rarita. Na klasu je 21-23 puků, květy mají voskovitou substanci s pěkným zvlněním.
Novinka, která stojí za pěstování.
Velká 28,- Střední 21,- Malá 15,0086 ZOLOTISTOE GOFRE – (Jelisejev 2005) 514 M. Velmi pěkná dvojtónová kombinace ve žlutém odstínu. Velké, široce rozevřené květy jsou petrklíčově žluté, spodní okvětní plátky jsou zářivě zlatě
žluté. Velmi čisté odstíny bez příměsí. Klasy nesou 22–24 poupat, otevírá 7–9 květů moderně
zvlněných voskovité substance.
Velká 19,- Střední 14,- Malá 10,0087 ZORNICE – (Šaran 2018) 463 EM. Masově-růžová barva s výrazným bílým okem, ve kterém jsou
ještě karmínové šípy. Květy jsou pevné, jemně zvlněné, klas je výstavní s 25 až 27 puky, otevírá
9-11 ve dvouřadém uspořádání. Zajímavá barevná kombinace, výborná odrůda na výstavní stoly.
Velká 21,- Střední 18,- Malá 12,0088 ZVADLO – (Koníček 2018) 465 M. Barva květů je tmavý odstín cyklámenově růžové. Okvětní plátky
mají prostředkem žebrování bílý proužek, na spodních plátcích je karmínové mramorování. Květy
mají silnou voskovitou substanci s hrubým zvlněním. Jsou velmi trvanlivé, odolné dešti, klasy jsou
pevné, nesou 21-23 puků, otevírá 7-9 květů.
Velká 35,- Střední 27,- Malá 19,-
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0086

0089 AMERICAN DREAM – (Hartline 2006) 235 EM. Silně nařasené a silně voskovité květy mají korálově
lososovou barvu. Spodní okvětní plátky jsou překryty smetanově žlutou barvou. Dvouřadé klasy
nesou 22-23 poupat, otevírá 9-11 pevně uchycených květů. Roste velmi zdravě, dobře se množí.
Fenomenální, výstavní odrůda, která splňuje nejpřísnější výstavní parametry.
Velká 16,- Střední 12,- Malá 8,0090 BERNICE – (Alleman 2007) 201 E. Zářivá, krémově bílá barva květů, které jsou velmi intenzivně
zřasené s vysokou voskovitou strukturou. Okolo hrdla úžasné, velké, červeně rudé oko. Krásný,
pravidelně uspořádaný dvouřad 23 až 25 puků, otevírá 10 až 12 květů, dalších 5 ukazuje barvu.
Jako semenáč již dostal na výstavách v USA mnohá ocenění. Nová kvalita v miniaturních odrůdách.
Výborná výstavní novinka, kterou ocení, každý pěstitel miniatur.
Velká 25,- Střední 19,- Malá 13,-

0091 BLACK PEARL’S – (Labrum 1997) 258 M. Svítivá, černočervená s perfektními proporcemi klasu a květů. Otevírá 9-11 z 23-25 puků na dlouhém, pevném klasu. Květy jsou pěkně zvlněné, voskovité. Roste zdravě, velmi kvalitní výstavní miniatura.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0092 CURLING ATOLL – (Koníček 1996) 111 EM. Vysoká, na dlouhém stonku rostoucí
miniatura, která Vás na záhoně ihned upoutá. Základní barva je krémově bílá, která
ke krajům okvětních lístků přechází ve světle žlutou s tmavým lemem. Květy mají
silnou voskovou substanci a jsou silně zřasené. Klasy mají 22 až 24 puků v ideálním dvouřadém uspořádání. Otevírá 9 až 11 pevně uchycených květů. Paráda !
Velká 20,- Střední 15,- Malá 11,0093 DAY’S END – (Koníček 1996) 291 M. Krásná a příjemná kombinace kouřově světle
lososové s cyklámenovým, růžovým přelivem. Vhodně ladící barvy okvětních plátků,
mají středem sytě karmínové šípy. Vytváří pravidelné, dvouřadé klasy, s 22 až 24
poupaty, s precizním nákvětem 8–10 zakulacených květů, silně zvlněných s velmi
dobrou substancí. Rostlina je nápadná rovným a dlouhým pevným stonkem.
Velká 11,- Střední 8,- Malá 6,-

0089

0092

PIXIOLY
(odrůdy gladiol s květem o průměru 6-9 cm)

0090

0091

0093

0094

0087

0088

0094 EMERALD SPRING – (Koníček 1996) 206 M. Jemná, velmi tmavá, čistá zelená,
zatím nejtmavší zelená, kterou jsme doposud viděli. Otevírá 7 až 9 květů na
klase s 21 až 24 poupaty. Vazba květů na stonku je pevná. Roste velmi zdravě,
dobře se množí. Výjimečně čistá zelená barva!!
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0095 FOTOŠOPAS – (Markevičius 2012) 201 M. Moderně zvlněný s voskovitou substancí. Květy mají ledově bílou barvu se stejnoměrným purpurovým okem na
všech okvětních lístcích. Drží 7-8 květů z 20-22 puků, tato ledová krása je velice
vhodná pro dekorační použití, květy jsou velice trvanlivé. Rychle se rozmnožuje.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,0096 JAUNÁ KOMBINÁCIJA – (Vinkelis 2010) 215 M. Horní okvětní plátky jsou broskvově růžové, spodní plátky mají žlutou barvu s výraznou, vínově červenou barvou. Klasy nesou 20-22 puků, otevírá 6-8 voskově tuhých květů. Velmi dobře
roste, produkuje větší bruty.
Velká 20,- Střední 15,- Malá 11,-

0095

0096
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0097 LIONS EYE – (Mimránek 2012) 215 M. Žlutá miniatura s výrazným černě červeným okem. Pravidelně uspořádané klasy nesou 19 puků,
květy mají trojúhelníkový tvar, vnitřní petály jsou tmavší. Výrazný barevně poutavý efekt jak na záhoně, tak i ve váze na stole.
Velká 17,- Střední 13,- Malá 9,0098 XIXI – (Madeson/Šaran 2007) 278 M. Je to ideální, kvalitní, exhibiční mečík. Dvouřadé klasy mají až 26 puků, otevírá 9-11, ale i více
jemně zkadeřených, voskovitých květů. Barva je tmavě purpurová se slabou bílou colorou okvětních plátků, hrdlo je světlejší.
Velká 18,- Střední 14,- Malá 10,-

Prodej v kolekcích
Nabízíme Vám kolekce amerických a českých odrůd zvlněných gladiol v celém barevném spektru a různých
odrůdách.

0097

0098

0099

0099 Kolekce Small – (méně než 5 Kč za jeden kus)
20 kusů hlíz – cena 99 Kč
0100 Kolekce Middle – (méně než 4.50 Kč za jeden kus, šetříte 22 Kč)
36 kusů hlíz – cena 159 Kč
0101 Kolekce Large – (méně než 4 Kč za jeden kus, šetříte 51 Kč)
50 kusů hlíz – cena 199 Kč

0100

PRODEJ HLÍZ VELICE DOBŘE ROSTOUCÍCH ODRÚD
Vysvětlivky k textu :
Pro Vaši lepší orientaci v katalogu jsme převzali systém od uznávané mezinárodní gladiolové organisace
v USA, NAGC (North American Gladiolus Council), který pomáhá, jak zapisovat, tak i jednoduše zjišťovat,
základní údaje každé odrůdy. U nás se tento systém též používá v odborné literatuře, i v seznamech ostatních
množitelů, proto jistě nebude ke škodě zkratky objasnit. V katalogu je po názvu odrůdy uvedeno jméno šlechtitele
a rok introdukce (uvedení na trh). Dále je trojčíslí, ve kterém první číslo udává velikost květu. Další dvě čísla udávají barevný kód – základní barvu květů. Jestliže je na konci trojčíslí liché číslo, značí to, že odrůda má výraznou
skvrnu, oko, jazyk, lemování nebo jiný znak, odlišný od základní barvy. V pořadí další jedno nebo dvě písmena
vyjadřují ranost odrůdy, to je čas potřebný od zasazení do doby kvetení, myslí se tím velké hlízy.

BAREVNÝ KÓD

VELIKOST KVĚTU
Barva

(průměr nejspodnějšího květu):
1. miniatury

do 6,3 cm

2. drobnokvěté
3. středněkvěté
4. velkokvěté
5. obří květy

E

velmi raný
raný

Bledá Světlá Střední Tmavá

Jiná

00

6,3 – 8,9 cm

zelená

02

04

8,9 – 11,4 cm

žlutá

10

12

14

16

11,4 – 14,0 cm

oranžová

20

22

24

26

nad 14,0 cm

lososová

30

32

34

36

karaf.růžová(pink)

40

42

44

46

RANOSTI KVETENÍ OD ZASAZENÍ
VE

bílá

červená

50

52

54

56

58 černočervená

68 – 70 dní

60

62

64

66

68 černorůžová

71 – 74 dní

levandulová

70

72

74

76

78 purpurová

80

82

84

86

92

94

96

EM

středně raný

75 – 79 dní

M

střední

80 – 84 dní

kouřová

LM

středně pozdní

85 – 90 dní

L

pozdní

91 – 99 dní

VL

velmi pozdní

100 dní a více

žlutohnědá
tmavohnědá

0102 ALTAIR EXOTIC – tmavě červený se stříbřitým šumrováním okvětních plátků. Okraje květů mají široký narůžovělý lem. Dvouřadé klasy
nesou 22-23 poupat, naráz otevírá 8-9 silně voskovitých a zvlněných květů.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0103 ANOUK – velké, magentově fialové květy s velkým, kontrastním bílým středem mají nádherné zvlnění. Klasy jsou pevné s delším stonkem, velice vhodná odrůdy na řez, ale i na záhony nebo stoly.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0104 AURELIA – velmi zřasené, středně lososové květy se žlutým okem. Květy jsou silné, voskovité substance čtvercového tvaru. Klasy mají
dvouřadé uspořádání, nesou 20-21 poupat, otevírá 7-8 parádních květů.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0105 BALTORO – květy jsou pěkně zvlněné s voskovitou strukturou čtvercového tvaru. Dvojtónová, zářivě tmavě purpurová barva má jiskři-

(šarlatová)

růžová(cyklámenová)
fialově modrá

Nabízené odrůdy máme namnoženy ve větším množství. Dobře se pěstují, další jejich předností je, že se jedná
o velmi zdravé a množivé kultivary, které se především hodí na řez. Nabízíme je pouze ve velikosti 10/12 nebo
12/14, což je 10 až 12 cm nebo 12 až 14 cm obvodu hlízy nebo průměr 3,2 až 3,8 cm nebo 3,8 cm až 4,5 cm. Všechny
jsou květu schopné. Ceny jsou včetně DPH 15 %.

90
98
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vý nádech. Spodní okvětní lístky jsou tmavší. Dvouřadé klasy
dosahují 22 – 24 puků, jsou dlouhé přes 70 cm a současně
udrží nákvět 10 květů.
Cena za 1 hlízu je 14 Kč, 3 ks 40 Kč, 5 ks 65 Kč, 10 ks 120 Kč.
0106 BANGLADESH – je velmi pěkný, sněhově bílý s velkými květy
a s dlouhými stonky. Okvětní plátky jsou nařasené, otevírá
8-10 květů najednou. Velice oblíbený, je vhodný pro zahradu,
ale i pro výstavy.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 ks 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0107 BLACK STAR – sametové, černě červené květy jsou pěkně
zvlněné, okraje květů jsou skoro černé barvy. Dlouhé klasy
nesou 22-24 poupat, otevírá 8-10 květů, dobré substance.
Dělá vyrovnané klasy, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 ks 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0108 BLACK SURPRISE – „černé překvapení“ , pupeny této odrůdy vypadají před otevřením skoro černé. Je jedním z nejtemnějších červených velkých mečíků. Výjimečný je i proto, že
přidává kontrast a je i doplňkem k jakékoliv kytici.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 ks 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0109 CONAN – velmi silně zřasené, rubínově červené květy, mají
spodní okvětní plátky v ještě tmavším odstínu. Silně voskovité
květy jsou pevně uchycené na dlouhých klasech ve dvouřadém uspořádání. Klasy s dlouhými, řezovými stonky, nesou
22-24 puků, otevírá 8-10 květů, dalších 5 ukazuje barvu.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 ks 34 Kč, 5 ks 53 Kč, 10 ks 100 Kč.
0110 ČEŘÍNEK – svítivá, lososově oranžová, spodní petály jsou rudě
červené, která směrem do hrdla opět přechází ve světle oranžovou. Klasy mají dvouřadé uspořádání, nesou 20 až 22 poupat, otevírá 7 až 9 květů. Květy jsou pěkně zvlněné, voskovité
substance. Velmi pěkná kombinace odstínů.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 ks 28 Kč, 5 ks 45 Kč, 10 ks 80 Kč.
0111 DAMIAN – větší, svítivě žluté květy ve dvojtónovém odstínu,
mají výborné zvlnění. Vysoké, dvouřadé klasy nesou 22–24
puků, v nákvětu udrží otevřených 8-10 voskovitých květů bez
známek vadnutí.
Cena za 1 hlízu je 11 Kč, 3 ks 31 Kč, 5 ks 48 Kč, 10 ks 90 Kč.

0111

0112

0105

0106

0107

0112 DANDY – sytý levandulově vínový s krémovým okem v hrdle, které má o něco tmavší lem. Voskovité
květy jsou moderně navlněné, mají kulatý tvar. Pevné, štíhlé klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9
květů. Roste zdravě, dobře se množí.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0113 DARK SEA – jemně zvlněné, sametové, hnědě černé květy s výbornou voskovitou texturou, určitě
upoutají návštěvníky zahrad, ale i výstav. Klasy mají perfektní dvouřadé uspořádání květů, které
jsou pevně uchycené na stonku. Vytváří 70 cm dlouhé klasy s 22-23 poupaty, otevírá po 8-10 květech, poupata jsou téměř černá. Výborný zdravotní stav, dobře se množí.
Cena za 1 hlízu je 14 Kč, 3 kusy 40 Kč, 5 kusů 65 Kč, 10 kusů 120 Kč.
0114 DASHING – základní barva je světle žlutá, která na vrchních plátcích přechází do růžova, na spodních v tmavší žlutou. V hrdle je výrazné rudě hnědé oko. Klasy mají formální uspořádání, nesou
21-23 puků, otevírá 7-9 zvlněných, voskovitých květů. Krásná kombinace.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0115 DENEB EXOTIC – barva květů je tmavě mahagonově až kouřově hnědá se šlehačkově bílým žíháním
(šumrováním), které je velmi intenzivní na celém květu. Otevírá 7 až 9 čtvercovitých květů, pěkně

0113

0114

0115
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0108

0109

0110

zvlněných, voskově tuhých na delších klasech s 21 až 22 poupaty. Roste velice zdravě, dobře se
množí. Exotická, unikátní odrůda.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0116 ESPERANTO – dva tóny krémové a svítivě žluté s křiklavě červenou skvrnou. Otevírá 8–9 květů na
klase, který nese až 26 puků. Květy jsou široce rozevřené, krásně zkadeřené, voskovité. Výtečná
tříbarevná odrůda, rovné, dvouřadé, pevné, klasy.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0117 FALENOPSIS – světlá, žlutě nazelenalá s parádní karmínovou kresbou na spodních okvětních plátcích. Dvouřadé, rovné klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 zřasených, silně voskovitých květů.
Zdravě roste, produkuje velké množství brutu.
Cena za 1 hlízu je 14 Kč, 3 kusy 40 Kč, 5 kusů 65 Kč, 10 kusů 120 Kč.
0118 FIDO – čistá žlutá barva, výborné zvlnění i vosk, pěkná stavba klasu s 21-23 puky, otevírá 7-8
květů. Další předností je jeho ranost, výborná množitelnost i zdravotní stav. Kvalitní žlutá odrůda
i pro trh květů.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.

0116

0117

0118
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0119 GOLDEN FANTASY – krásná, sytě žlutá barva. Vyšší, výstavní klasy jsou dvouřadé, nesou 22-24 puků. Otevírá 8-11 silně zvlněných, voskovitých květů. Odrůda je velice odolná počasí, je nejenom hezká, ale i velice zdravá a množivá. Již jako semenáč vítězila na výstavách.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0120 GOLUBIJE SNEŽINKI – základní bílá barva je od okrajů napouštěná modrým odstínem. Květy jsou parádně nařasené, silně voskovité.
Štíhlé, dvouřadé klesy nesou 22-24 poupat, z nichž 8-9 květů se otevírá. Výborný zdravotní stav a propagační vlastnosti.
Cena za 1 hlízu je 13 Kč, 3 kusy 37 Kč, 5 kusů 60 Kč, 10 kusů 110 Kč.
0121 GREEN STAR – oblíbená pistáciově zelená, která poutá návštěvníky výstav svou neobvyklou barvou a zvlněnými květy. Klasy jsou pevné
s 22 poupaty, pěkná barva.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0122 HURON KISSES – pěkně zvlněné, čistě bílé květy, čtvercového tvaru s pravidelnou, kontrastní červenou skvrnou v hrdle. Dvouřadé klasy mají až
23 puků, otevírá 8-9 voskovitých květů. Statné rostliny se silným, rovným stonkem se výborně hodí na řez květů, ale i pro výstavní stoly.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0123 JADRAN – světle modrofialový s plynulým přechodem do bílého hrdla. Vysoké rostliny produkují dvouřadé klasy 65 cm dlouhé s 22 puky
pravidelného uspořádání. Silně zvlněné květy jsou voskovité a v dobrých podmínkách přerůstají do velikosti 500.
Cena za 1 hlízu je 11 Kč, 3 kusy 31 Kč, 5 kusů 48 Kč, 10 kusů 90 Kč.

0124 JANTARNAJA BALTIKA – středně oranžově lososové květy mají zlatě žluté hrdlo s lososovým lemem. Květy jsou pěkně zvlněné, silné voskovité
substance. Robustní, vysoké klasy s dvouřadým uspořádáním, nesou 22-24 puků. Otevírá 8-10 dobře tvarovaných květů. Pěkná kombinace barev!
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0125 JARNÍ OBLEVA – zářivá, krémově narůžovělá je barva květů, které jsou velmi intenzivně zřasené s vysokou voskovitou strukturou.
Krásný, pravidelně uspořádaný dvouřad 22 až 24 puků, otevírá 9 až 11 květů, dalších 5 ukazuje barvu. Jako semenáč již dostal několik
ocenění na výstavách. Výborná výstavní odrůda, ale i řezovka, kterou ocení, každý pěstitel.
Cena za 1 hlízu je 11 Kč, 3 kusy 31 Kč, 5 kusů 48 Kč, 10 kusů 90 Kč.
0126 JOYFUL – středně levandulová se světlým hrdlem a velkou, tmavě růžově nachovou velkou skvrnou, jakoby kaňkou, která dělá tuto
odrůdu velmi působivou. Rostliny jsou vysoké, klasy mají 22 až 24 poupat, otevírá 8 až 9 květů.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0127 KAMELOT – fialově levandulové květy jsou bíle šumrované, na spodních okvětních je velké žluté oko s červenou, slabší linkou. Květy jsou
pevně uchycené, dobré voskovitosti, moderně navlněné. Vytváří pravidelné klasy s 22-23 poupaty s delším stonkem.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0128 KEKIRA EXOTIC – výborná, zářivě červená s neobvyklým krémovým žilkováním spodních okvětních lístků. Otevírá 9 až 11 krásně zvlněných, voskově tuhých květů na 23 až 24 pukovém klase. Umístění a vzhled jsou výborné. Nikdy se neohýbá a se svými dlouhými stonky
k řezu předpokládáme, že po ní bude velká poptávka v segmentu květin k řezu, ale i na výstavní stoly.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0129 LADY JANE – sytá, tmavá pinkově růžová s velkým bílým hrdlem. Vytváří dvouřadé klasy dlouhé 70 cm, kladnou vlastností je nápadně
pružný delší stonek, počet poupat 22-24, nákvět 9-11 silně řasených a poměrně tuhých květů. Výstavní typ.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0130 LOLITA – velké květy mají parádní lososové zabarvení, na spodních petálech je bílé oko. Jednotlivé květy se pěkně překrývají. Tvoří
výstavní, dvouřadé klasy, otevírá 8-10 květů z 19-21 puků. Dobře se množí, zdravá odrůda.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0131 MACARENA – vysoké, majestátní klasy nesou impozantní tmavě fialové květy s výraznými bílými a temně fialovými znaky okolo hrdla.
Klasy mají 20-22 poupat, otevírá 8-10 květů. Vynikající odrůda pro řez, dobře roste.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 37 Kč, 10 kusů 70 Kč.
0132 MAZULITE – svítivá, cyklámenově růžová s třpytivým leskem a rudým očkem na smetanových středech spodních petálů. Květy jsou
voskovité substance, lehce zvlněné, jsou pevně uchyceny na pravidelném dvouřadém klasu. Udrží 7 až 8 otevřených květů z celkových
20 až 22 poupat. Silně působivá, dekorační odrůda, vitálního růstu, množivá.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0133 MERCY ME – světle lososová, která směrem do hrdla přechází v tmavší odstín. Na spodních okvětních plátcích je výrazné rudé oko, které je
zvýrazněno malými žlutými proužky. Otevírá 8-9 nařasených, voskovitých květů ve formálním umístění na klase, který nese 21-23 poupat.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
0134 MILLENNIUM – velmi pěkný, bílý se zajímavým růžovým okem. Otevírá 7-9 silně zřasených, voskovitých květů čtvercového tvaru. Silné,
dlouhé klasy nesou 22 a více puků, mají dvouřadé uspořádání květů. Odrůda, na kterou se snáší samé superlativy.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
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0135 MISS BARBIE – svítívá, neonově růžová barva květů doslova září na záhoně. Na spodních okvětních plátcích jsou výrazné, signálně vínové paprsky, skvělá kombinace.
Dvouřadový klas nese 23-25 puků, květy jsou jemně zvlněné i voskově tuhé.
Cena za 1 hlízu je 14 Kč, 3 kusy 40 Kč, 5 kusů 65 Kč, 10 kusů 120 Kč.
0136 MOMBASSA – tmavě fialově purpurové květy mají sametový lesk. Dlouhé stonky nesou
21-23 poupat, otevírá 7-8 květů hrubě zvlněných voskově tuhých. Roste zdravě, dobře
se množí, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0137 MORNING GOLD – obdivuhodná, zlatě žlutá, velmi nápadná na záhoně. Klasy jsou vysoké
s 22-24 poupaty, otevírá 8-9 zvlněných květů. Výborná na řez i výstavy, dobře roste.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0138 NOSLEPUMANNÁ ŠOKOLÁDE – velmi silně zřasený se silnou voskovitostí je tento kouřově
hnědý mečík. Směrem do hrdla přechází ve světlejší odstín. Okolo hrdla je karmínová kresba
Klasy nesou 21-23 puků, otevírá 7-9 květů. Nádherný kouřák velice vhodný na dekoraci i řez.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
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0135

0136

0139 OF SINGULAR BEAUTY – vitálně rostoucí odrůda, kterou žádný návštěvník na výstavě
nemůže přehlédnut. Výjimečně krásně tvarované květy, pěkně zřasené, ve velmi čistém odstínu bílé barvy. Otevírá 9 až 11 květů na dvouřadém klasu, který mívá 23 až 25
poupat. Výborná pro výstavy, ale i k řezu.
Cena za 1 hlízu je 11 Kč, 3 kusy 31 Kč, 5 kusů 48 Kč, 10 kusů 90 Kč.
0140 OLYMPIA – základní barva je středně meruňkově oranžová, která je na spodních petálech překryta smetanově žlutou. Květy jsou parádně nařasené s výbornou voskovitostí.
Výstavní stavba klasů, nesou 22 až 24 puků, otevírá 8-10 květů. Výborná výstavní
i zahradní gladiola. „Trhák pro oči“.
Cena za 1 hlízu je 11 Kč, 3 kusy 31 Kč, 5 kusů 48 Kč, 10 kusů 90 Kč.
0141 PINK CLOUDLET – neskutečně zřasená a extrémně voskovitá je tato odrůda. Barva je
třpytivě, světle, vínově růžová se smetanovým hrdlem. Vytváří nákvět až 10 nádherně
tvarovaných květů, klasy nesou 24 poupat. Rostliny jsou vysoké, pro svoji voskovitost
je velmi odolná nepříznivému počasí.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč, 10 kusů 80 Kč.
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0142 PLUM TART – květy jsou tmavě vínově purpurové. Mají pěkné zvlnění, ve středu květů je bílá
čárka. Klasy nesou 21-23 poupat, otevírá 7-9 květů dobré substance. Kvete za 80 dní.
Cena za 1 hlízu je 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0143 PRISCILLA – květy jsou krémově růžové barvy s tmavým lemem a žíháním při okrajích,
hrdlo je krémové. Substance květů je dobrá, výborná komerční odrůda velice vhodná i pro
výstavní stoly. Kvete za 80 dní, jeden z nejvíce pěstovaných gladiolů v Holandsku.
Cena za 1 hlízu je 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0144 PULCHRITUDE – elegantně zvlněné květy jsou světle levandulové barvy, tmavnoucí
na obvodu oka. Oko je růžově fialové. Rostliny mají pevné klasy, otevírá 8 až 10 květů
z celkových 27 puků. Květy jsou pravidelně rozmístěny na klasu délky 70 až 75 cm.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0145 PURPLE FLORA – purpurově fialové květy mají v hrdle tmavší odstín. Otevírá 7-9 květů
z 20-22 poupat. Výborná odrůda na výstavní stoly, ale i na řez. Jedna z nejpopulárnějších odrůd v tomto barevném odstínu.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 37 Kč, 10 kusů 70 Kč.
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0146 SAMBA – opravdový tanec barevných odstínů růžové, lososové a červené barvy, kterou
ještě vylepšují zlaté rysky. Klasy mají 22 až 24 puků, otevírá 7 až 9 silně zvlněných
květů silné voskovité substance. Výstavní, ale i dekorační odrůda.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0147 SANTA MARIA – sněhově bílá základní barva květů je v hrdle napouštěna výraznými,
vínově červenými louči. Velmi pevné, nádherně navlněné květy s vysokou voskovitostí,
jsou uspořádány ve skvělém dvouřadu s 27-29 puky. Jako semenáč vysoce hodnocený
na všech výstavách. Super zdravý a množivý mečík.
Cena za 1 hlízu je 14 Kč, 3 kusy 40 Kč, 5 kusů 65 Kč, 10 kusů 120 Kč.
0148 SMUTNÝ ACANT – nádherně tvarované květy kulatějšího tvaru mají krémovou podkladní barvu, která je napouštěná fialovým přelivem. V hrdle je velké, velice nápadné,
kontrastní, purpurově fialové oko. Květy jsou zřasené, silně voskovité. Klasy nesou 2123 puků, otevírá 8-10 květů. Zdravě rostoucí, velice obdivovaná odrůda.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.
0149 TOM CAT – zářivě oranžově lososové květy se žlutým okem mají jasně červené skvrny
v hrdle. Vysoké, štíhlé klasy nesou 22 -24 poupat, otevírá 8-10 zvlněných, voskovitých
květů, dalších 7 ukazuje barvu. Nádherná novinka na výstavní stoly, ale také k řezu.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 34 Kč, 5 kusů 53 Kč, 10 kusů 100 Kč.

0150 YELLOW FRILLS – světle žlutá barva je silně kontrastní se středně červeným znaménkem na
okraji okvětních lístků. Květy jsou velmi silně zřasené a zvlněné. Otevírá 7 až 8 květů z 22 až
23 puků. Velmi zdravý gladiol, který je vynikající pro pěknou kombinaci žluté s červenou!
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 37 Kč, 10 kusů 70 Kč.
0151 ZOLOTAJA ANTILOPA – maximálně zřasené a silně voskovité květy působí dojmem plnokvětosti. Okraje okvětních plátků jsou jemně krispované. Květy jsou smetanově žluté s velkým zlatě žlutým hrdlem. Otevírá 7 až 9 květů na dvouřadém klasu s 21 až 22 poupaty.
Cena za 1 hlízu je 13 Kč, 3 kusy 37 Kč, 5 kusů 60 Kč, 10 kusů 110 Kč.
0152 ZOLOTO SKIFOV – velké květy mají sytou, jasně žlutou barvu. Velmi silné a pevné klasy nesou
ideální dvouřadá květenství 22-24 poupat. Otevírá se 7-10 silně zvlněných květů dokořán, po
otevření mají nazelenalý opar. Výkonná a dobře rostoucí odrůda odolná vůči chorobám.
Cena za 1 hlízu je 13 Kč, 3 kusy 37 Kč, 5 kusů 60 Kč, 10 kusů 110 Kč.

Jsou to typy gladiolů s malými květy na užších a kratších klasech s méně
poupaty a s květy živých barev a s výraznou kresbou, které mají v průměru
5 cm. Kvetou časněji na větším počtu stonků z jedné hlízy. Jsou to snadno
pěstovatelné, „téměř původní“ gladioly, které rostou v jižní Africe. Sázejí

0153 acidanthera murialae – „habešský mečík“, daří se jí na slunném stanovišti, ale snáší
i polostín. Barva květů je čistě bílá s červenohnědou až purpurovou skvrnou uvnitř kalichu. Intenzivně voní, navečer provoní celou zahradu. Kvete koncem srpna a celé září,
pěstujeme a ošetřujeme jako gladioly. Má ráda slunné stanoviště, hodí se i do velkých
květináčů. Po sklizni neodtrhávat listy, ale odstřihnout, kořeny po zaschnutí zastřihnout.
Skladovat při teplotě 15°-18 °C, lze ji využít i k řezu, nenáročná na pěstování.
Cena za 1 hlízu je 6 Kč, 3 kusy 17 Kč, 5 kusů 27 Kč, 10 kusů 50 Kč.
0154 GALAXIAN – hvězdicovité květy jsou karmínově bílé s kontrastními rudými šípy.
Cena za 1 hlízu je 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč, 10 kusů 75 Kč.
0155 gladiolus italicus – základ je fialově purpurový, jazýčky mají červeně purpurovou
barvu.
Cena za 1 hlízu je 7 Kč, 3 kusy 20 Kč, 5 kusů 32 Kč, 10 kusů 60 Kč.
0156 nanus AMANDA MAHY – cihlově červený s červenobílým okem.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.

0153

0155

0157

0154

BOTANICKÉ – SKALKOVÉ gladioly

0156

se poměrně brzy, na jaře, dají se snadno i rychlit. Použití, vzhledem k jejich
malé výšce 50 až 60 cm, je do skalek i k řezu. Hodí se do malých váz na
stoly. Mají jemné odstíny barev s kontrastními oky, skvrnami nebo proužky.
Pěstují se a skladují velice podobně jako velkokvěté gladioly.

0158
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0159

0160

0157 nanus ELVIRA – bílý s růžovým přelivem, výrazné červené skvrny.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0158 nanus IMPRESSIVE – světle růžový, různé purpurové jazyky.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0159 nanus LAS VEGAS – sírově žlutá s červeným znakem.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0160 nanus PRINC CLAUS – bílý, bíle purpurový kombinovaný jazyk.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy
23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0161 nanus VULCANO – růžové květy mají
na vrchních plátcích bílé znaky na
spodních jsou znaky fialové.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy
23 Kč, 5 ks 37 Kč, 10 ks 70 Kč.
0162 primulinus ATOM – karmínově červený, žluté žilky a bílý lem.
Cena za 1 hlízu je 7 Kč, 3 ks
20 Kč, 5 ks 32 Kč, 10 ks 60 Kč.
0163 SMĚS BOTANICKÝCH – směs skalkových gladiolů
3 kusy za 20 Kč, 5 kusů za
31 Kč, 10 kusů za 58 Kč.

0161

0162

0163

„Gladioly – česky mečíky“ – jsou krásnou hlíznatou rostlinou, vykvétající uprostřed léta a začátkem podzimu. Používají se převážně k řezu
květů, proto největší efekt vytvoří v interiéru ve vázách.
Nejprve se zaměříme na půdní podmínky a stanoviště. Gladioly mají
rády oslunění, proto není vhodné sázet zakoupené hlízy na záhoně v polostínu nebo na stinném stanovišti. Ideální je záhon v produkční části zahrady
s propustnější polotěžkou půdou. V těžkých jílovitých půdách lze gladioly
také vypěstovat za předpokladu větší náročnosti na kypření a opatrnější zálivku. V těžké půdě bez provzdušnění mohou gladioly více trpět houbovými
zhoubnými nemocemi – je tedy potřeba počítat s možností ztrát. Vyzkoušená
možnost omezení ztrát je sázet hlízy do písčitého základu v řádku, můžeme
též zapravit rašelinu, nepřehnojujeme dusíkem a používáme více preventivní
chemickou ochranu, bez které se téměř při žádném pěstování v zahradách
a sadech dnes neobejdeme. Základní hnojení před plánovanou výsadbou hlíz
provedeme podle stavu zásob živin v našich půdních podmínkách. Na dobře
zásobených pozemcích zapravíme před výsadbou kompost, v běžných půdách
a podmínkách dodáme umělé hnojivo CERERIT, které je nejběžněji používané
i pro ostatní rostliny vyžadující kompletní výživu. Množství 3 až 5 dkg na jeden čtvereční metr je vyzkoušené, neboť gladioly patří mezi rostliny náročné
na živiny. Půdy s větším obsahem vápníku jsou v Česku spíše výjimkou, naopak převažují půdy s mírně kyselou reakcí, která gladiolům nikterak nevadí,
stejně jako neutrální. Pokud máme půdu příliš kyselou, počítáme s tím a během sezóny doplníme vápník rostlinám (nejen gladiolům). Například v době
největšího růstu – přelom června a července – přihnojíme ledkem s vápencem
v doporučených dávkách na obalu hnojiva.
Výsadba hlíz a jejich přípr ava.
Hlízy gladiol sázíme nejlépe v řádcích alespoň 30 cm od sebe a v řádku
10 – 15 cm jednotlivě, podle velikosti sázených hlíz. Hloubka výsadby hlíz od
průměru 2,5 do 4cm je 10 –13 cm. Větší hlízy sázíme do hloubky 15 cm, aby
se nám vzrostlé rostliny později v létě nevyvracely. Kdo sází menší sadbové
hlízky, zmenší hloubku výsadby na polovinu, u malých dceřiných hlízek
(brutů) volíme do 4 cm, neboť malá sadba si svými kořínky zreguluje hloubku sama. Dobu výsadby si můžeme upravit podle svých potřeb. Ideálním
vodítkem pro dobu výsadby hlíz je nakvétání jabloní. Je to podle místních
klimatických podmínek různé, proto přesný datum nelze uvádět. V zásadě ale
platí, že příliš časná výsadba není ideální z důvodů nízké teploty půdy. Do
20. dubna by se gladioly sázet neměly – neporostou rychleji a vykvetou v příznivých letech během července, kdy je převaha jiných letních květin. Hlízy
sázené během měsíce května vykvétají v průběhu srpna a začátkem září, kdy
už je po dovolené a můžeme si květů více užívat. Většina nabízených odrůd
kvetou 90 – 110 dnů od zasazení a tak si můžeme dobu kvetení celkem dobře
naplánovat. Pokud si zakoupíme z katalogu odrůdu označenou jako pozdní, je
kvetení pravděpodobné během září, kdy už jsou květy gladiol vzácnější. Hlízy
a malou sadbu musíme před výsadbou prohlédnout a připravit.Po dodání hlíz
a hlízek hned balíček rozbalíme a postupně podle odrůd očistíme od slupek.
Tento úkon provádíme opatrně a citlivě, abychom nepoškodili rašící pupeny
pod slupkou. Pokud se stane, že pupen ulomíme, není to tragédie, protože
větší hlízy mají tzv. spící záložní pupeny. Sice bude hlíza rašit o pár dní
později, ale rostlina poroste normálně. Pečlivý pěstitel si získané hlízy označí
podle názvu odrůdy – stačí proužek z PVC tabulky a obyčejná tužka. Snažíme
se hlízy po očištění pokládat pupeny nahoru do doby výsadby – na spodku
hlízy uvidíme rašící kořenový věneček. Pupeny a kořínky signalizují, že je
hlíza v pořádku a je schopna normálně růst po zasazení. Osvědčuje se cibule
před sázením namořit. Můžete použít některé z těchto přípravků: Captan 50
WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, Mirage 45 ECNA, Rovral Aquaflo,
Spartakus nebo Sportak HF. Doba moření je uvedená na etiketě přípravku.
Koncentrace je též uvedena na etiketě. Po výsadbě povrch záhonu utužíme
a dostatečně zalijeme. Vyrašení můžeme očekávat za 7 až 20 dnů podle vývoje
počasí a teploty půdy. Všeobecně se uvádí, že hlízy raší nejlépe při teplotách

půdy 15° až 20° Celsia. Je proto vhodné při extrémně vysokých jarních teplotách povrch záhonu proti velkému polednímu přehřívání ochladit zálivkou.
Růstové období a chemick á ochr ana.
Po vyrašení hlíz záhon opatrně mělce nakypříme. Záhon udržujeme čistý
bez plevelů a podle potřeby kypříme, zvláště po zálivce či po dešti. Půda bez
plevelů a půdního škraloupu je základ úspěšného pěstování všech rostlin,
u hlíznatých zvláště. Gladioly zaléváme méně často, ale důkladněji – přebytek vláhy spíše může uškodit. V podstatě jsou tři období s většími nároky na
vodu. Prvním je období těsně po výsadbě do vyrašení většiny sadbových hlíz.
Druhé období nastává přibližně na přelomu června a července, kdy je vhodné
doplnit zároveň dusík, protože začíná růst nová hlíza. Třetím důležitým obdobím je tvorba klasů na rostlinách, kdy nedostatek vláhy způsobuje křivení
stonku. Klas za vyšších denních teplot začátkem srpna vydává veškerou
vláhu do klasu a stonek se bez zálivky ohýbá nad listy rostliny. V nočních
hodinách se snaží vodu kořeny dodat a po napřímení poměrně těžkého klasu
stonek vytvoří „kolínkovitý“ ohyb, který signalizuje málo vody. Vzápětí se
brzy začnou tvořit a otvírat krásné květy, pro které je voda rovněž důležitá,
aby rozkvétalo na klase více květů naráz a klas se stal parádním. Během vegetace nelze opomenout ani preventivní chemickou ochranu hlavně proti houbovým chorobám, kterými gladioly za nepříznivých povětrnostních podmínek
a pěstitelských chyb mohou trpět. Nejrozšířenější houbová nemoc je z rodu
Botrytis, kterou známe v zahradě hlavně z jahod. Projevuje se častěji koncem
vegetace, kdy z napadených listů se nakazí celá rostlina a přes stonek vytváří
středovou hnilobu hlíz, které většinou uhnijí docela. Další zhoubnou nemocí,
která se objevuje v teplejších létech, je z rodu Fusarium, která na rozdíl od
předešlé na listech není příliš patrná. Napadá z reziduí obsažených v půdě
hlízy, které ničí hlavně při skladování. Méně podstatnou je houba latinským
jménem Sclerotinia, která je patrná na sklizených hlízách hnědými tečkami,
které nejsou při menším napadení zhoubné. Při větším napadení hlízy ztvrdnou a zkorkovatějí – jsou pro další výsadbu nepoužitelné. Nejméně závažnou
houbovou nemocí je bakteriální hniloba, která není zhoubná. Při čištění hlíz
můžeme pozorovat lesklé kruhové skvrny, které jsou vpadlé pod povrch postižené hlízy a jsou tzv. zapouzdřené, takže se mohou opatrně špičkou nože před
výsadbou vyrýpnout. Dále je potřeba se zmínit o několika závažnějších druzích savého a žravého hmyzu, které rostliny a květy gladiol napadají. Musíme
bojovat hlavně se savými škůdci, kteří mohou přenášet virová onemocnění,
což je problémem všech rostlin gladioly nevyjímaje. Jsou to hlavně různé
druhy mšic a škůdce těžko pozorovatelný při výskytu – třásněnky, které
napadají hlavně květní poupata a také škodí na skladovaných hlízách. V zahradách dokáže škodit také na fazolích, hrachu a na skladované cibuli (zvláště
červené) a česneku. Proto je důvod ošetřovat rostliny v zahradě, aby nedošlo
k velkému přemnožení těchto škůdců. Rozhodně je vhodné, pokud ošetřujete
ostatní rostliny v zahradě, nezapomenout na gladioly. Přípravků na ochranu
rostlin je na trhu celá řada a většina prodavačů v obchodech ochotně poradí
při nákupu. Je třeba uvést, že s chemickými přípravky nelze experimentovat
a vždy je třeba se držet návodu, který je přibalen v každém výrobku. Ředění
doporučujeme vždy dodržet a nestyďte se poradit se zkušenějším zahrádkářem ve svém okolí, nebo se informovat a diskutovat v poradnách na letních
výstavách. Doslova „studnicí vědomostí“ je časopis Zahrádkář, kde se pravidelně dočtete mnohé cenné rady. Pro snazší orientaci uvádíme přípravky,
které sami ve firmě používáme při pěstování květin. Doporučujeme používat
tyto povolené houbomorné přípravky: ALIETTE 80 WP, ACROBAT MZ
WG, BRAVO 500, DISCUS, MERPAN 80 WG, ORTIVA. Proti savým
a žravým škůdcům používáme tyto osvědčené přípravky, které by se měli
střídat: CALYPSO 480 SC, DECIS 15 EW, DURSBAN 480 EC, KARATE,
MOSPILAN 20 SP,VERTIMEC 1.8 EC. Na mšice je stále dobrý PIRIMOR
50 WG. Dovolujeme si také upozornit, že není vhodné používat neznámé
a neoznačené přípravky. Omezíte tím možnost popálení rostlin a květů, na
které se těšíte celou sezónu. Dále chceme doporučit do připravovaných postři-
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ků vmíchat hnojivo na list například osvědčený a dostupný KRISTALON,
WUXHALL. Chceme ještě doplnit zásadu nestříkat do rozkvétajících květů
a postřikovat za vhodného počasí, aby vynaložené peníze přinesly užitek a ne
zkázu.
ŘEZ KVĚTŮ
Vykvetou–li nám první květy, hned první den je řežeme do vázy, kde
při výměně vody, obden, nám vykvetou do posledního poupěte a budeme se
těšit z krásy déle. Při ponechání klasů na rostlinách riskujeme kromě vysílení hlíz, také vyvrácení celých rostlin, protože při silnějším větru je těžiště klasů vysoko. Při řezu květin se řídíme zásadou ponechání alespoň čtyř
listů rostlině pro ukončení vegetace do sklizně hlíz. Lze klasy vypichovat
s dlouhým stonkem, aniž bychom poškodili výrazně listy. Špičkou nože

LILIE

0165

0166

0167

Jsou nejodolnější po stránce pěstitelské a jsou nejvhodnější pro začínající pěstitele. Všechny nabízené odrůdy jsou mrazuvzdorné, velmi odolné
v našich klimatických podmínkách. Dobře rostou, kvetou v druhé polovině
června až do konce července. Nabízené odrůdy jsou vysoké okolo 1 metru
a mají květy nasměrovány vzhůru. Nabízíme velké cibule ve velikosti
14/16, většinou, ale velikost 16/18, které letos pokvetou v soukvětí s více
než 4 až 8 květy. Mají velice širokou barevnou paletu, většinou nevoní,
hodí se zejména pro řez do váz a na záhony zahrádek a parků. Kryt na zimu
tyto lilie nepotřebují.

0164 Lilie BLACK EYE – opravdu neobvyklé asijské lilie! Velké, bílé květy mají v centru
skoro černý „monokl“. Kvete středně raně, výška okolo 90 cm, květy mají plošší tvar.
Novinka velice vhodná na řez.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0165 Lilie DARK SECRET – má tmavě červené, téměř černé květy, které směřují vzhůru.
Tmavé květy upozorňují na sebe v zahradě, zvýrazňují barvu sousedních květin. Kvete
v červnu, výška 90 cm.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0166 Lilie EASY DANCE – citrónově žluté květy s nazelenalým nádechem mají ve středu
bohatý černě kaštanový brašmark. Žlutě zelené hrdlo je tečkované stejným odstínem.
Výška 75 cm, atraktivní kombinace barev, velmi nápadité květy, krásný kontrast.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0167 Lilie EASY SPOT – bezpylové, ploché, sněhobílé květy mají husté, temně vínové tečkování. Výška 90–100 cm, Tango hybrid, vynikající novinka na řez květů.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0168 Lilie LANDINI – velmi tmavá, černě purpurová se sametovým nádechem a skoro černým hrdlem. Vysoká lodyha je hustě olistěná tmavými listy. Květy mají miskovitý tvar,
nejčernější lilie. Unikátní, exotická barva!
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0169 Lilie MASCARA – nádherné, tmavě vínové květy jsou téměř černé. Špičaté, voskovité
okvětní plátky jsou odolné a dlouho vydrží. Silné robustní stonky, odolnost proti povětrnostním vlivům. Výška 75 cm, snadno se pěstuje.
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.

0170 Lilie MORPHO PINK – neobvyklá kombinace broskvově růžové s fialovým odstínem
podél okraje každého okvětního plátku. Ve středu květů jsou hnědě vínové skvrny.
Výška 90 cm, pěkná novinka.
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0171 Lilie NAVONA – velké květy jsou bílé barvy, ve velmi čistém odstínu, bez teček. Květy
jsou ploché se širokými okvětními plátky pěkně překládanými. Výška okolo 1 m.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.
0172 Lilie NIGHT RIDER – pokud jste pochybovali o existenci skutečně černé lilie, pak je
třeba pěstovat tuto. Okvětní plátky mají vynikající hedvábný lesk, který přidává ještě na
kráse. Díky své trvanlivosti květů si zaslouží místo na Vaší zahradě. Výška 60 cm.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0173 Lilie RED HIGHLAND – květy jsou jasně červené barvy s červenými tyčinkami, a dokonce i s červený pylem. Jsou směrovány vzhůru s výbornou texturou. Velmi zdravá
odrůda, výška 90 cm. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 29 Kč, 3 kusy 84 Kč, 5 kusů 135 Kč.
0174 Lilie ROYAL KISS – tyto neuvěřitelné, růžově červené okvětní plátky se mísí s tmavší
hnědočervenou barvou okolo středu. Květy jsou lesklé, směrovány vzhůru, perfektní
řezovka, výška 80-90 cm.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0175 Lilie TRIBAL KISS – okouzlující elegantní kombinace bílé a vínové barvy, hrdlo je
nazelenalé. Hluboce miskovité květy jsou směrovány vzhůru. Výška 90 cm, parádní
novinka.
Cena za 1 cibuli je 31 Kč, 3 kusy 90 Kč, 5 kusů 145 Kč.

0168

0170

0172

Stávají se velmi populární květinou, protože se hodí jak k pěstování na
záhoně, tak se nechají pěstovat v květináčích, a to i v bytě. Ve světě vznikl
doslova liliový průmysl, který chrlí obrovské množství cibulí i květů po celý
rok. V našich klimatických podmínkách se liliím opravdu daří, většina lilií
je mrazuvzdorná, proto mohou být na stanovišti po celý rok. Přesazujeme je
až po několika letech. Nejlépe na podzim ze země do země. Základem úspěšného pěstování je drenáž pod liliovou cibulí, dobrý kompost nad ní, méně
častá, zato vydatná zálivka. Všechny lilie mají rády „nohy v chladnu“,
čehož dosáhneme na mulčováním trávou nebo starou slámou apod.
Nabízíme Vám několik skupin lilií:

ASIJSKÉ H YBRIDY
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0174

0175

0176 Lilie TWO SOME – pěkné, velké květy jsou tmavě oranžové barvy s fialovými skvrnami
a tečkami okolo hrdla. Barva je intenzivní, doslova září na záhonech, pyl je sterilní.
Výška 1 m, výborná řezovka. Pozoruhodná novinka!
Cena za 1 cibuli je 32 Kč, 3 kusy 90 Kč, 5 kusů 145 Kč.

ASIJSKÉ LILIE MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.

0176

0177

0179 Lilie DOUBLE SENSATION – karmínově purpurové květy s velkým bílým středem. Dělá
vyrovnaná květenství, výška okolo 90 cm. Skvělá plnokvětá novinka.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0180 Lilie GOLD TWIN – nádherné, poloplné květy jsou zářivě oranžově žluté. Pyl je sterilní,
robustní lodyhy nesou 4 až 6 květů. Kvete od konce června do poloviny července. Výška
až 90 cm, velmi vhodná novinka na řez.
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0181 Lilie KENSINGTON – statné lodyhy s tmavými listy nesou zlatě žluté plné květy, které
jsou nasměrovány vzhůru. Výška 90-100 cm, výborná řezovka.
Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 160 Kč.
0182 Lilie MUST SEE – velmi neobvyklé, pavoukovité květy jsou nazelenalé až bílé se skvrnitými okvětními plátky, které mění barvu po celou dobu květu. Ve středu jsou hustě,
černě tečkované. Výška až 1 m, prašníky bez pylu.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0183 Lilie SPRING PINK – základní barva je krémově bílá napouštěná pinkově růžovou infúzí.
Květy mají voskovitou substanci s hnědým tečkováním a zeleným hrdlem. Dělá parádní
soukvětí plných květů, výška až 1 m, vitální odrůda.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

KATALOG JARO 2019

0178

ASIJSKÉ HYBRIDY – TURBÁNKOVITÉ KVĚTY
Tyto lilie jsou velmi odolné, velmi rozšířené. Většina z nich obsahuje
genetický materiál botanických lilií. Někdy se jim také říká „tygří lilie“.
Lodyhy lilií dosahují výšky 1 m a více. Svými turbánkovitými květy jistě
obohatí každý trvalkový záhon. Kvetou později, vydrží ale dlouho na záhonu. Pěstujeme je stejně jako ostatní asijské lilie. V poslední době jsou čím
dál populárnější.

0178 Lilie ANNEMARIE’S DREAM – elegantní, plné, miskovité květy mají velmi čistý odstín
bílé barvy. Uprostřed petálů je výrazné žebro. Rostliny jsou vyrovnané, velmi dobře
rostou, výška 80 cm.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0184 Směs asijských, plnokvětých hybridů
3 kusy za 96 Kč, 5 kusů za 150 Kč.

0185 Lilie PINK GIANT – jeden z nekrásnějších turbánkovitých kultivarů. Barva
turbánků je pastelově růžová s béžovým středem a tmavě hnědočerveným
tečkováním. Výška rostlin je okolo 1 m.
Synonymum „Pink Tiger“.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy
99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0186 Lilie SWEET SURRENDER – krémově
bílá se žlutým nádechem okolo středů
květů a zeleným hrdlem. Květy jsou
stočeny do stran a mají tmavé tečkování, Výška 130 cm.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy
93 Kč, 5 kusů 150 Kč.

0181

0183

0185

0177 Směs asijských hybridů
3 kusy za 75 Kč, 5 kusů za 115 Kč, 8 kusů za 176 Kč, 10 kusů za 210 Kč.

ASIJSKÉ H YBRIDY – PLNOKVĚTÉ
Jsou také velmi odolné, mrazuvzdorné. Pylové tyčinky a části blizny
jsou zmnoženy do dalších okvětních plátků, kterých může být v celkovém
součtu 20 i více. Nabízené druhy mají květy postavené vzhůru, jsou poměrně dost plné, atraktivnější, velmi populární.

0182

ASIJSKÉ PLNOKVĚTÉ H YBRIDY MIX

0184

0179

0180

0186
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0187

0188

ASIJSKÉ H YBRIDY – HRNKOVÉ

0190

0187 Lilie ABBEVILLE’S PRIDE – zářivě oranžové květy s hnědým tečkováním jsou nasměrovány vzhůru. Velmi vhodná pro pěstování na lemy záhonů, skvělá v kontejnerech.
Výška 30-40 cm, velmi živé zbarvení.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0188 Lilie ASHLEY – velké, zářivě bílé květy bez teček s jiskřivou texturou. Výška 40-50 cm,
je ideální pro terasy, nádoby, hrnce, nebo pro pěstování v přední části záhonů. Kvete
velmi raně.
Cena za 1 cibuli je 25 Kč, 3 kusy 72 Kč, 5 kusů 115 Kč.
0189 Lilie BUZZER – vínově purpurové květy, miskovitého tvaru, mají parádní slabou bílou
coloru okrajů okvětních plátků. Výborná substance, zdravě roste. Výška 40-45 cm,
kvete středně.
Cena za 1 cibuli je 27 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 125 Kč.
0190 Lilie CAVOLI – perfektní, hvězdicovité květy jsou tmavě růžově červené, špice jsou
světlejší. Výška 30-40 cm, kvete uprostřed léta, květy mají výbornou substanci.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.

0191 Lilie CURITIBA – neuvěřitelné, miskovité květy jsou smetanově bílé s velmi výrazným,
velkým hnědě vínovým středem a nepatrným lemem okvětních plátků. Květy jsou odolné počasí s delší životností. Výška 30-40 cm.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0192 Lilie GOLDEN MATRIX – květy jsou zářivě žluté s tmavým tečkováním. Konce plátků
jsou prohnuté. Délka hustě olistěných lodyh 40 až 50 cm. Bohatě a dlouho kvete.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0193 Lilie HAPPY MEMORIES – kanárkově žluté, velké plošší květy, mají oranžové konce
okvětních plátků. Velice brzy kvete po zasazení (65-70 dní), výška 40-45 cm, velice
dekorativní odrůda.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0194 Lilie JOAO PESSOA – základní barva je svítivě žlutá s velkým rozmytým hnědým středem. Lodyhy jsou silné, nesou 4 až 7 květů. Výška 45 cm, velmi působivá. Novinka r.
2015.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0195 Lilie MATRIX – větší, tomatově červené květy jsou miskovitého tvaru se silnou texturou. Okolo hrdla je lehké tečkování, výška rostlin 40-45 cm, nádherná novinka.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0196 Lilie ROZZALYNN – krásné, pastelově růžové okvětní plátky mají v blízkosti středu
sněhově bílou barvu a zajímavé tmavě červené centrum. Kvete raně, odolná novinka
vůči povětrnostním podmínkám. Výška 45-50 cm.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.

0193

0195

Tyto zakrslé lilie se nechají pěstovat i doma v bytě, protože jim stačí na
pěstování větší nádoba nebo hlubší květináč. Výška těchto lilií je od 30 cm
do 45 cm. Pěstujeme je hlavně venku ve skalkách, na záhonech, kde vydrží
dlouho kvést. Jsou velmi otužilé, mrazuvzdorné.
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0191

0192

0197 Lilie SALINERO – karmínově červené lesklé, dokonale tvarované květy s černě potečkovanými středy mají ve středu plátků purpurový paprsek. Výška 50 až 60 cm. Vynikající na okraje záhonů a na terasy. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.
0198 Lilie SOROCABA – miminkově růžové květy mají světlejší střed. Květy jsou směrovány
vzhůru. Perfektní odrůda pro pěstování v kontejnerech nebo na zahradě. Výška 4- cm,
kvete za 60-70 dní.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.

ASIJSKÉ HYBRIDY – HRNKOVÉ
a SKALKOVÉ MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0199 Směs asijských hrnkových a skalkových lilií
3 kusy za 66 Kč, 5 kusů za 105 Kč, 8 kusů za 160 Kč, 10 kusů za 190 Kč.

AOA H YBRIDY
Jedná se o kultivary vzniklé křížením asijských a orientálních lilií,
které jsou zpětně překříženy jinými asijskými liliemi. Snadno se pěstují
v dobré půdě, obvykle začínají kvést od poloviny června.
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0200

0201

0202

0203

0204

0200 Lilie AVALON SUNSET – do strany otočené květy jsou tmavě růžové, až broskvově
pomerančové. Ve středech a na okrajích je teple žlutá. Úžasná kombinace barev. Kvete
od poloviny června. Výška 110 cm. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0201 Lilie FIELDS OF GOLD – plošší květy jsou sytě žluté barvy s černým tečkovaným
středem a jemnou černou ořízkou okvětních lístků. Hrdlo je nazelenalé. Výška okolo 1
metru, bohatě kvete. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0202 Lilie HOTEL CALIFORNIA – žlutooranžové květy s cihlově červeným středem s paprsky do poloviny okvětních plátků. Středy jsou ozdobeny množstvím velkých, tmavě čokoládových teček.
Velmi podobná odrůda vzhledem i vůní orientálním liliím. Výška až 110 cm. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.
0203 Lilie CHILD IN TIME – pastelově lososově růžové květy jsou tmavě tečkované. Lodyhy
jsou tmavě olistěné, výška okolo 1 m. Kvete v červnu a v červenci, výborný zdravotní
stav. Výtečná novinka.
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0204 Lilie NOVEMBER RAIN – miskovité květy mají barvu přezrálých malin. Středy jsou
tmavě tečkovány. Výška 110 cm. Kvete později. Je velmi odolná, jako ostatně všechny
lilie s tmavými stvoly a listy. Vynikající novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.
0205 Lilie SUNSET BOULEVARD – mandarínkově oranžová s výraznou tmavě oranžovou
skvrnou v jícnu. Pravidelně vytvarované květy jsou lehce sypané černými tečkami.
Statné lodyhy jsou tmavě mahagonově hnědé. Výška 110 cm. Novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.

Jsou kultivary vzniklé křížením japonských odrůd. Tyto lilie mají ze
všech druhů nejkrásnější, překrásně tvarované květy, navíc velmi příjemně
voní a mívají až přes 20 cm v průměru. Při pěstování však vyžadují větší
péči. Optimální výsadba je do směsi rašeliny a písku. Dbáme na dobrou
drenáž, kterou zajistíme nejlépe hrubým pískem či štěrkem. Vyhovuje jim
kyselejší, hodně propustná zemina, nemají rády vápník. Stanoviště mají
raději teplé, stačí studený skleník, aby byly chráněny před zimními dešti.
Zalévat začneme, až začnou tyto lilie rašit. Zálivka by měla kulminovat
v období nasazování poupat až po dobu květů. Potom zálivku omezujeme
a na podzim úplně přestaneme. Nikdy přes zimu nezalévat! Během vegetace je přihnojujeme listovými hnojivy. Pokud je pěstujeme v květináčích
nebo kontejnerech, přeneseme je na zimu do místnosti, kde je teplota do
5 °C. Necháme-li je venku na záhoně, musíme je na zimu přikrýt, hlavně

0208 Lilie BAFERRARI – velké, navlněné květy o průměru 15 cm jsou křídově bílé se zlatým
středovým pruhem a tečkováním ve středu květů. Parádně voní, krása na záhoně. Dobře
se pěstuje, velmi vhodná odrůda na řez. Výška silných, vzpřímených lodyh je 130 cm.
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.
0209 Lilie BOMBASTIC – nádherná barva květů je temně vínová. Prašníky jsou jasně oranžové. Velké květy mají průměr 20–25 cm. Výška 100 cm, ale i více. Velice příjemně
voní, novinka 2019!
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0210 Lilie BRASILIA – zvlněné květy jsou bílé, od krajů okvětních plátků jsou napouštěny
fialově růžovou barvou. Střed květů má jemné purpurové tečkování. Plátky jsou širší,
ke konci špiček zúžené. Květy mají miskovitý tvar, výška 90 cm, kvete středně.
Cena za 1 cibuli je 37 Kč, 3 kusy 105 Kč, 5 kusů 165 Kč.

0205

0207

0209

0206

0206 Lilie VIVA LA VIDA – nádherné, zlatě žluté květy jsou velkoryse zdůrazněny s nápadným červeným plamenem každým okvětním plátkem a červeným pepřením. Veliké
elegantní květy jsou 20 cm široké a otevírají se do ploché formy s dozadu zahnutými
konci. Fantastická novinka 2019, výška 1 m.
Cena za 1 cibuli je 43 Kč, 3 kusy 123 Kč, 5 kusů 195 Kč.

KATALOG JARO 2019

0207 Směs AOA hybridů
3 kusy za 114 Kč, 5 kusů za 175 Kč.

ORIENTÁLNÍ H YBRIDY

0208

proti vlhku. Mráz jim pak už tolik nevadí, jsou mrazuvzdorné. Zásadou je
udržet dobře vyzrálé cibule v původní zemní vlhkosti. Nejlépe jim vyhovuje pěstování ve skleníku nebo fóliovníku, ale nechají se pěstovat na záhoně,
ale i v bytě při dodržení určitých zásad, které jsme Vám popsali. Orientální
hybridy kvetou později než asijské nebo aureliány, a to koncem července
a v srpnu. Vysoké jsou přes 1 metr, nabízené odrůdy mají květy postaveny
vzhůru, takže jsou vhodné i pro řez květů. Nesprávně jsou někdy uváděny pod názvem „Královské“. Jsou poněkud náročnější na pěstování,
ale v červenci, kdy kvetou, nemají mezi ostatními květinami konkurenci.
Velikost všech cibulí je 16/18 cm.

0210
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Lukon Glads

0215

0216

0211 Lilie CASA BLANCA – nádherné, obrovské květy jsou jiskřivě bílé v čistém odstínu,
hrdlo je nazelenalé. Květy mají perfektní substanci, výška 100 až 110 cm, velmi žádaná
řezová odrůda, sladce voní. Nejlépe hodnocená bílá odrůda.
Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 160 Kč.
0212 Lilie CURLEY SUE – velké květy mají plošší tvar s otočenými špicemi vzad. Barva je
příjemný odstín pastelově růžové barvy. Uprostřed petálů je výrazné rudě karmínové
tečkování. Kvete za 110 dní, výška 80-90 cm, nádherný orientál!
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0213 Lilie EXTRAVAGANZA – opravdu velké, mrazivě bílé květy jsou skoro celoplošně pokryty
bohatým, růžově vínovým tečkováním. V hrdle je žlutě zelená hvězda, květy jsou plošší, okraje
jsou elegantně navlněné. Výška okolo 1 m, kvete středně pozdě. Fantastická novinka!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0214 Lilie JAYBRID – tyto velké, vzhůru směřující květy jsou barevnou směsicí růžové,
levandulové a červené barvy. Vytvářejí okouzlující, extravagantní zobrazení, zatímco
jejich intenzivní vůně se táhne po zahradě. Výška 120 cm.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0215 Lilie METROPOLITAN – karmínově červené květy mají výrazný bílý lem, středy plátků
jsou tmavší, hrdlo je žluté. Lodyhy jsou pevné, nesou květy o průměru 16-20 cm, které
velice příjemně voní.
Cena za 1 cibuli je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.
0216 Lilie MOUNT COOK – krásně orientované květy vzhůru mají světlé fuchsiově růžové
květy. Uprostřed hrdla je bílá hvězda pokropená malinovými pihami. Nádherně voní,
výška okolo 1 m.
Cena za 1 cibuli je 37 Kč, 3 kusy 105 Kč, 5 kusů 165 Kč.

0217 Lilie MUSCADET – parádní bílá s růžovým probarvením a bohatým, jemným, karmínově
růžovým tečkováním po celém květu. Květy jsou ploché, okraje petálů velmi zvlněné.
Velmi žádaná odrůda, opravdová krása!
Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 160 Kč.

0221 Lilie SUMATRA – jeden z nejtmavších orientálů v černočerveném provedení. Uprostřed
okvětních plátků je skoro černá hvězda, okolo je tmavé tečkování. Na lodyhách o výšce
1 m a více vykvétá 5-8 květů hluboce miskovitých s prohnutými petály podélně i příčně. Famózní odrůda, parádní soukvětí!
Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 160 Kč.

V poslední době stále populárnější. Pěstujeme je hlavně ve velkých květináčích nebo nádobách umístěných na balkónech, v bytech, v zahradách,
můžeme je pěstovat i volně na záhonech. Výška těchto zakrslých orientálek
bývá od 35 cm do 45 cm. Lodyhy zůstávají dlouho zelené. Pečujeme o ně

0217

0219

0221

0218

0218 Lilie PARROT PINK CARRIBA – tato rozmarná krása je ozdobou každé zahrady. Purpurově růžové okvětní plátky s hnědým tečkováním se objevují v polovině léta a zůstávají
atraktivní do konce léta. Výška 100-110 cm.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0219 Lilie PLAYTIME – sněhově bílé květy mají žlutý středový pruh, který od poloviny přechází v rudou barvu, okraje květů lehce zvlněné. Hvězdicovité květy jsou stočeny lehce
do stran a jsou ještě červeně tečkovány. Výška 90 cm, nádherná, tříbarevná odrůda!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0220 Lilie SOLUTION – krásné, velké bílé květy s malinovými skvrnami a tmavými růžovými
pruhy jsou ledabyle posety neónově růžovými skvrnami. Výška až 120 cm, výjimečná
odrůda pro řez květů.
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.

0220

0222 Lilie TIGERMOON – tato jasně bílá lilie s teple žlutými středy a hnědými skvrnami,
která dodává teplo a vůni okolí je neskutečná nádhera. Velmi velké květy se otevírají
v červenci, výška rostlin 110 cm.
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.
0223 Lilie TIGERWOODS – velké, plošší květy jsou zářivě bílé s tmavě hnědými nektáriemi.
Uprostřed okvětních plátků je široký rudý pruh, od kterého směrem ke krajům přechází
v bohaté čokoládové tečkování. Výška silných lodyh přes 1 m, květy jsou směrovány
šikmo vzhůru. Fantastická, výstavní odrůda!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.

ORIENTÁLNÍ LILIE MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0224 Směs orientálních lilií
3 kusy za 93 Kč, 5 kusů za 145 Kč, 8 kusů 224 Kč, 10 kusů za 270 Kč.

ORIENTÁLNÍ H YBRIDY – HRNKOVÉ
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0223

0224

0225

0226

Jsou také velmi odolné, mrazuvzdorné. Podobně jako u asijských hybridů
se pylové tyčinky a části blizny zmnožily do dalších okvětních plátků, kterých
může být v celkovém součtu 20 i více. Nabízené druhy mají květy postavené vzhůru. U nás velmi vzácné, protože se jedná o naprosté novinky. Jsou
poměrně dost plné, výška okolo 1 m, takže se hodí i na řez květů. Tyto lilie
nadchnou každého milovníka lilií. Fantastický přínos mezi orientálkami!

0227 Lilie BROKEN HEART – červenající růžové okvětní lístky jsou rudě skvrnité a pruhované. Uprostřed petálů je výrazný červený paprsek. Výška 80-100 cm, parádní plná
odrůda.
Cena za 1 cibuli je 49 Kč, 3 kusy 141 Kč, 5 kusů 225 Kč.
0228 Lilie DISTANT DRUM – velké, levandulově růžové okvětní plátky mají středem karmínový proužek. Střed květů je bílý s lehkým rudým tečkováním. Výška 1 m, lehce voní.
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.
0229 Lilie MAGIC STAR – nádherné květy, které se podobají větrníkům. Květy o průměru
12 až 18 cm jsou složeny se světle růžových plátků, které mají uprostřed širší červený
proužek s vínově červeným tečkováním. Výška okolo 1 m, výjimečně dlouho vydrží.
Fantastická, plná novinka!
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.
0230 Lilie POLAR STAR – uprostřed léta vykvétají krásně tvarované, obří plné květy, čistě
bílé barvy se zeleným nádechem v hrdle. Výška 1 m a více jí předurčuje jako výtečnou
řezovou novinku. Velice příjemně voní, nádherný zahradní zážitek pro oči a nos!
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.
0231 Lilie SOFT MUSIC – velké, vonné, plné květy jsou světle růžové s nádechem zelené ve
středu. Střed květů je hnědorudě tečkován. Perfektní tvar květů, výška 90 cm.
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.
0232 Lilie SWEET ROSY – velké, plné květy o průměru až 15 cm jsou složeny z plátků světle
až tmavě růžové barvy. Střed květů je bílý, okolo je jemné, červené tečkování. V prvním
roce je výška 70 cm, v dalších letech 1 m a více. Intenzivně, sladce voní.
Cena za 1 cibuli je 47 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 215 Kč.

0229

0231

jako o ostatní lilie, sázíme je 10 cm hluboko, častěji přihnojujeme tekutými
hnojivy. Nádoby na terasách, balkonech umístit tak, aby byly v částečném
stínu nebo zapuštěny. Na zimu se cibule i s nádobami ukládají do sklepů
nebo jiných místností do chladu. Velmi oblíbené, nízké lilie, pro ty, co nemají vlastní zahrádku. Velikost všech cibulí je 16/18 cm.
0225 Lilie MAGNY COURS – ploše miskovité květy jsou purpurově rudé s celoobvodovým
kontrastním bílým lemem okrajů zvlněných petálů, středy květů jsou tmavě tečkované.
Výška 40-45 cm.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0226 Lilie REELEEZE – bramboříkově růžově květy mají úzký bílý lem a jsou lehce tečkovány. Miskovité květy mají pěkně tvarované, překrývající se petály se zvlněnými okraji.
Krásná novinka, která Vás určitě chytne, výška 40 cm.
Cena za 1 cibuli je 36 Kč, 3 kusy 102 Kč, 5 kusů 160 Kč.

ORIENTÁLNÍ H YBRIDY – PLNOKVĚTÉ
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0232
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ORIENTÁLNÍ, PLNOKVĚTÉ LILIE MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0233 Směs plnokvětých, orientálních lilií
3 kusy za 129 Kč, 5 kusů za 200 Kč.

ČÍNSKÉ H YBRIDY
Vznikly křížením trubkovitých druhů „L.regale, sargentiae, leucanthum, sulphureum“ a turbanovité „L.henryi“. Nesprávně se
jim říká „Aureliány“. U nás jsou plně mrazuvzdorné, dosahují výšky
jednoho metru a více. Lodyhy mají 10 i více květů, podle délky pěstování.
Květy jsou nasměrovány do stran a mají protáhle trubkovitý tvar. Velmi
intenzivně voní. Jsou choulostivější na přemokření půdy, proto je sázíme
do písčité půdy nebo i do těžší, kterou ale pískem a kompostem zlehčíme.
Veledůležitá je u nich drenáž. Raději více hrubého písku než méně. Nejlépe
se osvědčila otlučená vápeno-písčitá omítka.
0234 Lilie AFRICAN QUEEN – v překladu „Africká královna“. Sytě, meruňkově oranžové
trubky, vnější strana trubek tmavě hnědá.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.

0233
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0235 Lilie BEIJING MOON – velké, krémově bílé trubkovité květy o průměru až 22 cm mají
fialově růžové okraje okvětních plátků a zářící žlutý střed. Kvete začátkem srpna, příjemně voní. Výška 120 cm.
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0236 Lilie GOLDEN SPLENDOUR – zlatě žluté trubky se zeleným jícnem, vnější strana trubek
tmavě bronzová. Pěkná, vitální.
Cena za 1 cibuli je 37 Kč, 3 kusy 105 Kč, 5 kusů 165 Kč.
0237 Lilie PINK PERFECTION – pastelově kouřově růžové trubky s purpurovým nádechem,
světlý střed, velmi oblíbená odrůda.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0238 Lilie REGALE – správná „Královská lilie“, která se používá do svatebních kytic. Barva
je čistě bílá, v hrdle žlutá, vnější barva trubek je nachově purpurová.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0239 Lilie REGALE ALBUM – celobílá „Královská lilie“, v hrdle žlutá, trubky jsou i vně bílé,
báze je nazelenalá. Lodyhy jsou vysoké, pevné, květy jsou do strany, silně voní. Používá
se do svatebních kytic.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.

0238

LA H YBRIDY
Jsou to odrůdy mezidruhového křížení mezi „lilium longiflorum“
a „asijskými hybridy“ ve velmi čistých pastelových odstínech s tečkováním, ale i bez teček. Jejich otevřené, miskovité květy jsou podobné asijským
hybridům, avšak jsou větší a příjemně voní. Mají nižší nároky na intenzitu
světla během pěstování, jsou mrazuvzdorné. Jsou zejména určeny k řezu,
protože květy mají dlouhou trvanlivost ve váze. Lodyhy jsou vysoké 80 až
130 cm. Je to nová, velmi perspektivní skupina lilií k řezu i pro zahrádky kvetoucí koncem června. Při sázení je lepší jim udělat drenáž, nemají rády, když
jsou přes zimu ve vlhku, nebo na ně na zimu hodit chvojí, slámu apod.

0240 Směs čínských, trubkovitých lilií
2 kusy za 70 Kč, 4 kusy za 132 Kč, 6 kusů za 186 Kč.

0241 Lilie BLACK BURN – velmi tmavá, krvavě červená s kouřovým nádechem. Květy mají
sametový nádech, miskovitý tvar, černá vnější žebra a jsou nasměrovány šikmo vzhůru. Výška 90 cm, velmi tmavý hybrid.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.
0242 Lilie BRIGHT DIAMOND – zářivá, čistě bílá bez teček s většími hvězdicovitými, tužšími
květy. Výška 110 cm, dělá pěkně uspořádané soukvětí 4-7 květů.
Cena za 1 cibuli je 25 Kč, 3 kusy 72 Kč, 5 kusů 115 Kč.
0243 Lilie COGOLETO – nádherné, žvýkačkově růžové okvětní lístky jsou silně pepřené
a tečkované hnědě purpurovou okolo středu. Velké květy mají průměr až 20 cm. Výška
110 cm, působivá, dokonalá novinka!
Cena za 1 cibuli je 31 Kč, 3 kusy 90 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0244 Lilie CORLEONE – intenzivně červené pupeny rozkvétají v zářivě rudě červenou barvu
začátkem léta. Výška 110-120 cm, květy směrovány vzhůru, výborná řezovka.
Cena za 1 cibuli je 26 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč.

0241

0243

TRUBKOVITÉ, ČÍNSKÉ LILIE MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné cibule.
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0239

0240

0245 Lilie CORTONA – pomerančově oranžová barva květů, je velmi čistá. Květy mají hluboce miskovitý tvar s lehce zvlněnými petály. Výborná substance, výška 110-120 cm,
kvete středně.
Cena za 1 cibuli je 24 Kč, 3 kusy 69 Kč, 5 kusů 110 Kč.
0246 Lilie ORIGINAL LOVE – syté, karmínově červené květy se sametovým leskem. Květy
mají miskovitý tvar s lehce nahoru ohnutými okraji petálů. Výška 1 m a více, kvete
ranně, výborná odrůda na řez.
Cena za 1 cibuli je 27 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 125 Kč.
0247 Lilie PINK BRUSH – levandulově růžové květy mají okolo hrdla husté, vínové tečkování.
Velké květy o průměru až 18 cm nesou silné lodyhy, výška 120 cm. Parádní soukvětí,
výborná odrůda na řez.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0248 Lilie SWEET DESIRE – tato tetraploidní odrůda mimořádně, sladce voní. Květy jsou
žlutě krémové, střed okvětních plátků do hrdla je velice silně pokryt malými, jemnými
burgundskými tečkami a skvrnami. Výška 100 cm.
Cena za 1 cibuli je 31 Kč, 3 kusy 90 Kč, 5 kusů 145 Kč.

LA hybridy MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0249 Směs LA hybridů
3 kusy za 66 Kč, 5 kusů za 105 Kč, 8 kusů 160 Kč.
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0251

0252

0250 Lilie AFRICAN LADY – tento úžasný hybrid je velice ceněn za to, že jeho mohutné květy
mohou dosahovat až 25 cm v průměru. Základní barva je vínově červená s krémovými
okraji petálů. Květy sladce voní, výška 80 cm.
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0251 Lilie ANASTAZIA – větší, turbanovité květy mají základní barvu bílou, která je ve středu
překryta růžovou a parádním červeným tečkováním. Dlouho kvete, dělá sekundární
poupata, výška až 2 m. Úžasný kultivar!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.

0252 Lilie BIG BROTHER – obří květy až o průměru 25 cm jsou máslově zlaté barvy široce
miskovitého tvaru. Květy jsou vyztuženy středovými žebry, výška 120 cm a více. Okraje
okvětních plátků jsou moderně navlněné, špice jsou prohnuté vzad. Perfektní odrůda.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0253 Lilie BLACK BEAUTY – „(L.speciosum x L.henryi)“, v překladu „Černá kráska“. Květy
jsou silně turbánkovitého tvaru a stočeny vzad. Barva květů je tmavě purpurově vínová,
nektárie jsou zelené a okvětní plátky tečkované. Vytváří sekundární (druhotná) poupata,
takže kvete velmi dlouho. Je to první orientpet na světě. Velmi vitální kultivar.
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0254 Lilie COMMOTION – velké, miskovité květy mají vínově purpurovou podkladní barvu s tmavšími středy. Soukvětí jsou vyrovnaná. Výška lodyh je 120 cm a více. Působí
opravdu impozantně, unikátní barva.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0255 Lilie DEBBY – základní barva této lilie je mangově oranžová, která směrem ke středu
přechází v červeně hnědou barvu. Střed petálů je ještě tmavší odstín. Květy mají miskovitý tvar s lehce zvlněnými okraji. Nektárie jsou nahnědlé, květy jsou směrovány
šikmo vzhůru. Výška tmavě olistěných lodyh je 100 cm, v dalších letech až 180 cm.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0256 Lilie EASTERN MOON – základní barva vnitřku trubkovitých květů je smetanově bílá,
hrdlo je nažloutlé. Vnější barva trubek je mahagonově purpurová. Lodyhy jsou velmi
pevné, výška 120 cm, velice příjemně voní.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.

0257 Lilie GARDEN AFFAIRE – obří lodyhy nesou trubkovité, krémové květy se zlatě oranžovým středem. Listy jsou tmavě zelené, lesklé, kopinaté. Květy intenzivně voní, jsou
velmi odolné dešti, ale i slunečnímu úpalu. Dosahuje výšky až 150 cm, velice vhodná
novinka pro řez květů.
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0258 Lilie GARDEN PLEASURE – základní barva je bělokrémová, která je od hrdla do středu
petálů přelita tmavě vínově purpurovou barvou. Miskovité květy jsou velké velikosti, mají
nádherně zvlněné okraje, prohnuté
špičky, výbornou substanci a jsou
nasměrovány do stran. Výška 110 cm,
úžasný, kontrastní efekt této novinky!
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy
108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0259 Lilie LAKESIDE BELOVED – obrovské
květy jsou hluboce miskovité s prohnutými konci petálů. Barva květů je
rudě červená se širokým bílým lemem
okrajů petálů. Středy okvětních plátků
jsou vyztuženy tmavými žebry, hrdlo je
tmavě tečkované. Statné a pevné lodyhy jsou 120 cm a více vysoké, kvete
červenec – začátek srpna, novinka.
0253
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy
114 Kč, 5 kusů 180 Kč.

0254

0256

0258

Vznikly křížením trochu choulostivějších „hybridů orientálních“
s bujně rostoucími a odolnějšími liliemi „aurelian hybridů“, které mají v krvi
botanickou „Henryho“ lilii. Tyto odrůdy jsou přes 1,5 m vysoké, novější
odrůdy i 2,5 m a více. Mají turbánkovité, ploché či polotrubkovité květy, které
jsou směrovány vzhůru, do stran i dolů. „Orientpety“ mají podobu orientálek
s jemnou vůní. Jsou mohutné, zdravě rostou, testovány byly i v Kanadě nad
52. rovnoběžkou, jsou tedy na rozdíl od orientálek odolnější i v našich zimách
(ověřeno). Navíc prodlužují kvetení lilií, kvetou od července do poloviny srpna,
výjimečně i déle. Vzhledem k tomu, že mají mnoho poupat, vydrží kvést po několik týdnů. První „orientpet“ spatřil světlo světa před více než čtyřiceti lety.
Dnes se světový sortiment „orientpetů“ rychle šíří, takže Vám budeme moci
postupně některé tyto velmi kvalitní odrůdy nabízet. Tato skupina zahradních
lilií se v současné době stává mezi liliemi nejpopulárnější.
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0260 Lilie LESLIE WOODRIFF – hvězdicovité květy, ploššího miskovitého tvaru se silně prohnutými konci, mají rudě červenou barvu se širokým, křídově bílým lemem. Středy
petálů jsou tmavě tečkovány. V hrdle je výrazná žlutě zelená hvězda. Výška 120 cm
v prvním roce, později až 180 cm, kvete středně, výborná na řez. Famózní kultivar!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0261 Lilie MISS FEYA – květy této novinky jsou purpurově červené se silným černým tečkováním. V hrdle je skoro černá hvězda. Konce petálů jsou silně stočené vzad. Výška
rostlin 120 cm a více, famózní novinka.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0262 Lilie MISS PECULIAR – velmi velké, polo trubkovité květy mají zářivě bílou podkladní barvu
s oranžově žlutým centrem. Špičky petálů jsou navlněné, soukvětí jsou vyrovnaná. Výška
lodyh je 130 cm a více. Působí opravdu impozantně. Nádherná novinka roku 2015!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0263 Lilie PALAZZO – mystická, rudě červená barva, uprostřed okvětních plátků tmavší odstín, v hrdla žlutá hvězda. Okraje petálů jsou lehce navlněné, soukvětí jsou vyrovnaná.
Výška lodyh je 110 cm a více. Působí opravdu impozantně.
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0264 Lilie PASSION MOON – jemná kombinace pěkných krémově bílých okvětních plátků
s velkým kaštanově vínovým středem a nažloutlou infúzí. V hrdle je zelená hvězda. Květy
mají trubkovitý tvar, výška lodyh až 150 cm. Nádherná novinka Dr. Griesbacha 2015!
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0265 Lilie PURPLE PRINCE – květy jsou tmavě vínové až temně purpurové, se zlatou hvězdou v hrdle, mají pohárovitý tvar. Výška 120 cm a více, kvete za 90-100 dní. Fantasticky
zbarvený „orientpet“. Velmi atraktivní novinka, voní!
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
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0266 Lilie SILK ROAD – ohromné, bílé květy s tmavým, impozantním, karmínově vínovým
středem. Květ je široce rozevřená trubka se stáčejícími se špičkami petálů velmi silné
substance, intenzivně, příjemně voní. Dělá také sekundární poupata, která prodlužují
dobu kvetení. Kvete od poloviny července a v srpnu. Výška robustních rostlin je 150 cm,
ale i více podle doby pěstování. Nejpopulárnější lilie mezi „liliářemi“ celého světa.
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0267 Lilie TOUCHSTONE – má velké, voňavé květy v jedinečné malinově červené barvě,
hrdlo je limetkově zelené, perfektně stavěné soukvětí s dokonale vytvarovanými květy.
Výška 140 cm i více. Nádherná novinka!
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.
0268 Lilie ZELMIRA – okvětní plátky jsou oranžově lososové s nepatrným červeným pepřením a prosvítající žlutou v hrdle. Výborná substance, petály jsou vyztužené středovými
žebry, mají zvlněné okraje s ohnutými konci plátků. Výška 120 cm, dělá parádní soukvětí, nádherně voní!
Cena za 1 cibuli je 39 Kč, 3 kusy 111 Kč, 5 kusů 180 Kč.

ORIENTPET Y MIX
Směs různých druhů za velmi výhodnou cenu, pouze květu schopné
cibule, každá jiná barva.
0269 Směs OT hybridů
3 kusy za 102 Kč, 5 kusů za 160 Kč, 8 kusů za 248 Kč, 10 kusů za 300 Kč.

0269

0270

0265

LILIE LONGIFLORUM – LO H YBRIDY
Tato skupina má většinou původ od lilií „lilium longiflorum“,
„lilium formosanum“ a kříženců „orientálních hybridů x orientálních hybridů“. Výška bývá 50-150 cm, na lodyhách vykvétají trubkovité,
nálevkovité, většinou bílé květy, ale i žluté, růžové, červené. Lodyhy jsou
pokryty kopinatými listy. Květy většinou velmi příjemně voní. Původní
odrůdy jsou z Japonska. Mají raději propustnou půdu s přídavkem vápníku. Jsou mrazuvzdorné, pěstujeme je jako orientální hybridy.
0270 Lilie BELL SONG – velmi velké, trubkovité květy jsou sladce levandulově růžové barvy s lehce zvlněnými okraji. Trubkovité květy jsou vyztuženy vnějšími žebry. Výška
110 cm, kvete za 100 dní, velmi odolná odrůda. Fantastická novinka!
Cena za 1 cibuli je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0271 Lilie TRIUMPHATOR – trubky mají bílou barvu, zevně lehce narůžovělou. Velký střed
trubek je kontrastně vybarven tmavou, vínově purpurovou barvou. Bílé konce trubek
jsou prohnuté nazpět. Výška 120 cm, kvete středně. Úžasný kultivar, SUPER odrůda!
Cena za 1 cibuli je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč, 5 kusů 155 Kč.

UNIK ÁTNÍ H YBRIDY
Patří sem lilie, které se nedají zařadit do předešlých skupin. Jsou to
většinou mezisekční hybridy. Jsou většinou extrémně vzácné, ale také
drahé.
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0272 Lilie APRICOT FUDGE – velmi neobvyklá, světle meruňkově oranžová s poloplnými květy, připomínající květy růží, je tato extra novinka.
Pro svoji výšku 50-60 cm, je též velice vhodná pro pěstování v kontejnerech nebo nádobách.
Cena za 1 cibuli je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč, 5 kusů 210 Kč.
0273 Lilie MISTERY DREAM – okvětní plátky jsou hustě nahloučené, otevírají se pomalu po vrstvách. Květy jsou svěží zelené a smetanové
barvy s vínově červenými špičkami okvětních plátků. Průměr květů 15 cm, výška 80-90 cm, fantasticky voní! Zvláštní, pozoruhodná,
krásná a exklusivní novinka.
Cena za 1 cibuli je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč, 5 kusů 240 Kč.
0274 Lilie ZEBA – tento neobvyklý kříženec lilie nepálské s orientální lilií má velké krémově žluté květy se zeleným zabarvením, velmi tmavý,
burgundsky vínový střed přes polovinu okvětních lístků. Roste velice zdravě, je pěstitelsky nenáročný. Výška 130 cm, fantasticky voní.
Luxusní novinka roku 2019!
Cena za 1 cibuli je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč, 5 kusů 265 Kč.

BOTANICKÉ, VNITRODRUHOVÉ LILIE
Nabízíme Vám skupinu botanických lilií, jejich přírodních forem a jim blízkých hybridů první generace. Tyto
lilie i přes fantasticky širokou nabídku tisíců nových hybridů si drží stále svou posici v zahrádkách, alpíniích či
přírodních scenériích, a to nejenom pro svou relativně snadnou pěstovatelnost (až na výjimky), ale zejména pro
svou nenapodobitelnou krásu a ladnost. Neměly by proto chybět v žádné okrasné zahradě, skalce či parcích. Při
pohledu na jejich rozkvetlé květy si znovu uvědomíme, jak vynalézavá je příroda. Přes 100 botanických druhů
a mnohem více jejich variací, nám k tomu dává velkou příležitost. Naše nabídka obsahuje několik těchto čím dál
tím vzácnějších lilií. Téměř všechny mají turbánkovité květy, které jsou sklopeny směrem dolů nebo do strany.
Vyžadují polostín, některým nevadí ani slunce, a propustnou humózní půdu.

KATALOG JARO 2019

0275 Lilium candidum – „lilie bělostěná“, někdy se jí také říká
„kostelní“, v historii první zmiňovaná a zobrazovaná lilie, patří
k nejdéle pěstovaným liliím. Nálevkovité květy jsou čistě bílé.
Na lodyze jich bývá 3-10, někdy i více. Je mrazuvzdorná, kvete v červnu, vyhovuje jí vápenitá půda, obohacená humusem.
Vysazujeme ji na konci léta, tak aby byl růstový vrcholek cibule
na povrchu půdy nebo těsně pod ním. Má ráda přímé slunce,
velmi intenzivně voní.
Cena za 1 cibuli je 95 Kč, 3 kusy 270 Kč.
0276 Lilium henryi – na 1,5 až 2 metry vysoké lodyze s tmavě zelenými, široce kopinatými listy je umístěno široké hroznovité
květenství světle oranžových turbánkovitých květů na dlouhých stopkách se sekundárními poupaty. Květy mají kolem
středu (nektarie) výrazné, až 7 mm dlouhé výrůstky, tzv. papily. Květy jsou tečkované a čárkované, lehce zvlněné. Kvete
v srpnu, myši, mšice a jiní škůdci tento druh lilií nemilují, což je
veliká výhoda. Jedna z nejvíce odolných lilií.
Cena za 1 cibuli je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč, 5 kusů 180 Kč.

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ LILIÍ, VŠEOBECNĚ
Stanoviště
Lilie žádají slunné stanoviště (alespoň dopolední
slunce). Místo vybírejte pečlivě, neboť lilie mohou být na
jednom místě při dobrém hnojení 4 až 5 let! Sázet můžeme na samostatný záhon nebo skupiny 3 až 5 cibulí mezi
růže, jehličnany nebo trvalky.
Půdní nároky
Většina lilií se spokojí s dobrou zahradní zeminou
obohacenou starým kompostem nebo rašelinou, u těžších
půd je lepší promíchání s pískem. Půdní reakce by měla
být spíše kyselá, jen určité odrůdy (Candidum hybridy)
vyžadují vápník.
Jaké cibule sázet
Cibule lilií nejsou nikdy v úplném klidu, proto
nakoupené cibule mají být zdravé, nepřeschlé. Před
sázením odříznout poškozené kořeny a zčernalé části šupin. Osvědčuje se cibule před sázením namořit.
Můžete použít některé z těchto přípravků: Captan 50
WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, Mirage 45 ECNA,
Rovral AQUAFLO, Spartakus nebo Sportak HF. Doba
moření je uvedená na etiketě přípravku. Koncentrace je
též uvedena na etiketě.
Jak a kdy sázet
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0277 Lilium lancifolium flore pleno – oranžová, tygrovaná lilie
s více okvětními plátky, budí dojem plnokvětosti. Na hnědočervené lodyze v paždí listů se pravidelně vyvíjejí tmavé
pacibulky. Květy mají 9 cm v průměru, jsou hezky pastelově
oranžově vybarvené s malinově růžovým nádechem a jsou výrazně rudohnědě tečkované. Kvete v srpnu až v září, je zcela
mrazuvzdorná a nenáročná. Výška 120 cm, zcela unikátní!
Cena za 1 cibuli je 42 Kč, 3 kusy 120 Kč, 5 kusů 190 Kč.
0278 Lilium speciosum RUBRUM – jedna z nejkrásnějších lilií
vůbec. Její široce kopinaté listy vyrůstají střídavě na pevné,
80-140 cm vysoké, často tmavě zbarvené lodyze. Turbanovité
květy mají v průměru asi 10 cm, vyrůstají ve volném hroznovitém květenství. Bílé květy s malinově růžovým nádechem
jsou sytě karmínově červeně tečkované a mají výrazné papily
v okolí zelených nektarií. Květy krásně voní, kvete v srpnu.
Pěstuje se jak venku, tak i v květináčích, nechá se rychlit, je
mrazuvzdorná.
Cena za 1 cibuli je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč, 5 kusů 200 Kč.

Optimální doba pro sázení je na podzim (září, říjen).
Dobře přezimované cibule se sázejí i na jaře (březen,
duben i květen). Liliím vyhovuje svažitý pozemek nebo
záhon s dobrým odtokem vody. Při sázení vyhloubíme
jamku na šířku i výšku rýče, je–li třeba, dáme na dno
drenáž ze štěrku nebo úlomků tašek, cihel aj. Překryjeme
vrstvou kompostní země, na ní položíme cibuli a obsypeme ji pískem. Cibuli zasaďte tak, aby byla v hloubce
trojnásobku výšky cibule. Potom přijde zbytek země
a dobře zalijeme.

Zimní kryt
Lilie jsou v našich klimatických podmínkách mrazuvzdorné, ale špatně snášejí zamokření v době vegetačního
klidu (deštivé zimy). Můžeme je na zimu krýt plechem,
sklem, chvojím apod., ne ale folií. Mezi zemí a krytem
musí zůstat vzduchová mezera, alespoň 1 cm. Můžeme
také nad liliemi udělat nakopčení asi 10 cm půdy, aby
přes zimu odtekla přebytečná voda do stran.
Zálivka a hnojení
Během vegetace lilie důkladně zaléváme, nejlépe podmokem. Lilie vyžadují hodně živin, nejprve na jaře – plné
hnojivo (Cererit, NPK, Herbasyn) – podruhé hnojíme,
když jim narůstají malá poupátka. Po odkvětu hnojíme
pouze draselnými hnojivy (nikdy hnojiva, kde je dusík !).
Během vegetace (přidáváme při chemické ochraně proti
škůdcům a houbovým chorobám) jsou výborná hnojiva
na list jako je Kristalon, Wuxal v dávce 30 ml na 10 l
vody.
Ochrana proti škůdcům
Proti mšicím, žravým škůdcům i proti houbovým
chorobám, používáme stejné přípravky jako u mečíků.
Dáváme pozor na rumělkově červené brouky zvané
„chřestovníček liliový“, který je v některých oblastech namnožen. Klade totiž vajíčka, z nich se vylíhnou
housenky, které pak ožírají poupata, ale i listy lilií. Nechá
se hubit chemicky, ale stačí občas dělat kontrolu porostu,
jakmile ho objevíte, tak ho rukou zmáčkněte.
Co lilie nesnášejí
Přemokřené stanoviště a přílišné vlhko. Jednostranné
přehnojení dusíkatými hnojivy. Příliš alkalickou půdu
(až na výjimky). Nemají rády letní úpal a přehřáté půdy.
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0279

0280

ACON I T U M

„Oměj šalamounek“, naše domácí trvalka, již odedávna zdobila
selské zahrádky svými hrozny rozvíjejících se v létě. Výška rostlin je 1,2
až 1,5 m, listy jsou hluboce zastřihované, zelené. Pěstování není náročné,
snáší polostín, hodí se na trvalkové záhony na okraje dřevin, skalek i do lemů. Tyto kultivary jsou plně mrazuvzdorné, množí se dělením trsů, sázíme
je na jaře nebo na podzim.
0279 Aconitum carmichaelii arendsii – výška až 1,5 m. Hrozny přílbovitých květů jsou
sytě modré.
Cena za 1 hlízu je 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0280 Aconitum carmichaelii CLOUDY – nádherná „oměj“ s velkými, jemně nebesky modrými
a bílými květy s tmavě zelenými lesklými listy. Kvete v polovině léta, výška 40-60 cm.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0281 Aconitum henry SPARK‘S VARIETY – podobně se pěstuje jako předešlé kultivary.
Barva přílbovitých květů je lobelkově modrá.
Cena za 1 hlízu je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0282 Aconitum napellus – květy jsou světle, indigově modré.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 120 Kč.
0283 Aconitum napellus RUBELLUM – barva květů je světle růžová, štíhlé hrozny květů
se rozvíjejí v létě.
Cena za 1 hlízu je 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.

0285
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0286

0281

0282

AGAPAN T H US

„Kalokvět“, dekorativní, bezproblémová kbelíková květina, nechá se pěstovat i na zahradě na teplém místě, v zimě dostatečně suchém. Na zimu však vyžaduje ochranu před mrazy, zakrýt kompostem nebo listovou hrabankou. Kbelíky,
nádoby na zimu uložíme do místnosti, kde nemrzne. Nároky na světlo nejsou
příliš vysoké. Listy jsou přízemní, řemenovité, tmavě zelené a velmi dekorativní.
Silný stvol, vysoký 50–100 cm, je zakončený okolíkem 50 – 80 pěkných, vonných, trubkovitě zvonkovitých květů v různých odstínech modré a fialové barvy.
Některé odrůdy mají květy bílé. Vykvétá většinou v červenci a srpnu.
0284 Agapanthus africanus ALBUS – krémově bílý, výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0285 Agapanthus BLUE TRIUMPHATOR – tmavě modrý, výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.

0283

Lukon Glads

0284

náčích. Po odkvětu se nechají rostliny zatáhnout, na zimu se uloží do místnosti
(ponechané v květináčích) kde teplota neklesne pod 10 °C. Velmi dekorativní.
Posíláme (po zkušenostech) jenom oddenky, které jsou velmi podobné jehnědům
lísky, zacházejte s nimi opatrně!
0286 Achimenes AMBROISE VERSCHAFFELT – bílý s fialovou kresbou okolo hrdla.
Cena za 1 kus 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0287 Achimenes BLUE SPARKS – krásně modré květy, které obklopují jasně zelené listy.
Cena za 1 kus 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0288 Achimenes HARRY WILLIAMS – květy jsou karmínově červené barvy.
Cena za 1 kus 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0289 Achimenes PEACH BLOSSOM – broskvově růžový s karmínovým znakem.
Cena za 1 kus 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0290 Achimenes PULCHERIMA – květy jsou tmavě purpurově fialové.
Cena za 1 kus 9 Kč, 3 kusy 25 Kč, 5 kusů 40 Kč.

AC H I MENES

ALST ROEMER I A

„Křivůtka“ nebo také „Bouloň“, tato bohatě kvetoucí, rozvětvená, někdy
plazivá trvalka na zimu zatahuje, vytváří spoustu olistěných stonků s nálevkovitými květy v barvách od modré přes červenou, růžovou, fialovou až k bílé.
Má ráda světlo, ale nesnáší polední slunce. V létě vyžaduje hojnější zálivku
měkkou vodou, na podzim méně, v zimě nezalévat vůbec. Kvetou v létě, výška
15–30 cm, jsou vhodné do truhlíků, nádob, dobře se vyjímají v závěsných květi-

„Boubelka“ pochází ze Střední a Jižní Ameriky, kde jsou známy pod
jménem „lilie Inků“. Jsou to vytrvalé vyšší rostliny s dužnatými kořeny,
připomínající chřest. Vyžadují teplé stanoviště s dobře propustnou půdou. Je
mrazuvzdorná, zimní vlhko rostlinám škodí, proto zimní ochrana před vlhkem je
nezbytná. Sázíme na jaře 25-30 cm hluboko, na vrstvu hrubého písku. Přesazuje
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0296

0303 Amaryllis SPLASH – tato elegantní odrůda velice připomíná květy lilií. Velké dekorativní květy s dvojitým uspořádáním mají bílý základ, který od středů plátků přechází
v červenou barvu. Nádhera!
Cena za 1 cibuli 175 Kč.
0304 Amaryllis STARGAZER – květy jsou kulatějšího tvaru, tmavě červené barvy s výraznou
bílou hvězdou uprostřed.
Cena za 1 cibuli 150 Kč.

„Hippeastrum – hvězdník“, je typickou pokojovou květinou. Pěstování
není náročné a rostliny každoročně nádherně kvetou, pokud dodržíme následující zásady. Hvězdník kvete v zimě až v předjaří. Po odkvětu stvol hned ustřihneme a rostliny dobře hnojíme, a to s odstupem 3-5 týdnů od května do září.
Začátkem listopadu je přestaneme zalévat a přeneseme je do chladnější místnosti (13°-17 °C), usychající listy zastřihneme. Tak je ponecháme asi 8 týdnů.
Potom je opět přeneseme do místnosti s teplotou 15°-22 °C, jakmile začne rašit
květní pupen, začneme zalévat. Sázíme tak, aby 1/3 cibule byla nad zemí.

0294 Amaryllis DAPHNE – základní bílá barva je poprášena a melírována purpurovou barvou.
Cena za 1 cibuli 230 Kč.
0295 Amaryllis ESTELLA – má nápadné trubkovité květy s neobvyklým fialově-růžovým
odstínem s bílým středovým proužkem.
Cena za 1 cibuli 200 Kč.
0296 Amaryllis EVERGREEN – zdaleka nejlépe vybarvené zelené květy mezi amaryllisy,
nádherná novinka!
Cena za 1 cibuli 210 Kč.
0297 Amaryllis EXOTIC NYMPH – velké, živé květy jsou složeny z bílých okvětních plátků,
které jsou broskvově melírované a mřížkované. SUPER novinka!
Cena za 1 cibuli 210 Kč.
0298 Amaryllis HORIZON – brilantní, oranžové květy, této nápadné odrůdy mají široké
okvětní plátky, v hrdle je tmavý znak.
Cena za 1 cibuli 175 Kč.
0299 Amaryllis CHERRY NYMPH – velmi plné květy mají třešňově červenou barvu, novinka.
Cena za 1 cibuli 170 Kč.
0300 Amaryllis LEMON STAR – zelenkavě bílé květy mají výrazné zelené hrdlo.
Cena za 1 cibuli 175 Kč.
0301 Amaryllis MAGICAL TOUCH – velké, červené květy mají výraznou, tenkou bílou linku
kolem každého okvětního plátku.
Cena za 1 cibuli 185 Kč.
0302 Amaryllis PREMIERE – krásné, obrovské, sametově tmavě červenohnědé květy jsou
velice trvanlivé.
Cena za 1 cibuli 175 Kč.

0297

0298

0299

0301

0303

0304

se jednou za 6-8 let. Boubelky jsou vhodné pro květinové záhony, k dekoraci
terasy, schodiště a verandy. Vynikající jsou k řezu, neboť dlouho vydrží čerstvé,
výška rostlin je 60 až 90 cm, květenství mívá 10 až 30 trychtýřovitých kvítků.
0291 Alstroemeria aurea LUTEA – květy jsou zářivě žluté s purpurovými skvrnami uvnitř,
výška 80 až 90 cm, kvete celé léto.
Cena za 1 oddenek je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0292 Alstroemeria aurea ORANGE KING – sytě, tmavě oranžové květy s červeným nádechem a purpurovými skvrnami uvnitř květů.
Cena za 1 oddenek je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.
0293 Alstroemeria LIGTU HYBRIDS – kvete v rozsahu barev od červené, oranžové přes
růžovou k bílé, s nachovými proužky, 20-30 květů v okolíku.
Cena za 1 oddenek je 38 Kč, 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 170 Kč.

AMA RY LL IS
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Při zakoupení 3 kusů „Amaryllisů“ poskytujeme slevu 5 %
z ceny „Amaryllisů“, při zakoupení 5 kusů 10 % slevy z ceny
„Amaryllisů“.

ANEMONE

„Sasanky“ nebo také „Anemónky“, sázíme od března do června. Před
výsadbou je namočíme na 24 hodin do vlažné vody, budou nám lépe klíčit.
Sázíme je do hloubky 5 cm. Musíme je chránit před mrazem lehčím krytem
(sláma, chvojí, stará tráva), pak přezimují spolehlivě. Pokud je na zimu vyjmete a na jaře opět nasázíte, máte jistotu, že Vám nevymrznou. Nabízíme
Vám sasanky „Anemone coronaria“ s většími květy na stvolech 30-40 cm
vysokých, kvetou na začátku léta. Jsou vhodné i pro přirychlování.
0305 Anemone coronaria DE CAEN – směs všech barev (jednoduchých).
Cena za 1 kus 6 Kč, 3 kusy 16 Kč, 5 kusů 24 Kč, 10 kusů 42 Kč.
0306 Anemone coronaria ST. BRIGIT – směs všech barev (plnokvětých).
Cena za 1 kus 6 Kč, 3 kusy 16 Kč, 5 kusů 24 Kč, 10 kusů 42 Kč.

BEGON I E

30

0305

0306

léčení. Dalšími chorobami někdy bývají bakteriová hniloba nebo botritida.
Osvědčeným přípravkem proti těmto chorobám je např. Rovral. Naše zkušenosti ukazují, že ohroženy jsou zejména begónie ve sklenících s nedostatečným
větráním. Begónie umístěné venku není nutné prakticky po celou dobu vegetace
chemicky ošetřovat. Nabízíme Vám 5 typů begonií podle barev i begonie podle
druhů v široké škále tvarů pro všestranné použití. Posíláme hlízy obvodové
velikosti 4/5, které budou již mírně narašené.

0307

0308

0309 Begonia FIMBRIATA – „Třepenité“ tzv. fimbry. Květy jsou plnokvěté s velmi silně
roztřepenými konci okvětních plátků, což dodává květům nadýchaný vzhled. Používají
se stejně jako velkokvěté.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0310 Begonia NON STOP – „Stále kvetoucí“, tyto begonie mají trochu menší květy, což
ale vynahrazují počtem květů, ale hlavně délkou svého kvetení. Kvetou až do zámrzu,
kdy se musejí uklidit. Tvoří trochu menší hlízky, ze kterých záhy a bohatě kvetou. Mají
všestranné použití (na hřbitovy).
Cena za 1 hlízu je 29 Kč, 3 ks od barvy 81 Kč, 5 ks od barvy 125 Kč.
0311 Begonia PENDULA – „Převislé, přepadavé“, mají velké množství menších, ale plnějších květů, které dodávají rostlinám nesmírný půvab. Hodí se především do truhlíků,
závěsných květináčů a misek nebo do mís na terasách, balkónech a oknech.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.

Jsou v současnosti spolu s muškáty bezesporu nejpopulárnější balkónovou
a truhlíkovou květinou. Mohou si je tedy dovolit i ti, kteří nevlastní zahrádky,
a dokonce i ti, kteří nemají balkóny. Dají se poměrně snadno pěstovat v mísách,
květináčích a různých nádobách.Mladé rostliny nebo hlízy sázíme v dubnu
a květnu do hrnků, truhlíků či do volné půdy. Hlízy necháme před výsadbou
narašit někde v teplém prostředí na vlhké vatě, hadru apod. Sázíme tak, aby
hlíza byla těsně pod povrchem zeminy, později můžeme trochu zeminy přidat.
Také dbáme na to, aby byla možnost přistínění, chráníme je také proti pozdním
mrazíkům. Begónie vyžadují dobrou drenáž. V době vegetace je pravidelně
přihnojujeme buď tekutými hnojivy, nebo např. Cereritem. Zalévání je jeden
z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné pěstování. Nejběžnější chybou je přelévání a naopak.Begónie je královnou stinných a polo stinných míst, což jasně
vystihuje její nároky na stanoviště. Všeobecně platí, že čím užší má list, tím více přímého slunečního svitu snese. Co begónie nesnáší je přímý sluneční úpal,
v přílišném stínu dochází k příliš bujnému růstu listu a slabému nebo žádnému kvetení. Tedy platí: čím více slunečního světla získá begónie bez popálení,
tím větší a bohatší budou její květy. Chorobami a škůdci trpí begónie poměrně
málo. Padlí je nejrozšířenější chorobou, ale i zde platí, že lepší je prevence nežli

0307 Begonia CASCADE – „Kaskádovité“, jejich vzrůst a postavení květů připomíná kaskády, odtud jejich název. U nás se zatím pěstují minimálně, mají universální použití.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0308 Begonia DOUBLE – „Velkokvěté“, mají velké a plné květy, okvětní lístky jsou hladké
nebo pouze lehce zvlněné. Jsou vhodné do truhlíků, mís, květináčů i záhonů. Dobře
snášejí i slunko.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.

Jsou to stejné begónie jako předešlé, jenže je nabízíme ve směsi různých
barev, za příznivější cenu. V objednávce uveďte číselný kód, počet a cenu.
0312 Begonia CASCADE Mix 
Cena 5 kusů 115 Kč, 10 kusů 220 Kč.
0313 Begonia DOUBLE Mix
Cena 5 kusů 115 Kč, 10 kusů 220 Kč.
0314 Begonia FIMBRIATA Mix
Cena 5 kusů 115 Kč, 10 kusů 220 Kč.
0315 Begonia NON STOP Mix
Cena 5 kusů 120 Kč, 10 kusů 230 Kč.
0316 Begonia PENDULA Mix
Cena 5 kusů 115 Kč, 10 kusů 220 Kč.

0309

0311
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BEGONIE PODLE T YPŮ A BAREV
Jsou vždy v základních barvách – bílá, žlutá, oranžová, růžová a červená. Na objednacím listě uveďte, prosím, za číselným kódem i písmeno
uvedené za barvou: bílá „B“, oranžová „O“, růžová „R“, červená „Č“
a žlutá „Ž“, např. 307 B, 308 O nebo 311 R a počet hlíz. V případě, že
neuvedete barvu, bude vám vybrána náhodně.
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0316

BEGONIE PODLE DRUHŮ
Jsou to klony vybraných zvláštních typů begonií s málo obvyklými
tvary květů či jejich korunních plátků. Jejich upotřebení je universální,
od truhlíků, květináčů až po mísy a záhony. Výška rostlin je okolo 20 cm,
podle toho, jak si je zapěstujete. Velmi žádané begonie pro svoji krásu.
0317 Begonia BOUTON DE ROSE – plnokvětá s velkými bílými květy a rudým lemem všech
okvětních plátků, karmínový střed. Květy připomínají velkokvěté růže, bohatě kvete.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0318 Begonia CRISPA MARGINATA WHITE – jsou to velkokvěté, jednoduše kvetoucí begonie se silně zkadeřeným až krepovaným červeným lemem okrajů bílých okvětních
lístků. Opravdu nádherná kombinace barev a zkadeření.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0319 Begonia CRISPA MARGINATA YELLOW – stejný tvarový typ i zkadeření jako předchozí typ,
ale ve žlutém provedení a červeným lemem. Oba typy jsou na obrázku v našem katalogu.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0320 Begonia MARMORATA – plnokvětá, velkokvětá forma velmi neobvykle zbarvené begonie. Základní barva je šarlatově červená s bílými stříkanými skvrnami vytvářející efekt
mramorování. Velmi působivá.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.

0321
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0318

0321 Begonia PICOTTE WHITE – „picotee“, jsou další velmi atraktivní skupinou begonií.
Velmi plné, bílé květy mají kontrastní, šarlatově červený lem okrajů okvětních plátků.
Květy jsou příjemně zvlněné.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.
0322 Begonia PICOTEE YELLOW – další typ „picotee“ se žlutými okvětními plátky a rudým
lemem okvětních plátků. Květy jsou opět zvlněné a připomínají květy karafiátů. Použití
těchto typů begonií je široké pro jejich velký dekorační efekt.
Cena za 1 hlízu je 28 Kč, 3 ks od barvy 78 Kč, 5 ks od barvy 120 Kč.

BLE T I LL A

„Terestrická, venkovní orchidej“, pochází z Japonska a Číny. Je
nenáročná, a i u nás přezimuje venku pod přikrývkou z listí a chvojí. Může
se pěstovat jak v květináči v bytě, tak i venku na zahrádce. V zahradě je
vhodné rostlinu vysadit na vyvýšeném, slabě stinném místě (možné i ve
skalce), aby se dobře uplatnily 3–5 cm velké vonící květy. Pravidelně zalévejte a Vaše orchidej bude překrásně kvést (nesnáší přetrvávající mokro
u kořenů). Na každém stonku se objeví 5 až 8 exotických květů. Výška rostlin je 30– 60 cm, kvete na začátku léta, sázíme na jaře asi 10 cm hluboko.
Květy jsou též velmi vhodné k řezu.

0319
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0320

0324 Bletilla striata ALBA – bílá, vzácnější forma.
Cena za 1 hlízu je 80 Kč, 3 kusy 231 Kč.

CAL ADI U M

„Kaládie, (andělská křídla)“ jsou áronovité rostliny. Z hlíz vyrůstají
nádherně zbarvené, jako papír tenké, řapíkaté, velmi ozdobné, nepravidelně
trojúhelníkově tvarované listy, které trochu připomínají voskové květy „anturií“. Právě pro tyto výrazně žilkované, pastelově zbarvené a velké listy jsou
„kaládie“ pěstovány v bytech. Je to teplomilná trvalka, která dobře vegetuje
v květináčích za okny a vnitřních parapetech. Kvetou bílými a bledě růžovými
drobnými kvítky v řídkých hroznech. Nesnáší plné slunce. Pěstují se velice podobně jako amaryllisy nebo gloxínie. Do květináčů s dobrou zahradní zeminou
a zajištěným odtokem, sázíme hlízy kaládií již v průběhu zimy asi 5 cm hluboko.
Při pokojové teplotě 18°-20 °C začínají růst. Na podzim po zatáhnutí se uloží
i s květináčem na místo, kde teplota neklesne pod 10°C.

0323 Bletilla striata – karmínově růžová, 3–7 květů na stvolu.
Cena za 1 hlízu je 80 Kč, 3 kusy 231 Kč.

0325 Caladium PINK BEAUTY – perleťově růžové listy se zelenými okraji a zeleným mramorováním.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč za 3 kusy 165 Kč.
0326 Caladium RED FLASH – tmavé, kouřově zelené listy s rudě červeným středem, silným
žilkováním a nepravidelnými skvrnami.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč za 3 kusy 165 Kč.

0323
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0326
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0327

0328

0327 Caladium ROSEBUD – jasně zelené listy se světlejším mramorováním, tmavě růžové
žilkování a střed.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč za 3 kusy 165 Kč.
0328 Caladium TAPESTRY – tmavě zelené listy mají výrazné červené žilky a nepravidelné
krémové skvrny.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč za 3 kusy 165 Kč.
0329 Caladium WHITE QUEEN – bílé listy mají výrazné karmínové žebrování a zeleně lemovaný okraj listů. Slabé zelené mramorování.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč za 3 kusy 165 Kč.
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0331

0332

„Kany“ neboli „Dosny“, tyto všeobecně známé rostliny, které
dodávají zahradě poněkud tropický charakter, se velmi snadno pěstují.
Pěstujeme je pro výstavní květy a ozdobné listy. Jsou využívány pro letní
okrasné záhony nebo do velkých nádob. Listy dosen jsou buď různých
sytě zelených odstínů, nebo hnědě purpurově zbarvené. Dosny jsou velmi
atraktivní, dosahují výšky 40 až 180 cm. V poslední době se začínají, ale
prosazovat především trpasličí formy, které i dříve kvetou, v zahradě
zabírají méně místa a lze je úspěšně pěstovat i v nádobách. Kultivar
„LUCIFER“ je nejen nízký, ale kvete v bytě dokonce i v zimě. Barva květů
je od žluté přes oranžovou, šarlatovou až po růžově fialovou. Oblíbené jsou
i dvojbarevné kultivary. Vyžadují slunné, teplé stanoviště a vlhkou a na
humus bohatou půdu. U nás nejsou mrazuvzdorné, na zimu se ukládají.
Dobře se rozmnožují dělením. Dosny jsou teplomilné rostliny. Chceme-li,
aby nám brzo a vydatně kvetly, musíme je předpěstovat doma nebo ve skleníku v květináčích. Ven je pak přesazujeme od poloviny května do začátku
června. Kvetou potom bohatě celé léto. Během vegetace často zaléváme
a přihnojujeme. Hlízy se sázejí asi 15 cm hluboko ve sponu 50 x 50 cm.
Sklízejí se po příchodu prvních mrazíků a po ošetření se skladují v suchých
místnostech při teplotě 5°- 10 °C v písku nebo mírně vlhké rašelině. Tyto
působivé květiny vnesou do Vaší zahrady nevšední atmosféru.

0330 Canna ANGEL MARTIN – smetanové, téměř bílé s narůžovělým přelivem, jsou květy
této novinky. Listy jsou purpurově zelené, výška do 50 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0331 Canna BLACK KNIGHT – velmi tmavé, sametově červené květy zvýrazňují atraktivní
obrovské, lesklé, tmavě vínové listy. Výška 120 až 180 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0332 Canna BRILLANT – květy jsou šarlatově červené, výška 45–60 cm. Velice vhodná do nádob.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0333 Canna CITY OF PORTLAND – pastelová, lososově růžová s
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0334 Canna indica purpurea – květy jsou lososově oranžové, purpurově zelené listy mají
výrazný purpurový lem. Výška okolo 120 cm a více.
Cena za 1 hlízu je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0335 Canna MONTAIGNE – květy jsou lososové s různými odstíny růžové. Výška 100120 cm, listy bronzové.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0336 Canna PINK FUTURITY – pastelově růžová barva, tmavé listy. Výška okolo 1 m.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0337 Canna RED KING HUMBERT – větší květy jsou krvavě červené, listy jsou temně zelené.
Výška 120 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0338 Canna RICHARD WALLACE – květy jsou tmavě žluté s lehkým purpurovým tečkováním
okolo hrdla. Listy jsou zelené, výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
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0341

0342

0339 Canna STRASSBOURG – zářivě červené květy, zelený jakoby voskový list, výška 55 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0340 Canna VERDI – květy jsou jasně lososově oranžové s bronzovými listy. Dělá parádní
květenství. Výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0341 Canna WYOMING – květy jsou mandarinkově oranžové, mají červeně lemované okraje
a červený střed. Květy jsou zvlněné, listy hnědé, výška 100 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0342 Canna YELLOW FUTURITY – světle žluté květy, zelený list. Výška 110 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

C ROCOSM I A / CYC L AMEN

0343

0344

s dobrou propustnou půdou. V našich podmínkách je lepší hlízky koncem
října z půdy vyzvednout a skladovat jako gladioly. Ponecháme-li je přes
zimu na záhoně, potřebují dobrou ochranu před mrazem a vlhkem (příští
rok lépe kvetou). Zaschlé stvoly se nesmějí seříznout (aby rostlina nehnila),
odstraníme je až na jaře. Oblíbená květina našich babiček.

„Montbrécie (Křešina)“, jsou blízce příbuzné gladiolům. Z malé
cibulovité hlízky vyrůstají mečovité listy a až 1 m vysoký květní stvol,
nesoucí rozvětvený klas s více než 30 nálevkovitými až zvonkovitými květy. Pěstují se pro barevnost květů, které se rozvíjejí po celé léto. Rostliny
je vhodné sázet ve skupinách na květinové záhony, používají se i k řezu
a vazbě květů. Sázíme je v dubnu na záhony 5 až 8 cm hluboko, lze je
i předpěstovat v nádobách. Mají rády teplé, chráněné a slunné stanoviště

0344 Crocosmia BABYLON – velkokvětá montbrécie, květy mají červenou barvu s tmavším
středem, výška 90–100 cm. Kvete srpen, září.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.
0345 Crocosmia EMBERGLOW – kaspická červená s citrónově žlutým středem a hnědě
tečkovaným lemem okraje květů. Výška až 1 m, velkokvětá.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.
0346 Crocosmia EMILY MCKAENZIE – vyrovnané rostliny kvetou koncem léta, výška 60 cm.
Rostliny mají hustá květenství široce nálevkovitých, větších, žlutých květů s tmavě
hnědými očky a pozadím. Překrásný kultivar vhodný k řezu.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.
0347 Crocosmia JOHN BOOTS – jasně žluté květy s nepatrným oranžovým mřížkováním.
Pěkná novinka, jedna z nejlepších ve žluté barvě, velkokvětá odrůda.
Cena za 1 hlízu je 15 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0348 Crocosmia LUCIFER – velmi syté, tmavě červené květy jsou uspořádány v hustém,
větveném klasu. Mají nálevkovitý tvar, v klasu je 30-40 poupat. Výška rostlin až 1 m,
velmi pěkný odstín červené barvy, velkokvětá.
Cena za 1 hlízu je 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.
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0343 Canna MIX – směs různých barev a odrůd
3 kusy za 111 Kč, 5 kusů za 165 Kč, 10 kusů za 320 Kč.
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0346

0349 Crocosmia RED KING – trychtýřovitá kvítka jsou zářivé, jasně červené barvy se žlutě
oranžovými středy. Kvete červenec–září, výška rostlin 60 cm, odolnost až do – 18°C.
Cena za 1 hlízu je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.
0350 Crocosmia LARGE MIX – směs velkokvětých montbrécií.
Cena za 3 kusy je 29 Kč, 5 kusů 44 Kč, 10 kusů 82 Kč.

CYC L AMEN

„Brambořík“, je oblíbená pokojová květina stejně vhodná i jako
zahradní rostlina a její pěstování není příliš obtížné. Tato vytrvalá a dlouhověká trvalka s dekorativně zbarvenými listy, 10 cm vysoká, se sází 5 cm
hluboko, nejlépe pod keře a nízké stromky. Kvete na konci léta. Je to ideální
rostlina pro skalky. Na zimu se v prvním roce lehce nastele listím nebo
jehličím, další roky je pak již otužilá.
0351 Cyclamen cilicicum – jasně červeně růžové květy s červenou skvrnou a s bíle mramorovanými listy, zespoda nachovými.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0352 Cyclamen coum – má tmavě zelené listy, které se objevují již na podzim, květy jsou
růžové s tmavším okem, kvete brzy na jaře.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0351

0352
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0353

0354

0353 Cyclamen hederifolium – květy jsou růžové až červenofialové s tmavší skvrnou při
ústí květní trubky, stříbřitě zbarvené listy.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

DA H L I A

„Jiřinky“ patří mezi nejznámější a nejoblíbenější zahradní květiny.
Vysazujeme je v polovině května v době, kdy již nehrozí noční mrazíky na

0355

0356

slunná stanoviště, chráněných před větrem. Mají rády humózní, propustnou, nepříliš mokrou půdu. Používají se na venkovní záhony a jsou vhodné
i k řezu. Ačkoliv byly do Evropy přivezeny teprve před 200 lety, vyvinuly
se díky intenzivní šlechtitelské práci ve velký komplex kultivarů různých
tvarů a celé škály barev. Nabízíme Vám šestnáct skupin jiřinek.
Další novinky jiřin najdete na internetu v našem e-shopu
www.lukon-glads.cz.

ANEMONKOVITÉ JIŘINKY
Nebo také „sasankokvěté“. Tyto nízké, bohatě kvetoucí jiřinky se hodí
k výsadbě do záhonových lemů, do nádob a květinových záhonů. Květy jsou
tvořeny vnějšími okvětními lístky, mezi těmito plátky a středovým terčem
je husté okruží rourkovitých petálů. Výška jiřinek od 35 cm do 50 cm.
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0357 Jiřina PURPLE PUFF – okvětní plátky jsou levandulové, středové trubičky jsou temně
fialové, nádherná odrůda na okraje a lemy záhonů.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0358 Jiřina TAKE OFF – vnější okvětní plátky jsou růžově fialové, středové okvětní lístky
smetanově žluté. Výška 90 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

DEKOR AČNÍ JIŘINKY
Patří sem tradiční vysoké, plnokvěté jiřinky se širokými, jazykovitými
okvětními plátky. Snadno se pěstují a jsou dost otužilé. Rostliny mají větší,
vysoce dekorativní květy, hodí se především na záhony a do vazeb, výška
okolo 1 m.

0354 Jiřina BOOGIE WOOGIE – okvětní plátky jsou růžově vínové, trubičky jsou žluté. Výška
až 100 cm, květy mají Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0355 Jiřina EL NINO – červeně purpurové okvětí i trubičky, žluté prašníky.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0356 Jiřina PLATINUM BLONDE – unikátní a nádherné vnější bílé okvětní plátky obklopují
slonovině bílé středové trubičky. Výška 100 cm, květy mají Ø 10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0359 Jiřina AFTER DUSK – sametově kaštanové květy jsou vynikající na řez, tmavé listy jsou
velice dekorativní. Výška 1 m, lehce čokoládově voní.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0360 Jiřina BOHEMIAN SPARTACUS – navlněné rudě červené květy mají nepravidelné smetanově žluté žíhání. Výška až 140 cm, Ø 20-25 cm, novinka z r. 2009.
Cena za 1 hlízu je 50 Kč, 3 ks 141 Kč.
0361 Jiřina BRIGHT DIAMOND – neobvyklé, atraktivní květy jsou čistě bílé s celoplošným růžově
vínovým nepravidelným stříkáním. Výška až 130 cm, Ø 10-15 cm, novinka z r. 2009.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
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0362 Jiřina CANBY CENTENNIAL – základ je purpurový s bílými špicemi, Ø 15 cm, výška
90 cm paráda.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0363 Jiřina CIABOSS – velké, smetanově krémové jsou různě stříkány červenou barvou.
Výška 90 cm, Ø 22-25 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0364 Jiřina DAZZLING SUN – fantastický kontrast zlatě žlutých okvětních plátků s červeným středem. Výška 60-80 cm, Ø 15-20 cm, novinka z r. 2015.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0365 Jiřina DUET – karmínově červená s bílými špicemi, výška 85 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0366 Jiřina FLEUREL – obrovské květy jsou sněhově bílé, výška 90 cm, Ø 20-25 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0367 Jiřina HAPET BLUE EYES – elegantní květy jsou většinou bílé barvy, špičky okvětních
plátků jsou fialové. Výška do 1 m, Ø 20-25 cm, výborná na řez.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0368 Jiřina HOLLYHILL CLYDESDALE – obří květy mají masově červenou barvu s nepravidelně bílými špicemi. Výška 1 m, Ø 25 cm, ale i více.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0369 Jiřina HOLLYHILL LEMON ICE – neobvyklá kombinace žluté barvy s bílými špicemi.
Výška 100-120 cm, Ø 15-20 cm, novinka z r. 2010 z USA.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0370 Jiřina HUGS’N KISSES – vnitřní barva plátků je lila-růžová, vnější je tmavě fialová.
Výška 60-70 cm, nádherná parková z USA z roku 2004.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.

0371 Jiřina LADY LIBERTY – výstavní, čistě bílé květy, Ø 15 cm, výška 90 cm, novinka r.
2003.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0372 Jiřina NICHOLAS – broskvově oranžové plátky mají rezavě červený střed. Výška rostlin
100 cm, Ø květů 15-20 cm. Fantastická novinka z USA z r. 2010.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0373 Jiřina OFFSHORE DREAM – perfektně tvarované květy mají levandulový základ, který
do špic přechází v bílou, Ø 10-15 cm, výška 80 cm, novinka r. 2009, nádherná.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0374 Jiřina OKAPI’S SUNSET – základní barva je zlatě žlutá, která přechází od středu
v lososově růžovou, špice jsou světle fialové. Výška rostlin 120-140 cm, Ø 15-20 cm,
nádhera z Belgie.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0375 Jiřina PURPLE PEARL – červeně purpurové okvětní plátky mají jemnou, bílou coloru
okrajů. Střed květů je tmavší, výška 90-100 cm, Ø 10-15 cm.
Cena za 1 hlízu je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0376 Jiřina RUNDÁLE – smetanově žluté květy mají fialově růžové špice. Výška 110 cm, Ø
15-20 cm, elegantní novinka z Lotyšska.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0377 Jiřina SAM HOPKINS – ostružinově černě červená, Ø 10-15 cm, výška 110 cm, novinka
r. 2003, nádherná.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0378 Jiřina SANDIA SHOMEI – květy mají jemnou, levandulovou barvu, střed je bílý, výška
100-110 cm, Ø 10-15 cm. Vynikající odrůda pro řez.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0379 Jiřina SEATTLE – kanárkově žlutá s velkými, bílými špicemi, Ø 10-15 cm, výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0380 Jiřina SHOCKWAVE – obrovské květy o Ø 25 cm jsou zářivé, vínově fialové barvy.
Výška 120 cm, kdo miluje obří jiřiny „tu musí mít“. Novinka z USA z r. 2011.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0373
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0380
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0381

0382

0383

0384

0385

0386

0381 Jiřina SPARTACUS – velké květy jsou černočervené barvy, výstavní odrůda, Ø 2025 cm, výška 110 cm.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0382 Jiřina ST. NICK – velmi velké, rudě červené květy mají výrazné čistě bílé špice. Výška
90-100 cm, Ø 20-25 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0383 Jiřina TARTAN – hnědě purpurové květy o Ø 15-20 cm, výška 1 m a více, úžasná.
Cena za 1 hlízu je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0384 Jiřina TEE SET – květy jsou petrklíčově žluté na delších stopkách, výborná řezovka.
Výška okolo 1 m.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0385 Jiřina THOMAS A. EDISON – květy jsou tmavě purpurové, jedna z nejtmavších. Výška
100-130 cm, Ø 20 cm. Velmi pozoruhodná, starší odrůda!
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0386 Jiřina VANCOUVER – purpurové, velké květy, mají bílé špice a lem, Ø 15-20 cm, výška
70 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0387 Jiřina VASSIO MEGGOS – nádherný, levandulový “sport” z odrůdy “Spartakus” se
stejnými parametry. Novinka z USA r. 2005.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0388 Jiřina WHO DUN IT – velké bílé dekorativní květy mají tamvě fialové špice. Výška
100 cm, skvělá odrůda na řez.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.

0387

0388

Snadno je poznáte, jsou to nové typy dekoračních jiřinek s pěkně
uspořádanými květy o průměru 10 cm. Jsou nízké, výška 25-35 cm a mají
kompaktní růst. Výborně se hodí do malých zahrad, spokojí se s malým pro-

0389 Jiřina ART FAIR – slonovinově bílá, krémový střed.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0390 Jiřina ART NOUVEAU – zářivě purpurová se světlými špicemi.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0391 Jiřina CÉZANNE – velmi čistý odstín žluté barvy.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0392 Jiřina MATISSE – červeně lososová se světlejšími špicemi.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0393 Jiřina MONET – bílý základ je od špiček napouštěn levandulově růžovou.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0394 Jiřina OKLAHOMA PRIDE – lososově růžová s oranžovými špičkami, výška 30 cm.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0395 Jiřina PINTO – výrazné žluté, super velké květy vydrží až do příchodu prvních mrazíků.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0396 Jiřina PURPINKA – tmavé, vínově purpurové květy, výška pouze 35 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0389

0390

0391

0393
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0392

storem. Velmi pěkné jsou v květináčích, truhlících, na terasách, balkónech
či v hrncích. Odtud jejich druhý název „hrncovky“. U nás na trhu květin
zatím méně známé. Musí se zaštipovat, nasadí ještě více květů!

0394
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0395

0396

0397 Jiřina SALVADOR – miminkově růžová s karmínovými okraji.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0398 Jiřina SINGER – kardinálsky červená v pěkném odstínu.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0399 Jiřina VALENTIN – nádherné oranžově červené květy vykvétají nad listy.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

JIŘINKY HAPPY DAYS
Tato nová skupina jiřinek byla uvedena na trh v roce 2011. Odrůdy
této skupiny mají výšku 20-30 cm, průměr květů bývá okolo 10 cm. Listy
jsou velmi tmavé, skoro až černé. Květenství je jednoduché, středy květů
jsou většinou hnědé nebo fialové. Mezi světlými květy a tmavými listy
je příjemný kontrast. Jsou velice vhodné pro pěstování na okraje záhonů,
v kontejnerech, v truhlících nebo v různých nádobách.
0400 Jiřina HD CREAM WHITE – krémově bílé květy mají někdy slabý růžový nádech, střed
je tmavý. Výška 25 až 30 cm, Ø 10 cm.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0401 Jiřina HD CHERRY RED – květy mají velmi zvláštní třešňově červenou barvu, listy jsou
temně purpurové.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.

0403

0404

0397

0398

0402 Jiřina HD LEMON – citronově žluté květy mají jasně žlutý střed. Velice příjemný kontrast mezi žlutými květy a tmavými listy.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0403 Jiřina HD NEON – lososově oranžové květy mají kolem středu neonově žlutou záři,
střed je tmavý.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0404 Jiřina HD PINK – lesklé květy jsou fialově růžové, okolo středu je světlejší odstín.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0405 Jiřina HD PURPLE – barva květů je zvláštní, signálně fialová barva s tmavým středem.
Velmi bohatě kvete.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0406 Jiřina HD RED FLAME – červené květy mají nepravidelné žlutě bílé, slabé proužky.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
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0399

0400

0408 Jiřina CEBU – lososově oranžové květy jsou nepravidelně červeně žíhány, Ø 10-15 cm,
výška 120 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

KAKTUSOVITÉ JIŘINKY
Tyto vyšší plnokvěté jiřinky, mají okvětní plátky srolované do trubičky. Dělíme je na kaktusovky (jehlicové) a polokaktusovky (semikaktusovky). Mezi ně patří i pavoukovité (spider) se stočenými okvětními plátky.
Dosahují výšky 80 až 120 cm a hodí se jak na záhon, tak i k řezu.
0407 Jiřina BLOOMQUIST DAWN – velké květy o průměru 13 cm jsou tmavě růžové barvy se
žlutým středem. Parádní tvar, výška 110 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

0401
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0407

0408

0406
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0409

0410

0409 Jiřina HY MOM – obří bílé květy se smetanovým centrem mají Ø 25 cm a více. Výška
1 m, novinka z r. 2001, Kanada.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.
0410 Jiřina MINGUS GREGORY – v létě jsou květy světlounce levandulové, blíže k podzimu
nakvétají v tmavším odstínu. Výška okolo 1 m, Ø 20-25 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

38

0415

0416

0417

0418

0411

0412

0411 Jiřina RIP CITY – temně černočervená, Ø 10-15 cm, výška 110 cm, dlouhá stopka.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

TŘEPENITÉ JIŘINKY
Zvané též „fimbry“, jsou to vlastně také kaktusovky a semikaktusovky, ale mají roztřepané konce okvětních plátků, což dodává květům velice
nevšední vzhled. Tyto jiřinky jsou velmi oblíbené v zahraničí, u nás zatím
málo pěstované. Vysoké jsou přes 1 m.
0412 Jiřina ALAUNE CLAIR-OBSCURE – tmavě purpurové květy mají bíle fimbrované špičky. Ø 15-20 cm, výška 90 cm. Novinka z Francie.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0413 Jiřina CITRON DU CAP – světle žlutá s fialovým nádechem, květy Ø 20 cm, výška 130 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0414 Jiřina EMBRACE – květy mají jemně broskvově oranžovou barvu o Ø 10-15 cm, výška
do 120 cm. Velmi vhodná na řez květů.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0415 Jiřina ENCORE – nádherné, zlatě žluté květy mají krásně stříhané špičky okvětních
plátků. Výška 120 cm, Ø 22-25 cm, kvete později. Super výstavní odrůda z USA.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0416 Jiřina HAMARI ACCORD – světlá, smetanově žlutá, Ø 15-20 cm, výška 130 cm. Výstavní odrůda.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.

0419

0420
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0413

0414

0417 Jiřina HOLLYHILL BIG RED – velmi velké květy, na silných stoncích, mají tmavě červenou barvu. Výstavní novinka z r. 2012 z USA. Výška rostlin až 120 cm, Ø 20-25 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0418 Jiřina HOLLYHILL COTTON CANDY – nádherně tvarované plátky mají levandulově růžovou
barvu, Ø květů 15-20 cm, výška 110 cm, velmi populární odrůda v USA, novinka z r. 2010.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0419 Jiřina KENORA MACOP B – exklusivní, tmavě červená semikaktusovka, Ø 15-20 cm,
výška 120 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0420 Jiřina MYRTLE’S FOLLY – levandulově růžová se žlutým středem, Ø 15-20 cm, výška
110 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0421 Jiřina SHOW-N-TELL – oranžově červená se žlutými špicemi a vlasovým lemem, Ø
20-25 cm, výška 100 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0422 Jiřina SONIC BLOOM – nádherná, slézově purpurová, Ø 10-15 cm, výška 100 cm.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.

JIŘINKY FUBUKI
Další nová skupinka jiřinek. Tyto jiřinky mají větší květy o průměru
téměř 20 cm na pevných a dlouhých stoncích. Okvětní lístky jsou formálně
uspořádané v okvětí. Výška je okolo 1 m i více. Je to typ dekoraček s fimbrovanými, roztřepenými okraji. Paráda na záhonech, výborné na řez květů.

0421
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0423

0424

0425

0426

0423 Jiřina FRINGED STAR – lososově růžová, krémově žlutý střed. Výška 110 cm, průměr
květů 10-15 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0424 Jiřina FUZZY WUZZY – základ je růžově vínový s úžasnými bílými špicemi, výška
85 cm. SUPER!
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0425 Jiřina PROMISE – kanárkově žlutá, silně roztřepané konce. Výška 140 cm, průměr 15-20 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0426 Jiřina RED & WHITE FUBUKI – zářivé, jahodově červené okvětní plátky mají bílé špice
s vroubkovanými okraji. Výška 90-100 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0427 Jiřina TABLE DANCER – krásně zvlněné květy o Ø 10-15 cm, jsou světle fialové s bílými špicemi, ve středu je barva tmavě fialová. Výška 80-100 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.

0428 Jiřina BERLINER KLEENE – tmavě růžová s většími květy, výška 30-45 cm, Ø 10-15 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0429 Jiřina EDGE OF JOY – elegantní bílé květy mají ostře malinově růžové okraje okvětních
plátků. Výška 50 cm, Ø 10-15 cm. Oživte své záhony touto krásou.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0430 Jiřina LARRY‘S LOVE – zářivé, červené květy s bílými špicemi na vzpřímených stoncích se objevují celé léto. Výška 50-60 cm, nádherná parkovka.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0431 Jiřina PINK ISA – dělá menší světle růžové koule s tmavším středem o Ø 7-10 cm,
výška 50 cm. Skvělá do nádob, hrnců a na okraje záhonů.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.

PARKOVÉ JIŘINKY

Zvané též „balky“, mají téměř kulovitá květenství, (jako pompónky)
tvořená pravidelně rozloženými jazykovitými květy s čepelí široce vejčitou
až ledvinovitou, na špičce zakulacenou. Hodí se zejména pro řez, pěkné
jsou i na záhonech. Výška okolo jednoho metru.

Jsou menšího vzrůstu, ale kompaktnější. Výška bývá 40– 60 cm, velmi
bohatě kvetou, nemusí se vyvazovat, dokonale pokrývají osázený povrch.
Většinou se používají k osazování parků, odtud jejich název. Tvar květů
může být různý: kaktusovky, dekoračky, kulovité, pomponky a další jiné.
Hodí se také na okraje záhonů nebo do velkých nádob. Ve větších zahradách
tyto jiřinky promění záhony v moře květů a nic se jim nevyrovná, zasadíte-li je podél zahradních pěšin nebo příjezdové cesty.

0430
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0427

0428

0433 Jiřina CORNEL BRONS – krásně tvarované kuličky jsou tvořeny jemně broskvovými
okvětními plátky s neobvyklým nádechem bronzu. Výška 90 cm, Ø 7-9 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0434 Jiřina JOMANDA – velice populární odrůda s rezavě oranžovými květy s kontrastními
tmavými stonky. Kulaté květy o průměru 6-10 cm nesou delší, řezové stonky, výška 1 m.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0435 Jiřina JOWEY CHANTAL – pravidelné kulovité tmavě oranžové květy mají pevný tvar.
Kvete na delších stopkách, výška 100 cm, Ø 7-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč,
3 ks 120 Kč.

KULOVITÉ JIŘINKY

0432 Jiřina BOOM BOOM WHITE – hezké, čistě bílé květy mají parádní, kulovitý tvar. Výška
90 cm, Ø 7-10 cm, novinka z r. 2004.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
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0436

0437

0436 Jiřina JOWEY JOSHUA – okvětní plátky na vnitřní straně mají barvu červeného vína,
na vnější straně barvu vanilky. Výška 90 cm, Ø 7-10 cm, novinka r. 2014 z Belgie. Nádherná balka, která hraje barvami.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0437 Jiřina JOWEY MIRELLA – nádherná, černě červená na dlouhých stopkách kvetoucí balka. Jedna z nejlepších odrůd na řez. Výška 1 m, Ø 7-10 cm, novinka r. 2008 z Belgie.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
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0440

0441

0438 Jiřina LARGO – vínově purpurová balka, průměr úboru 10 cm, výška 110 cm, kvete
středně, velice vhodná na řez květů.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0439 Jiřina LUPIN BEN – květy jsou světle žluté s nepravidelnými červenými skvrnami na
delších stopkách. Výška 90 cm, Ø 6-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0440 Jiřina WIZZARD OF OZ – měkce růžové bambulky se hojně objevují již na začátku
léta. Jsou velice vhodné do kombinace s jinými, pastelovými barvami. Výška 80 cm, Ø
5-10 cm, novinka r. 2006, nádherná pompónka.
Cena za 1 hlízu je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.

0443 Jiřina ROCCO – velmi tmavý odstín fialově purpurové, výška do 1 m, Ø 5-7 cm.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.
0444 Jiřina TISA – perfektní bambulky jsou velmi tmavě fialové. Výška až 120 cm, Ø
5-6 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0445 Jiřina WISLA – lososově růžová pompónka, průměr úborů 5 cm, výška 120-140 cm.
Kvete na dlouhých stopkách, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

POMPONKOVITÉ JIŘINKY
Mají ze všech jiřinek nejdelší dobu kvetení. Jsou podobné kulovitým,
mají ale menší, něžnější a kompaktnější květenství. Jsou velmi rozkošné.
Květy vyrůstají na vysokých stoncích, jsou proto zvlášť vhodné k řezu
i k sušení. Ač mají malé květy, dorůstají výšky okolo jednoho metru.

Také se jim říká „okružíkovité“. Mají jednoduché květy se žlutým
středem okolo, kterého je „límec“ (náhrdelník) z drobných okvětních plátků, většinou odlišné, ale dobře sladěné barvy. Petálky náhrdelníku jsou
více než o polovinu kratší než vnější plátky. U nás zatím málo známé, jinde
velmi populární, využití universální. Výška bývá 40 až 70 cm.

0441 Jiřina GOLDEN SCEPTER – pravidelné květenství o průměru 5-7 cm jsou složena
z krátkých plátků uspořádaných do voštin, intenzivní žluté barvy. Výška 80-100 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0442 Jiřina HOLLYHILL CALICO – miniaturní míčky mají okvětní plátky složeny z lososové,
bílé a žluté barvy. Výška do 1 m, Ø 5-7 cm. Každý květ je jiný, novinka r. 2011 z USA.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.

0446 Jiřina MARIPOSA – pastelově růžové okvětí s bílým náhrdelníkem. Výška 100 cm, Ø
6-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0447 Jiřina MARY EVELYN – elegantní, čokoládově hnědé květy se žlutým terčem mají
parádní bílý límec. Výška 80-90 cm, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.
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0450

0451

0448 Jiřina OLIVIA – rudě purpurové okvětní plátky mají lehce bíle lemované okraje. Okruží
je bílé, žlutý střed. Výška 100 m, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0449 Jiřina POOH – zářivě červené okvětí, žluté špičky, zlatě žluté okruží, výška 110 cm,
Ø 6-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

MINIMIŇONKOVÉ JIŘINKY
Časně kvetoucí, nízké jiřinky (35 až 45 cm) s malými, jednoduchými
květy, ale o to více kvetoucí. Jsou velice vhodné pro pěstování v nádobách,
truhlících, korytech, květináčích, ale i v lemech nižších záhonů. Prodávají
se podle jména odrůdy, někdy podle barvy – známe je pod obchodním
označením „TOP MIX“. Všechny tyto jiřinky dělají menší hlízky, které
však velmi bohatě kvetou, mají i více než 100 květů. Snadno se pěstují
i ze semen.
0450 Jiřina HS WINK – vínové květy mají okolo středu kaštanově purpurový prstýnek. Výška
50-60 cm, Ø 5-10 cm, listy jsou černě hnědé.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0451 Jiřina SUNSHINE – oranžově žlutá s tmavším středem a hnědou bází, listy jsou karmínově hnědé. Výška 70 cm, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.

0456

0457

0452

0453

0452 Jiřina SWEETHEART – purpurově růžová, bílý střed, efektní, výška 30 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0453 Jiřina TWYNING’S SMARTIE – okvětní plátky mají dvě barvy, většinou jsou červeně
vínové, nepravidelně jsou lístky i bílé barvy. Vynikající odrůda z Velké Británie do kytic.
Výška 100 cm, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0454 Jiřina VERRONE’S OBSIDIAN – velmi neobvyklá černá barva plátků se zlatými prašníky tvoří nádherný kontrast. Výška až 120 cm, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0455 Jiřina YELLOW SNEEZY – nízká odrůda s nápadnými jasně žlutými květy. Skvělá pro
výsadbu teras nebo kontejnerů. Výška do 40 cm, Ø 5-10 cm.
Cena za 1 hlízu je 41 Kč, 3 ks 114 Kč.

JIŘINKY KARMA
Tuto skupinu jiřin nesjednocuje ani tvar květů, ani výška rostlin,
ale pouze jejich vysoká vitalita a široké použití. Tyto nové jiřinky, vedle
parádního vzhledu na záhonech, najdou výrazné uplatnění ve vázách, kde
vydrží neuvěřitelných 7-10 dní.
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0454

0455

0457 Jiřina KARMA CHOC – černočerné květy mají sametový lesk, Ø 10-15 cm, výška
100 cm. Novinka r. 2005 z Holandska.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.
0458 Jiřina KARMA LAGOON – fialově purpurová dekoračka s leknínovou stavbou. Velké
květy mají průměr až 14 cm, zvláštní barva. Výška 90 cm, výborná substance.
Cena za 1 hlízu je 42 Kč, 3 ks 117 Kč.
0459 Jiřina KARMA YIN YANG – parádní, červenofialová dekoračka s kontrastními a pravidelně bíle zbarvenými špičkami. Výška 90 cm, Ø 10-12 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

SUPER KOLEKCE! (v ýhodné ceny)
0460 Kolekce nízkých, hrnkových jiřin – směs odrůd, každá jiná.
3 kusy za 108 Kč, 5 kusů za 165 Kč, 10 kusů za 300 Kč.
0461 Kolekce vyšších jiřin – směs odrůd, každá jiná.
3 kusy za 105 Kč, 5 kusů za 160 Kč, 10 kusů za 290 Kč.

DEN I VKY

0456 Jiřina KARMA BON BINI – základní barva je jasně červená se zlatým středem. Velké
květy mají průměr až 14 cm, dokonale tvarovaná semikaktusovka. Výška 90 cm.
Cena za 1 hlízu je 44 Kč, 3 ks 123 Kč.

„Hemerocallis“ latinsky, jsou opravdu kouzelné trvalky, které vyžadují minimální péči. Poslední dobou se stávají velmi populární. Jejich květy
vykvétají během léta, každý květ vydrží kvést pouze jeden den. Na druhé
straně mají rostliny více květních lodyh vysokých okolo 60–80 cm s vyšším

0458

0460

0459

0461
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0462

0463

0465

0466

0467

0462 Denivka ANGEL RODGERS – levandulově růžová s tmavě vínově fialovým okem, zelenožluté hrdlo. Okraje petálů jsou pěkně zvlněné. Kvete středně, výška 70 cm, Ø květů 15 cm.
Cena za 1 hlízu 50 Kč.

0463 Denivka ARTIC SNOW – jiskřivá, sněhově bílá se smetanovou okolo zeleného hrdla.
Okraje okvětních plátků jsou krepované. Květy mají silnou substanci, miskovitý tvar.
Cena za 1 hlízu 45 Kč.
0464 Denivka AWESOME BLOSSOM – zvláštní, starorůžová barva květů je zvýrazněna purpurově černými lemy a stříbřitým, jako vlas tenkým, zoubkovaným okrajem. Hrdlo je
zelenožluté s kontrastním, vínově purpurovým prstencem. Fantastický evergrín.
Cena za 1 hlízu 45 Kč.
0465 Denivka BARBARA BARNES – nádherné, masově růžové květy se silnou substancí,
mají hrubě nařasený zlatý lem. Květy mají průměr 15 cm, pěkně voní. Výška 60 cm,
kvete v polovině léta, opakuje květenství, tetraploid.
Cena za 1 hlízu je 110 Kč.
0466 Denivka BAYOU BRIDE – krásná, slonovinově krémová barva květů s fialovým okem,
navlněné okraje petálů. Průměr květů 15 cm, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč.
0467 Denivka BIG SMILE – velké květy mají, krispované oranžově růžové okraje. Základ
je krémově žlutý s oranžovým nádechem, výborné substance. Výška 55 cm, výborná
novinka.
Cena za 1 hlízu je 65 Kč.
0468 Denivka BLACKBERIES AND CREAM – krémově levandulové okvětní plátky mají okolo žlutě zeleného hrdla velké, výrazné, ostružinově fialové oko. Průměr květů 12 cm,
výška 65 cm, tetraploid.
Cena za 1 hlízu je 110 Kč.

0469 Denivka BLACK STOCKING´S – obrovské květy o průměru až 17 cm jsou tmavě fialové,
skoro až černé barvy. Hrdlo je zelené, okraje petálů jsou nařasené. Výška 50-70 cm.
Úžasná novinka.
Cena za 1 hlízu je 100 Kč.
0470 Denivka BLUEBERRY SUNDAE – bíle krémové květy s fialově purpurovým středem
a krispovaným okrajem mají zelené hrdlo. Květy mají výbornou substanci, motýlokvětý
tvar. Výška 55 cm.
Cena za 1 hlízu je 70 Kč.
0471 Denivka BROKWOOD LEE CAUSEY – velké, zářivě žluté květy mají výraznou, ohnivě
červenou zónu okolo nazelenalého hrdla. Vypouklé květy s navlněnými okraji příjemně
voní. Produkuje množství, živých květů na každém stonku, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 50 Kč.
0472 Denivka DARING DECEPTION – světlá, levandulově růžová s velkým, širokým, tmavě
purpurovým prstýnkem okolo žlutě zeleného hrdla. Silně krepované okraje okvětních
lístků mají tmavě purpurovou pikotáž. Úžasná, nová, tetraploidní denivka!
Cena za 1 hlízu je 60 Kč.
0473 Denivka DEICER – krémově bílé, velké květy mají průměr 11 cm. Střed je citrónově
žlutý, okraje okvětních plátků jsou hluboce navlněné. Výška 55 cm, dobře roste, výborná substance.
Cena za 1 hlízu je 50 Kč.
0474 Denivka EL DESPERADO – hořčicově žlutá s výraznou vínově purpurovou zónou okolo
tmavě zeleného hrdla. Slabá pikotáž okrajů petálů ve stejném odstínu. Rostliny jsou
vyšší, tetraploid.
Cena za 1 hlízu je 60 Kč.

0468

0470

0472

počtem poupat. U moderních odrůd může být až 50 poupat. Tím, jak postupně denivky rozkvétají, budí dojem, že kvetou nepřetržitě od června do srpna.
Denivky dělíme na dormantní, na zimu zatahují, a na celoročně stálezelené
– evergreeny. Mnoho amerických novinek jsou tetraploidy. Mají větší květy,
okolo 20 cm v průměru, ale i větší vzrůst. V USA dosahují ceny novinek 200
až 250 dolarů za jednu rostlinu. Tyto ceny za novinky se zatím drží. Denivky
jsou u nás plně mrazuvzdorné, milují plné slunce, úrodnou a vlhkou půdu.
Sázíme je nebo přesazujeme (do konce léta) kdykoliv za vegetace. Daří se
jim nejlépe na slunném místě, rostou, ale i kvetou i ve stínu. Sazenice nesmí
být hluboko zahrnuty, nejvýše 2 cm nad kořenový krček (místo odkud vyrážejí
kořeny). Rostliny zasazené hlouběji nerostou, a dokonce mohou uhynout.
V době květu vyžadují vydatnější zálivku. Během vegetace je přihnojujeme.
Další novinky denivek nebo méně namnožených odrůd najdete
na internetu v našem e-shopu www.lukon-glads.cz.

VELKOKVĚTÉ DENIVKY
Odrůdy s velkými květy o průměru od 11 do 16 cm a výškou od
50 cm do 100 cm.
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0478

0479

0475 Denivka EXCELLENT – velké květy jsou tmavě, rudě červené s jasně žlutým hrdlem.
Navlněné okraje okvětních plátků jsou zlatě lemovány. V teplejších podmínkách opakuje květenství ve druhé polovině léta. Výška 60 cm, příjemně voní!
Cena za 1 hlízu je 65 Kč.
0476 Denivka EXOTIC TREASURE – melounově krémově květy mají exotické černě fialové
oko, nařasené okraje jsou lemovány stejným odstínem. Výška 70 cm, průměr květů
12 cm, opakuje květenství, tetraploid.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
0477 Denivka FACE OF THE STARS – velké květy o průměru až 16 cm jsou sametově purpurově
fialové barvy s mírně zvlněnými, bíle zoubkovanými okraji. Hrdlo je žlutě zelené, kvete od
poloviny července, výška rostlin 55-60 cm. Má výborné větvení a tím tvoří i více květů.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
0478 Denivka FLOYD COVE – velmi pěkná zřasená odrůda v zářivém, citrónově žlutém odstínu. Hrdlo je tmavě zelené, průměr květů 13 cm, výška 55 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč.
0479 Denivka FRUITY KISS – levandulově nahnědlé okvětní plátky mají červenou zónu okolo
žlutě zeleného středu. Okraje jsou lemovány stříbrnou a fialovou barvou. Výška 55 cm,
tetraploid, novinka z r. 2011.
Cena za 1 hlízu 80 Kč.
0480 Denivka GET JIGGY – vzrušující, krémově růžové květy s fialovým lemováním okrajů
zvlněných okvětních plátků mají okolo zeleného hrdla žluté oko a originální zvlněný
fialový a růžový pruh s různě velkými bílými skvrnkami. Tetraploid, výška 80-90 cm,
velké květy mají průměr 15-16 cm. Kvete raně, nádherná odrůda.
Cena za 1 hlízu je 100 Kč.

0481 Denivka GLACIER BAY – krémově bílá se silně zřaseným, zlatým okrajem okvětních
plátků a se zeleným hrdlem. SUPER parádní tetraploidní evergreen.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč.
0482 Denivka HERE LIES BUTCH – úžasné, krémové až světle levandulové květy se zeleným
hrdlem mají výrazné, temně fialové oko a silně vroubkované fialové okraje plátků. Květy
mají průměr 15 cm, výška 55 cm, kvete v červenci, tetraploid.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
0483 Denivka IRRESISTABLE CHARM – ohromující velké květy, které ještě remontují, přidají na kouzlu této krásné odrůdy. Žluté květy mají lososově oranžový střed, nařasené
okraje jsou v témže odstínu. Kvete začátkem léta, výška 65 cm, Ø květů 17 cm, senzační novinka z r. 2005.
Cena za 1 hlízu je 75 Kč.
0484 Denivka JIM Mc. KINNEY – velké, voskově tuhé květy mají krémově růžovou barvu,
zelenožluté hrdlo. Okraje květů jsou silně krispované se zlatou colorou. Výška 60 cm,
parádní novinka.
Cena za 1 hlízu je 55 Kč.
0485 Denivka LORI GOLDSTONE – masově růžová je barva velkých květů, hrdlo je žluté.
Okraje petálů jsou nádherně krispované s nažloutlým, slabým lemem. Dobrá textura
a substance.
Cena za 1 hlízu 60 Kč.
0486 Denivka MALACHITE PRISM – unikátní směs barev jasně zelené, fialové, červené a růžové. Květy mají protáhlou rudě červenou zónu okolo hvězdicovitého, velkého, žlutě zeleného hrdla. Okraje plátků jsou levandulově růžové. Výška 60-70 cm, unikátní odrůda.
Cena za 1 hlízu 85 Kč.

0487 Denivka MIKE RED – velmi velké květy až o Ø květů 20 cm jsou hnědě červené barvy.
Hrdlo je výrazně zelené, uprostřed petálů krémový proužek. Výška 70 cm, diploidní
evergreen.
Cena za 1 hlízu 60 Kč.
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0488

0489

0488 Denivka MILDRED MITCHELL – velké květy o průměru až 15 cm mají levandulovou
barvu. Okolo zelenožlutého hrdla je výrazný purpurový prstenec. Zřasené okraje mají
tenký purpurový lem. Výška 65 cm, pěkně voní.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč.
0489 Denivka MOONLIT MASQUERADE – světlá, slonovinově krémová s velmi velkým tmavě purpurovým prstencem, ve kterém je ještě menší cihlově hnědý prstýnek. Barevnost květů ještě
zvýrazňuje zelené hrdlo, okraje petálů jsou zvlněné. Fantastická, vícebarevná denivka!
Cena za 1 hlízu je 50 Kč.
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0494

0495

0496

0497

0490

0491

0490 Denivka OPEN MY EYES – velmi pěkná, světle oranžová s malým žlutě zeleným hrdlem. Hnědě fialová zóna zasahuje až k okrajům petálů, krispované okraje mají široký temně fialový lem.
Výška 55 cm, průměr nádherných květů je 14 cm. Kvete raně, voní, tetraploidní evergreen.
Cena za 1 hlízu je 70 Kč.
0491 Denivka PINK STRIPES – neobvyklá odrůda, jejíž květy jsou dlouhé a úzké. Květy jako
by byly malovány v tradici modernismu. Okvětní plátky jsou růžové s vlnitými okraji
zcela pokryty linkami a proužky fuchsiové a burgundsky červené barvy, hrdlo je žlutě
oranžové. Výška 70 cm, ohromující kombinace barev, unikátní novinka!
Cena za 1 hlízu 80 Kč.
0492 Denivka RED HOT RETURNS – brilantní třešňově červené, zvlněné květy mají zářivě
kontrastující žluté halo, hrdlo je jablkově zelené. Kvete těsně nad listy, opakuje květenství. Výška 45 cm, Ø květů 15 cm.
Cena za 1 hlízu 120 Kč.
0493 Denivka SABINE BAUR – senzační, slonovinově krémové květy s obrovským purpurovým okem a načepýřenými okraji petálů s purpurovým lemem. Velmi velké květy mají
plošší tvar, tetraploidní novinka z říše snů.
Cena za 1 hlízu je 70 Kč.
0494 Denivka SNAGGLE TOOTH – purpurově fialové květy o průměru 15 cm mají okolo žlutě
zeleného hrdla triangulární tmavě fialový prstenec. Okraje okvětních plátků jsou bíle
zoubkované, uprostřed je bílý proužek. Výška 75 cm, kouzelná novinka.
Cena za 1 hlízu je 110 Kč.
0495 Denivka STORM OF CENTURY – nádherná, královsky purpurová se zlatým navlněným
lemem, atraktivní zlaté hrdlo. Květy mají výbornou substanci, výška rostlin 65 cm. Exklusivní evergreen!
Cena za 1 hlízu je 55 Kč.

0498

0499
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0492

0493

0496 Denivka TIGER BLOOD – smetanové květy mají pravidelný kruhový tvar. Ve středu
květů je velké, tmavě vínově hnědé oko, zčeřené okraje okvětních plátků mají stejnou
barvu. V teplejších podmínkách ve druhé polovině sezóny opakuje kvetení. Průměr květů 15 cm, výška rostlin 70 cm, tetraploid, vzrušující novinka z r. 2012!
Cena za 1 hlízu je 85 Kč.
0497 Denivka UNCHANTERED WATERS – velké fialové květy jsou napuštěné purpurovou s modrým podtónem. Okolo zelenožlutého hrdla je světlý, levandulový vodoznak
s tmavším prstencem. Výška 65 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč.
0498 Denivka WISET OF WIZZARD – základní barva je bílá s mandarínkovým přelivem. Okolo zeleného hrdla je lososově růžový prstenec. Okraje petálů jsou zřasené se slabým
lemem, dobrá substance.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč.

PLNOKVĚTÉ DENIVKY
Tyto odrůdy svým tvarem připomínají květy růží, nabízíme velkokvěté, ale i miniaturní. Jsou vždy velmi zajímavé.
0499 Denivka BONIBRAE SHARKY – světle broskvově růžové okvětní plátky mají výrazný
fialovým prstenec a lem s nádherným, žlutým „zubatým“ okrajem. Výška 50 cm, průměr květů 12 cm. Neskutečná, plná, atraktivní novinka!
Cena za 1 hlízu je 120 Kč.
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0502

0503

0500 Denivka BOTH SIDES NOW – plnokvětá s pastelově broskvovými okvětními plátky
a parádně navlněnými okraji. Okolo žlutého hrdla je tmavé, růžově korálové oko. Výška
65 cm, remontuje.
Cena za 1 hlízu je 90 Kč.
0501 Denivka BOWL OF CREAM – skvělá plnokvětá krémová denivka s lehce zeleným hrdlem a voňavými květy. Kvete v červenci, výška 50-60 cm, průměr květů 15 cm.
Cena za 1 hlízu je 90 Kč.
0502 Denivka CONGO CORAL – plné květy jsou lososově korálové barvy s červenou zónou
okolo žlutě zeleného hrdla. Tetraploidní odrůda, opakuje květenství, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 80 Kč.
0503 Denivka DYNAMIC DUO – velmi pevné, plné květy jsou krémově žluté až zlatě žluté
barvy. Výška okolo 60 cm, opakuje květenství.
Cena za 1 hlízu 95 Kč.
0504 Denivka KWANZO – pomerančově oranžová se žlutým pruhem uprostřed petálu, okolo
hnědočervená. Výška 80 cm, plnokvětá.
Cena za 1 hlízu 65 Kč.
0505 Denivka NATURE’S CROWN – nádherné, plné květy v kombinaci měkce růžové, meruňkové s lehkým vodoznakem a zeleným hrdlem. Okraje okvětních plátků jsou silně
zoubkované (krispované) zlatě zbarvené. Průměr květenství 14 cm, sladce voní.
Cena za 1 hlízu 85 Kč.
0506 Denivka ROSWITHA – světlé, lososově růžové květy o průměru 8 cm, mají parádní
purpurově fialové zóny na všech plátcích. Hrdlo je zelené, výška pouze 40 cm, dělá
velice kvalitní, plné květy.
Cena za 1 hlízu je 60 Kč.

0509

0510
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0505

0507 Denivka SILOAM OLIN FRAZIER – teple růžové, pivoňkovitého typu, jsou květy této
plnokvěté odrůdy. Střed je zeleně žlutý, okvětní plátky jsou nádherně navlněné. Výška
50-55 cm, Ø květů 12 cm. Krásné, jasné barvy, dlouhodobě kvete, fantazie!
Cena za 1 hlízu 65 Kč.
0508 Denivka STELLAR DOUBLE ROSE – plné květy jsou pastelově růžové až třešňové
barvy. Na okrajích okvětních plátků je tenká bílá colora, hrdlo je zeleně žluté. Výška
rostlin 80 cm, průměr květů 13 cm, kvete středně.
Cena za 1 hlízu 70 Kč.
0509 Denivka WALLY – nádherná, raně kvetoucí červená, plnokvětá denivka. Okraje petálů
mají nepatrnou stříbrnou coloru. Výška 60 cm, průměr květů 12 cm.
Cena za 1 hlízu 60 Kč.

NÍZKÉ, MINIATURNÍ, HRNKOVÉ DENIVKY
Tyto „dokonalé trvalky“ mají širokou škálu zářivých barev, jsou
tolerantní k suchu. Vyžadují minimální péči. Pěstujeme je na terasách,
okrajích záhonů, ve skalkách, alpinií, ale i v různých nádobách. Květy mají
průměr 5-8 cm, výška do 40 cm. Často opakuje květenství.
0510 Denivka LIL‘RED WAGON – květy jsou zářivě červené, hrdlo je zeleně žluté. Okraje
jsou navlněné, průměr květů 10 cm. Patří mezi nejlepší červené denivky na trhu. Výška
60-80 cm, novinka.
Cena za 1 hlízu 95 Kč.

0511

0512
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0506

0507

0511 Denivka LONGFIELD’S KITTEN – výrazné, žlutě oranžové poloplné květy s tmavšími
středy mají průměr 8 cm. Kvete raně, výška 35-40 cm, opakuje květenství. Parádní
miniatura.
Cena za 1 hlízu 75 Kč.
0512 Denivka SILOAM SHOW GIRL – triangulární květy mají burgundsky červenou barvu
s purpurovým a červeným prstýnkem okolo žlutého hrdla. Okraje jsou zvlněné, výška
45 cm, diploid.
Cena za 1 hlízu 75 Kč.
0513 Denivka STRAWBERRY WHITE
GLITTER – květy jsou smetanově
bílé s pěkně zvlněnými okraji. Hrdlo
je nazelenalé, opakuje květenství,
výška do 30 cm. Výborná novinka pro
pěstování v kontejnerech.
Cena za 1 hlízu 40 Kč.
0514 Denivka TIGERLING – kulaté květy
mají příjemnou, oranžovou barvu.
Okolo zeleného hrdla je červený prstýnek. Okraje petálů jsou zvlněné,
se slabší červenou pikotáží. Výška
60 cm.
Cena za 1 hlízu 65 Kč.
0508

0513

0514
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0515

0516

PAVOUKOVITÉ DENIVKY
Jsou to denivky s dlouhými tenkými okvětními plátky. Jsou otevřenější
a plošší než ostatní odrůdy. Mají zajímavější ozdobné tvary, „žraločí zuby,
chapadla, splétané okraje nebo zvýšené kroucení“. Často jsou vyšší jak
1 metr, květy o rozměru 16 až 25 cm. Velice populární novinky.
0515 Denivka BREATH OF BLUE AIR – neskutečně lesklé, levandulově fialové květy s tmavším okem a malým bílým okrajem nad zeleným hrdlem, nádhera na záhoně. Opakuje
květenství, výška 70 cm.
Cena za 1 hlízu 120 Kč.
0516 Denivka CRIMSON PIRATE – zářivé, krvavě červené květy s menšími tmavšími a žlutými znaky v hrdle. Vitálně roste a bohatě kvete.
Cena za 1 hlízu je 30 Kč.
0517 Denivka EIGHT MILES HIGH – jedinečné černě červené velké květy o Ø květů 19 cm. Okolo
zeleného hrdla je černě rudý lem, okraje petálů jsou lemovány bílými „žraločími zoubky“.
Kvete v polovině sezóny, opakuje květenství, výška 60 cm, tetraploidní evergreen. Nádhera!
Cena za 1 hlízu je 100 Kč.
0518 Denivka FREE WHELIN – silně rozvětvené stvoly, nesou velké množství pavoučích
žlutých květů, jejichž chartreuse hrdla jsou hnědo červeně lemována. Kvete mimořádně
dlouhé období, výška 75 cm, tetraploidní spider. Super novinka r. 2004.
Cena za 1 hlízu je 95 Kč.
0519 Denivka INDIAN SKY – květy jsou zlatě žluté barvy s velkým, kontrastním, tmavě rudě
hnědým středem. Dobře roste a bohatě kvete. Výška 50-55 cm.
Cena za 1 hlízu je 85 Kč.

0521
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0522

0517

0518

0520 KOLEKCE DENIVEK V RŮZNÝCH BARVÁCH – směs odrůd
3 kusy za 84 Kč, 5 kusů 120 Kč, 10 kusů 210 Kč.

E UCOM IS

„Chocholatice“, pochází z jižní Afriky. Sázíme je sice v druhé polovině května do zahrady, ale osvědčují se i k osázení velkých květináčů, kde
zvlášť vynikne jejich zajímavý tvar. Květenství připomíná ananasy, velmi
dlouho kvetou a po odkvětu velmi dekorativně působí, jako by nadále kvetly. Vyžadují plné slunce a dobře propustnou půdu. Jsou sice mrazuvzdorné pod vyšší nakrývkou, ale jistější je výsadba na jaře. Výška všech nabízených chocholatic je 30 až 60 cm. Všechny typy jsou vyobrazeny v našem
katalogu. Sázíme je 10 cm hluboko, během vegetace často zaléváme, kvetou
v létě. Na podzim je lepší cibule vyjmout a uskladnit jako gladioly. Pod
silným krytem mohou však cibule chocholatic přezimovat.
0521 Eucomis autumnalis – velmi málo u nás pěstovaná chocholatice, kvete od konce
léta do podzimu. Bezlistý stonek nese velké množství malých, hvězdičkovitých, zářivě
bílých květů, uspořádaných v hrozen, který je spíše komolého tvaru. Listy a stonek jsou
dekorativně černě čárkovány. Kvete 2 měsíce.
Cena za 1 cibuli je 46 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0522 Eucomis bicolor – chocholatice s dvoubarevným květenstvím. Zelenavě bílé květy
v hroznu mají okraje květů nachově lemovány, což dodává rostlinám exotický vzhled.
Listy i stonky jsou ozdobně čárkovány a rovněž velmi dlouho kvetou. Všechny druhy
eucomisů se dají velmi snadno pěstovat doma v květináčích.
Cena za 1 cibuli je 46 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0523

0524
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0519

0520

0523 Eucomis comosa – tato chocholatice má zelenobílé květy s vínově hnědými okraji
květních plátků, květy jsou lehce červeně tečkované, semeníky jsou purpurové. Široké,
kopinaté listy, jsou hladké, 5 až 8 cm široké a 60 cm dlouhé, zespodu mají červenohnědé skvrny. Vrchol květního hroznu je zakončen, jako u všech typů chocholatic, zelenými
lístky. Nejtmavší chocholatice, velmi ozdobného charakteru.
Cena za 1 cibuli je 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.

F R EESI A

„Frézie“ jsou velmi teplomilné, milují slunnou a chráněnou polohu
s dobře propustnou půdou. Dají se dobře rychlit jak doma, tak i ve skleníku. Ačkoliv se jim lépe daří ve skleníku, můžeme je pěstovat i na zahradě.
Pěstovat je také můžeme doma v květináčích, kam je sázíme již v zimě.
Musíme je však mít speciálně teplotně ošetřeny. Naše firma takto ošetřené
hlízy nabízí v podzimním katalogu. Chceme-li je pěstovat venku, můžeme
je přirychlit doma v květináčích, v hrncích anebo je vysazujeme ven, až
když je půda dostatečně teplá, tedy koncem dubna a v květnu do studených
skleníků, fóliovníků nebo ven. Pečujeme o ně stejně jako o gladioly, jsou
však pěstitelsky trochu náročnější. Výška rostlin je okolo 50 cm, jsou velmi
vhodné k řezu, velmi příjemně voní.
0524 Freesia DOUBLE MIX – plnokvěté a poloplné formy nabízíme ve směsi barev, příjemně voní.
Cena za 1 hlízu je 6 Kč, 3 kusy 17 Kč, 5 kusů 27 Kč, 10 kusů 50 Kč.

0525
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GLORIOSA / GLOXINIE / HYMENOCALLIS / INCARVILLEA

0528

0525 Freesia SINGLE MIX – jednoduché frézie ve směsi všech základních barev, bohatě kvetou.
Cena za 1 hlízu je 6 Kč, 3 kusy 17 Kč, 5 kusů 27 Kč, 10 kusů 50 Kč.

GLOR IOSA

Tyto tropické, popínavé, liánovité rostliny mají velmi krásné květy,
a proto je často lidé zaměňují za orchideje. Rostliny lze pěstovat za okny ve
větších nádobách, v květnu je můžeme vysadit i v zahradě na teplé, chráněné stanoviště. V létě se mají dostatečně zalévat a každé 2 týdny přihnojit
kapalným hnojivem. Silné a vysoké kultivary vyžadují oporu, při dobrém
pěstování mohou dosáhnout výšky až 2 m. Sázíme asi 5–8 cm hluboko, víceleté hlízy mohou být 20 až 40 cm velké. Na zimu musíme hlízy vyjmout
ze země, neboť mají 6 až 8 týdnů období klidu. Uložíme je v písku nebo
v rašelině v suchu při teplotě 8° až 10°C. Gloriosa se pěstuje především
pro své atraktivní, až 12 cm velké květy.
0526 Gloriosa superba LUTEA – velké květy jsou celožlutě vybarveny, vyrůstají v paždí
horních listů, mají nápadně dlouhou stopku, ve váze vydrží až 10 dní.
Cena za 1 hlízu je 98 Kč, 3 kusy 279 Kč.
0527 Gloriosa superba ROTHSCHILDIANA – květy jsou velmi velké, jasně červené se žlutou
v dolní části, mají pěkně zvlněné okraje.
Cena za 1 hlízu je 78 Kč, 3 kusy 219 Kč.

0529

0530

GLOX I N I E

Tato tradiční pokojová květina má ráda světlé, přímo neosluněné místo
v teplé místnosti. Jejich výstavní květy vydrží dlouho kvést. Rostliny mají
velký počet poupat, kvetou na konci jara a v létě. Hlízy gloxínií sázíme
do květináčů, mís už během zimy. Dbáme na to, aby listová část hlízy, po
zasázení, byla vidět. 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 i s květináčem do místnosti, kde je alespoň 15°C.
Posíláme hlízy, které jsou již narašené, spolehlivě a brzo kvetoucí.
0528 Gloxinie BLANCHE DE MERU – pastelově růžová s krémovým hrdlem.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0529 Gloxinie DEFIANCE – jasně červená s tmavším středem, paráda.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0530 Gloxinie KAISER FRIEDRICH – červená se širokým bílým, vykrajovaným okrajem.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0531 Gloxinie KAISER WILHELM – fialově modrá se širokým bílým lemem.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0532 Gloxinie TIGRÉ BLUE – světlá lila s hustým fialově modrým tečkováním.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0533 Gloxinie TIGRÉ RED – tmavě červená silně tečkovaná, světlé hrdlo.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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0532

H YMENOCALL IS

Jsou to nádherné cibuloviny s vonnými květy, které můžeme pěstovat
jak venku na zahradě, tak i doma v květináčích, podobně jako amaryllisy.
Vysazujeme je do písčitohlinité půdy, dobře zásobené živinami tak, aby
vršek cibule byl zároveň se zemí. Kvete v létě, květenství je složeno z 2 až
5 vonných a až 20 cm širokých, většinou bílých květů, které mají hlubokou
pohárkovitou trubku a 6 úzkých, zpětně ohnutých květních cípů. Výška
rostlin je 50 až 60 cm. Po prvních mrazících cibule vyjmeme ze země a na
zimu je uložíme v místnosti s pokojovou teplotou okolo 15 °C, jinak by Vám
hymenocallisy příští rok nekvetly.
0534 Hymenocallis ismene festalis – květy jsou sněhově bílé se zeleným hrdlem a bází.
Zpětné květní cípy jsou dlouhé.
Cena za 1 cibuli je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč.
0535 Hymenocallis SULPHUR QUEEN – květy jsou petrklíčově žluté, hrdlo je žlutě a zeleně
žíhané a kropenaté, rozkošně voní.
Cena za 1 cibuli je 55 Kč, 3 kusy 156 Kč.

I NCA RV I LLEA

„Dvojostnice“, tato exoticky vyhlížející trvalka vyžaduje teplé,
slunné stanoviště (snáší i polostín) s nepříliš mokrou půdou, je citlivější
na mráz, proto také potřebuje zimní ochranu (chvojí, kompost). Na dobrém
místě může vydržet roky. Je však přece jen lepší rostliny na podzim sklidit
a uskladnit je na zimu jako jiřinky. Hodí se i k pěstování ve velkých nádobách, kde je můžeme nechat i přes zimu.
0536 Incarvillea delavayi – kvete na konci jara a v létě, květy jsou nálevkovité, růžově
červené, plody jsou ozdobné lusky. Výška rostlin je 40 až 60 cm, listy jsou ozdobně
stříhané a vykrajované. Hlízy se sází 10 cm hluboko, je zcela nenáročná.
Cena za 1 hlízu je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
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0537

0538

0537 Incarvillea SNOWTOP – je čistě bílá s ohnivě žlutým středem se stejnými parametry
jako předešlý kultivar. Pěstujeme stejně.
Cena za 1 hlízu je 35 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0540

0538 Kala BEST GOLD – bohatě zlatě žluté toulce s černě hnědým středem a s bíle tečkovanými dekorativními listy budou skvělý doplněk na Vaší zahradě. Výška 35-45 cm.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč, 3 kusy 159 Kč.

0539 Kala CAPTAIN ROMANCE – syté, tmavě růžové toulce mají vrchol protažen do špičky. Zelené listy jsou bíle tečkovány. Stonky jsou velice pevné, výška 60 cm, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu je 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0540 Kala CRYSTAL BLUSH – toulce jsou bílé s narůžovělým nádechem. Listy jsou namodralé, výška 35-45 cm, bohatě kvete, výborná hrncovka.
Cena za 1 hlízu je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0541 Kala FLAME – plamenná, zlatě oranžová k okrajům toulce přechází do červeného tónu.
Velké, tmavě zelené listy jsou bíle skvrnité.
Cena za 1 hlízu je 58 Kč, 3 kusy 159 Kč.
0542 Kala MORNING SUN – intenzivní oranžová barva toulců s cihlově červeným lemem.
Zelené listy jsou silně bíle skvrnité. Výška 40-50 cm.
Cena za 1 hlízu je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0543 Kala ODESSA – barva toulců je velice sytá, černě purpurová, která v hrdle ještě tmavne. Lahvově zelené listy s bílým stříkáním. Výška 65 cm, atraktivní barva. Excelentní
novinka!
Cena za 1 hlízu je 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0544 Kala PASJA – růžové až fialové toulce mají tmavě zbarvené středy. Tmavě zelené listy
jsou bez teček. Výška 45-65 cm, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0545 Kala RED ALERT – ostře lososově červené květy s atraktivními bíle skvrnitými listy
přinesou určitě vzrušení do Vaší zahrady. Výška 40-50 cm, jedna z nejčervenějších
odrůd, špičková novinka.
Cena za 1 hlízu je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.

0543

0545

KAL A

„Zantedeschia – Kala“, pochází z jižní Afriky, jsou to hlíznaté
trvalky rozkvétající v létě rovnými, nálevkovitými, dekorativními toulci
obklopující kyjovité palice. Vysoké jsou 40 až 70 cm, vysazujeme je na okraje jezírek, záhony či do větších nádob. Z módní květiny se kala, v poslední
době, stala velmi moderní a široce upotřebitelnou květinou. To nejenom
díky novým barevným kultivarům, ale také díky vysoce dekoračně zbarveným zeleno-bílým mramorovaným listům. Rostliny je lépe předpěstovat
doma v květináči, od poloviny května do poloviny října mohou být venku
v lehkém stínu. Sázíme do hloubky 6 až 8 cm. Během růstu a květu udržujeme zeminu dostatečně vlhkou a hnojením poskytujeme rostlinám dostatek
živin. Zvlášť hodně vody potřebují v době tvorby listů. Na zimu je musíme
uschovat podobně jako jiřinky.
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0541

0542

0546 Kala SUNSHINE – barvu „slunečního svitu“ má tato kala. Hrdlo je nazelenalé. Listy
jsou svěže zelené barvy s mírným, bílým žíháním.
Cena za 1 hlízu je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0547 Kala TWILIGHT – tmavě levandulové květy mají vnitřky toulců krémově bílé. Listy jsou
bíle skvrnité, lehce se pěstuje, výška okolo 50 cm.
Cena za 1 hlízu je 63 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0548 Kala MIX – směs předchozích druhů, neoznačených názvem odrůdy, cenově výhodné.
Cena za 3 kusy je 135 Kč, 5 kusů 210 Kč, 10 kusů 370 Kč.

L I AT R IS

„Šuškarda“, je severoamerická trvalka, která je až 100 cm vysoká.
Pod zemí tvoří hlízovité kořeny, listy jsou čárkovité. Kvete v červenci
až v srpnu, je nenáročná. Miluje slunné stanoviště, roste i v polostínu,
v zimě nesnáší mokro. Používá se osamoceně v nižších trvalkách nebo ve
skupinách. Je velmi vhodná k řezu, používá se do vazeb, také se nechá sušit. Květy ve vysokém klasu se typicky otevírají shora dolů. Vydrží dlouho
kvést na záhonech i ve vázách. Dodáváme jako prostokořenný.
0549 Liatris spicata – květy jsou tmavě růžově fialové, výška 60 až 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 35 Kč.
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OR N I T HOGALU M / OX AL IS

0550

0551

OX AL IS

0550 Liatris spicata ALBA – čistě bílé květy, klasy mají výšku 60 až 70 cm.
Cena za 1 hlízu je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 35 Kč.

OR N I T HOGALU M

„Snědek“, tyto cibuloviny pěstujeme hlavně pro jejich krásné, hvězdicovité květy, naspodu obvykle zelené barvy. Většinou jsou mrazuvzdorné,
některé pak choulostivější. Musíme je proto přes zimu podobně uskladnit
jako třeba gladioly. Vyžadují slunce nebo částečný stín a dobře provzdušněnou půdu. Sázíme je na jaře do hloubky odpovídající dva a půl násobku
průměru cibule. Výška rostlin je 40–75 cm, kvete v létě, hodí se na řez
květů (do vazby), na květinové záhony, do skalky. Pěkně voní.

0552

„Šťavel“, jsou to hlíznaté nebo vláknitokořené trvalky a poloopadavé
keře, pěstované pro pestrobarevné, v poupatech deštníkovitě složené květy
a pro atraktivní listy. Mají rády plné slunce nebo polostín, na půdu nenáročné. Sázíme je ven na jaře, hodí se na záhony, do skalek, různých nádob,
truhlíků. Na podzim je vyjmeme ze země a uskladníme. Můžeme též celé
truhlíky či nádoby uložit na místo, kde nemrzne. Čtyřlístky i trojlístky
„šťavelů“ jsou symbolem štěstí a dávají se často jako dárek blízkým.

0551 Ornithogalum arabicum – „snědek arabský“, majestátní, kulovité okolíky o průměru 8–12 cm jsou složené z 6–25 bílých, hvězdičkovitých květů, které mají černé,
kontrastní, semeníky.
Cena za 1 cibuli je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč, 5 kusů 120 Kč.
0552 Ornithogalum thyrsoides – „snědek kytkokvětý“, pochází z jižní Afriky. Dobře se
pěstuje, je vhodný jak k řezu, tak i pro pěstování na záhonech i v květináčích (jako
adventní květina). Silné lodyhy jsou 40 cm vysoké, mají až 40 drobných bílých květů
uspořádaných do hroznu. Květy velmi dlouho drží ve vázách i na záhonech. Silné rostliny opakují květenství. Ven se sází v dubnu, do květináčů na podzim asi 6 cm hluboko.
Cena za cibuli je 10 Kč, 3 kusy 28 Kč, 5 kusů 45 Kč.

0553 Oxalis deppei ALBA – je to bílá varianta „oxalisu deppei IRON CROSS“. Pěstování
a uskladnění je stejné.
Cena za 1 hlízku je 5 Kč, 3 kusy 12 Kč, 5 kusů 17 Kč, 10 kusů 30 Kč.
0554 Oxalis deppei IRON CROSS – rostliny jsou vysoké 15 cm a mají velké zelené, čtyřčetné
listy s karmínovým křížem. U nás znám jako „čtyřlístek pro štěstí“. Květy jsou sestaveny v okolíku a mají růžově červenou barvu. Mohou se pěstovat v hrncích, květináčích,
truhlících či na obrubách záhonů. Je nenáročný na stanoviště. Hlízky sázíme do hloubky 5 cm, na zimu se ukládají. Velmi dobře se množí.
Cena za 1 hlízku je 5 Kč, 3 kusy 12 Kč, 5 kusů 17 Kč, 10 kusů 30 Kč.
0555 Oxalis depressa – lístky jsou okrouhlé až trojrohé, 6-10 mm dlouhé. Jednotlivé květy
mají průměr 5 i více centimetrů. Jsou růžově nachové barvy se žlutým hrdlem. Pěstujeme je na chudších půdách, má rád sluníčko.
Cena za 1 hlízku je 13 Kč, 3 kusy 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.
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0554

0556 Oxalis lasiandra – květy jsou široce nálevkovité, růžově fialové, 4 cm v průměru,
s tmavšími žilkami. Je mrazuvzdorný. Kvete v létě.
Cena za 1 hlízku je 6 Kč, 3 kusy 16 Kč, 5 kusů 25 Kč.
0557 Oxalis POT OF GOLD – středně zelené listy obklopují velké, krásně žluté květy. Favorit
mezi „šťavely“ v květináčích.
Cena za 1 hlízku je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč, 5 kusů 100 Kč.
0558 Oxalis regnelli – hvězdičkovité květy jsou bílé, trojlístky jsou větší, tmavě zelené barvy. Výška 20 cm, kvete uprostřed sezóny.
Cena za 1 hlízku je 10 Kč, 3 kusy 27 Kč, 5 kusů 42 Kč.
0559 Oxalis triangularis – velice zajímavě zbarvený „šťavel“. U nás velmi málo známý
s vysoce dekorativním efektem. Listy jsou fialově purpurové, široké a velké. Květy jsou
bílé s růžovým nádechem ve větším počtu v okolíku. Hlízy se na zimu ukládají.
Cena za 1 hlízku je 14 Kč, 3 kusy 39 Kč, 5 kusů 60 Kč.
0560 Oxalis triangularis MIJKE – další ze selekce „oxalisu triungalaris“. Listy jsou zářivé, burgundsky purpurové barvy, květy mají slézově fialovou barvu. Kvete v červnu až do října.
Cena za 1 hlízku je 17 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 75 Kč.

T R I T ELEI A

Jsou to liliokvěté cibulnaté trvalky. Kvetou v červnu a v červenci,
pěkně voní. Mají rády chráněné, slunečné stanoviště. Vysazujeme je ven
v září až v listopadu do hloubky 6-8 cm. Do jamky můžeme přidat trochu
písku. Přesazujeme je vždy po několika letech. Vysazujeme je v malých
skupinách do skalky nebo mezi trvalky. Můžeme je použít i jako hrnkové
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0564 Zephyranthes citrina – barva květů je petrklíčově žlutá až po zlatě žlutou, výška 10–15 cm.
Cena za 1 hlízku je 10 Kč, 3 kusy 27 Kč, 5 kusů 42 Kč.
0565 Zephyranthes robustus – světle purpurově růžová s nazelenalým hrdlem.
Cena za 1 hlízku je 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0565
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0563 Zephyranthes candida – bílé květy na vnější straně s fialově červeným nádechem.
Cena za 1 hlízku je 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 35 Kč.

0566 Amorphophallus rivierii DEVILS TONGUE – „Zmijovec“ toulec je plošší, na okrajích
zvlněný, rudě hnědý až 40 cm vysoký. Obklopuje vzpřímenou, delší, tmavě hnědou palici.
Po odkvětu přináší jediný list.
Cena za 1 hlízu je 115 Kč.
0567 Anredera cordifolia – „madeirské víno“, rychle rostoucí, stále zelená hlíznatá liána
s úponkami. Výška rostlin až 6 m, nápadné listy jsou vejčité až kopinaté, masité. Květy
jsou drobné, vonné, bílé barvy, vyrůstají v paždí horních listů, kvete v létě. Vyžadují dobře
propustnou půdu a plné světlo. Opatrně zaléváme v době růstu, jinak velmi málo. Je
třeba zajistit jim oporu. Výhonky z předešlého roku se na jaře zkracují na polovinu nebo
se seřezávají až u země.
Cena za 1 hlízu je 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 140 Kč.
0568 Arum italicum – „Áron vlašský“, je působivý nejen na jaře svým, krásným olistěním,
ale má i krásné květenství, podobné tropickým kalám a na podzim výrazné plodenství
s ohnivě červenými plody. Z hlíznatých kořenů vyrůstají typicky šípovité nebo kopinaté
listy, které mají bílé skvrny. Kvete v dubnu a květnu. Při dobré zimní pokrývce v našich
podmínkách přezimuje.
Cena jednoho oddenku je 29 Kč, 3 kusy 81 Kč, 5 kusů 125 Kč.

0569 Babiana stricta Mix – sázíme brzy na jaře, kvete na konci jara. Vysazujeme ji poměrně
hluboko, asi 15 cm. Vyžaduje teplé, slunečné stanoviště. Hodí se i pro pěstování v nádobách, ale pak musí přezimovat v místě, kde nemrzne. Prodáváme ve směsi duhových
barev, připomínají frézie, jsou však méně náročné.
Cena za 1 cibulku je 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.
0570 Bessera elegans – velmi elegantní, šarlatově červené květy s bílou trubkou uprostřed
květů. Zářivě červené pylové tyčinky vyčnívají z trubky. 6–12 květů na delších stopkách je složeno v okolík, který nese dlouhý, pevný, štíhlý stonek. Listy jsou úzké, výška
40–50 cm, kvete v létě. Vynikající květina na řez, na zimu se musí vyjmout ze země
a skladovat v suchu.
Cena za 1 hlízku je 16 Kč, 3 kusy 42 Kč, 5 kusů 65 Kč.
0571 Commelina tuberosa ALBA – „křížatka“, je to polo otužilá trvalka, která kvete na zahradě v létě až do podzimu. Připomíná rostlinu „tradescantia“, obě patří do příbuzného
rodu. Květy jsou čistě bílé s dlouhými toulci. Daří se jí na slunných místech v propustné
půdě. Rostliny se mohou před příchodem mrazů z půdy vyjmout a nechat přezimovat
v místech, kde nemrzne. Výška rostlin je 30-40 cm, hodí se do skalek, na okraje chodníků
i na záhony. Množí se na jaře dělením.
Cena za 1 hlízku je 10 Kč, 3 kusy 27 Kč, 5 kusů 40 Kč.
0572 Eucharis grandiflora – „líbenka“, květy připomínají velké bílé narcisy. Je to stálezelená
cibulovina, pěstovaná pro bílé, vonné květy, které jsou složené ze šesti širokých okvětních lístků. V době růstu vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost a teploty neklesající pod 15
°C. Stvol je zakončen vrcholíkem až 6 velkých, mírně převislých květů. Kvete v každém
ročním období, skvělá do bytů. Sází se do květníku, často se zalévá a rosí. Výška 40 až
60 cm. Vůně jak v amazonském pralese!
Cena za 1 hlízu je 80 Kč.
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květiny. Jsou oblíbené i k řezu. Může se však pěstovat a skladovat jako gladioly a sázet až na jaře. Jinak je mrazuvzdorná, zcela nenáročná trvalka.
0561 Triteleia laxa KÖNINGIN FABIOLA – nachově modré květy jsou uspořádány ve volných
okolících, výška 40-60 cm. Kvete na začátku června.
Cena za 1 hlízku je 6 Kč, 3 kusy 16 Kč, 5 kusů 24 Kč, 10 kusů 42 Kč.
0562 Triteleia laxa RUDY – velmi poutavý s bílými květy s výrazným fialově modrým pruhem podél
středů jednotlivých okvětních lístků. Vydrží dlouze ve váze, výška 40-45 cm, kvete v červnu.
Cena za 1 hlízku je 12 Kč, 3 kusy 33 Kč, 5 kusů 50 Kč.

Z EPH Y R AN T H ES

Tyto cibuloviny připomínají květy šafránu, jsou vzpřímené, jednotlivé 5 až 8 cm dlouhé, trychtýřovité, okvětní lístky v dolní části srůstají
v kratší či delší trubku. Listy jsou úzké, čárkovité v přízemní růžici.
Kvetou koncem léta a na podzim. Květy vytvářejí ve skupinkách nádherný
pastelový efekt. Používá se do skalek, truhlíků, misek, záhonů atd. Sázíme
v dubnu ven na slunná místa, asi 4 cm hluboko. Na zimu se ukládají jako
gladioly, pouze „Z. candida“ může přezimovat venku, pokud cibule dobře
zakryjeme.
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0573 Galtonia candicans – „litoška“, daří se jí v zahradní, dobře propustné půdě s dostatečným
obsahem živin. Tato trvalka kvete po celé léto. Nad přízemní růžicí úzkých dlouhých listů
vyrůstá až 100 cm dlouhý stvol, zakončený řídkým hroznem bílých zvoncovitých květů se
zelenavým nádechem. Květenství vynikne především ve větší skupině rostlin. Lidový název
pro tuto květinu je „letní hyacint“. Cibule vysazujeme v dubnu do hloubky 10 až 20 cm dle
jejich velikosti. Není zcela mrazuvzdorná, zimní přikrývka je nezbytná, v drsnějších podmínkách se na zimu vyryjí a uloží jako hlízy gladiol. Je to zcela nenáročná květina.
Cena za 1 cibuli je 20 Kč, 3 kusy 54 Kč, 5 kusů 80 Kč.
0574 Homeria collina MIX – třebaže je domovem v jižní Africe, je tento rod mrazuvzdorný,
ochrana před mrazem je však nezbytná. Vyžaduje však slunná stanoviště s nepříliš vlhkou půdou. Vysazují se brzy na jaře 5-8 cm hluboko nebo pozdě na podzim, kvetou v létě.
Vysoké jsou 50 cm, nabízíme je ve směsi barev.
Cena za 1 kus je 11 Kč, 3 kusy 30 Kč, 5 kusů 45 Kč.
0575 Ixia MIX – „duhovice“, je ideální květina pro propustnou, výživnou půdu. Cibule vysazujeme pozdě na podzim (listopad, prosinec), abychom zabránili poškození klíčících
rostlin pozdním mrazem, a v zimě jim poskytneme ochranu, nebo brzy na jaře. Sázíme
je do hloubky 8 až 10 cm na slunné stanoviště. Kvetou od začátku léta, výška rostlin je
30 až 60 cm. Hvězdicovité až zvonkovitě široce otevřené květy v počtu 5 až 12 vytvářejí
klas, připomínající miniaturní mečíky. Jsou mrazuvzdorné, lépe je však ixie po odkvětu
vyjmout ze země a znovu pozdě na podzim nebo brzy na jaře nasázet. Nabízíme Vám
směs různých barev ve velmi pestrých kombinací.
Cena za 1 hlízku je 6 Kč, 3 kusy 17 Kč, 5 kusů 25 Kč, 10 kusů 45 Kč.
0576 Leucocoryne MIX – sázíme je začátkem jara, kvete v červnu. Pochází z Chile, proto má
ráda slunné stanoviště, můžeme vysazovat i do studeného skleníku. Rostliny jsou 30 až
50 cm vysoké, barva květů je v odstínu bílé až modré s tmavší skvrnou uprostřed, pěkně
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voní. Květy mají tvar hvězdiček, cibulky jsou drobnější, u nás se zatím moc nepěstuje. Na
zimu se musí uschovat jako například gladioly.
Cena za 1 cibulku je 13 Kč, 3 kusů 36 Kč, 5 kusů 55 Kč.
0577 Mirabilis jalapa – „nocenka“ nebo také „noční panna“, má květy nápadně svítivých,
výrazných barev. Udivující je to, že může mít na jedné rostlině růžové, červené, žluté,
bílé nebo pruhované květy. Je lepší vysazovat nocenky na samostatný záhon. Květy se
otevírají až po poledni a do večera pak vydávají nádhernou vůni. Rostliny vyžadují slunnou
pozici se záhřevnou půdou a dobrou zálivku. Hlízovité kořeny můžeme na podzim sklidit
a uložit na zimu, jako jiřinky. Nocenky jsou vhodné rostliny do jílovité půdy, snášejí dokonce i velice těžký jíl. Vysazujeme je koncem dubna na záhon. Kvetou po celé léto v pěkné
směsi barev, dosahují výšky až 1 m.
Cena za 1 kus je 17 Kč, 3 kusy 48 Kč, 5 kusů 75 Kč.
0578 Nerine bowdenii – Jsou to cibulnaté rostliny s úzkými řemenitými listy a vícekvětým okolíkem, který je složen z 5 až 10 třpytivých květů na vzpřímeném stvolu. Květy jsou lehce zvlněné s úzkými okvětními lístky nazpět stočenými, pastelově sytě růžové barvy. Výška rostlin
je 40 až 50 cm, jsou vhodné na řez, do květináčů, ale i do skalek. Aby Vám vykvetly dříve, je
potřeba cibule přirychlit doma v květináčích a ven nasázet až v polovině května. Sázíme na
slunná stanoviště tak, aby 1/3 cibule byla nad zemí. Kvete v září, parádní květenství.
Cena za 1 cibuli je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0579 Polianthes tuberosa THE PEARL – „tuberóza“, tato starobylá květina se často pěstovala k použití do svatebních kytic. Pochází z Mexika, květy jsou voskově bílé. Pěstujeme je
v květináčích, vyžadují teplotu nejméně 15 °C, raději i více. V létě je možná výsadba i na
nějaké teplé místo v zahradě. Velmi příjemně voní. Kvetou od června do září, podle doby
vysázení. Na zimu je skladujeme v teplé místnosti.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
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0580 Ranunculus paeniflorus MIX – „pryskyřník pivoňkovitý“, jsou to vytrvalé rostliny
s hlízovitě ztloustlými kořeny, členitými listy a lodyhami s kulovitými květy v různých pastelových barvách. Výška je 25 až 30 cm, květy jsou jako miniaturní pivoňky, jsou vhodné
na řez, do skalek i na záhony. Má rád jak slunné stanoviště, tak roste i v polostínu. Sázíme
do hloubky 6 až 8 cm, před výsadbou je lépe hlízky namočit na den do vlažné vody, kvůli
lepšímu klíčení. Je plně mrazuvzdorný, velmi populární.
Cena za 1 hlízku je 7 Kč, 3 kusy 19 Kč, 5 kusů 30 Kč.
0581 Sauromatum venosum – „užovník“, je domovem v Himalájích a v Indii. Vytváří 1–6 listů
na silných, vzpřímených řapících. Listy jsou hluboce členěné, působí exoticky. Dlouhý, zelenožlutý, květní toulec s purpurovými skvrnami je asi ze tří čtvrtin otevřený. Z něho vyčnívá
hnědě purpurový prut, na jehož bázi je sírově žluté prstencovité květenství. Vyžaduje slunné
a teplé stanoviště, sázíme je na jaře asi 5–15 cm hluboko, v létě vydatně zaléváme, v říjnu
se hlízy vyjmou ze země, očistí a nechají se přezimovat v suchém a teplém prostředí.
Cena za 1 kus je 29 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0582 Scadoxus multiflorus – v létě kvetoucí cibulnatá rostlina, výška 60 cm. Má široce kopinaté,
částečně vzpřímené, bazální listy. Vytváří kulovitá květenství o průměru 10-15 cm složených
až z 200 drobných červených kvítků. Půdu miluje bohatou na humus, chráníme jí před přímým
sluncem. Pěstujeme je zejména v nádobách a v květináčích doma za okny nebo venku na terasách. Na zimu je ukládáme do bytu, omezujeme zálivku. Sázíme je stejně jako „amaryllisy“.
Cena za 1 kus je 73 Kč.
0583 Sparaxis MIX – „cikánské květy“, z cibulovité hlízy se síťovým obalem vyrůstá několik úzce kopinatých nebo mečovitých listů, mohou být uspořádány i v růžici. Květy mají
hvězdicovitý tvar (na květním stvolu jich bývá 3 až 5), nabízíme je v různých pastelových
barvách, uvnitř jícnů mají ještě tmavší ozdobné skvrny. Výška je okolo 30 cm, dají se
řezat. Jsou vhodné do skalek i na záhony. Hlízy vysazujeme v listopadu poměrně hlouběji,
aby je nepoškodil mráz, nebo brzy na jaře. Pěstitelské nároky jsou stejné jako u ixií.
Cena za 1 cibulku je 6 Kč, 3 kusy 17 Kč, 5 kusů 25 Kč, 10 kusů 45 Kč.
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0584 Sprekelia formossisima – „jakubská lilie“, tato „orchidej“ mezi cibulovinami se
pěstuje v Evropě již 400 let, přesto se příliš nerozšířila. Je vysoká 20-30 cm s jediným
květem na konci dutého stvolu. Květ je souměrný, sametově karmínově červený, připomíná starý kříž řádových rytířů sv. Jakuba. Tvar květu, jako symbol, užívá mezinárodní
organisace skautů a naše organisace Junák. Ven ji vysazujeme koncem května, tak aby
špička cibule koukala ven. Má ráda slunné stanoviště, propustnou půdu, chráněnou polohu. Kvete v létě, hodí se do skalky i květináčů. Koncem září cibule vyjmeme ze země,
očistíme a uložíme v místnosti nad 12°C. Při nižších teplotách skladování by Vám tyto
květiny příští rok nevykvetly.
Cena za 1 cibuli je 60 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0585 Tigridia pavonia MIX – „tygřice paví“, pěstují se stejně jako gladioly. Rostliny jsou
vysoké 40 až 60 cm s přímými, rozvětvenými stvoly zakončenými 2 až 6 květy ve všech
pastelových barvách a tygrovanými středy. Sázíme je koncem dubna, vyniknou ve skupinkách v okrasných zahrádkách, v předzahrádkách i na záhonech. Dají se rychlit.
Vykvétá v druhé polovině léta, její květy jsou exoticky krásné.
Cena za 1 hlízku je 8 Kč, 3 kusy 22 Kč, 5 kusů 33 Kč.
0586 Tritonia croata MIX – „tritónie“, nabízíme je ve směsi barev od červené, oranžové,
růžové až k bílým odstínům. Tyto hlíznaté rostliny s vějíři mečovitých, přímých listů
pěstujeme pro květenství bohatě zbarvených, pohárkovitých květů, které vykvétají na
tenkých lodyhách. Květy mají v průměru 4 až 5 cm a mají průhledné okraje. Daří se
jim na teplém, dobře chráněném místě. U nás méně známá trvalka, která je částečně
mrazuvzdorná, pěstuje se jako gladioly. Kvete začátkem léta, výška okolo 30 cm.
Cena za 1 hlízku je 8 Kč, 3 kusy 23 Kč, 5 kusů 35 Kč.
0587 Tropaeolum tuberosum – „lichořeřišnice“, je to bylinná ovíjivá liána, pěstovaná pro
živě zbarvené květy. Vyžaduje teplé, slunné stanoviště, ale nemá žádné zvláštní ná-

Jestliže stromy a keře tvoří základ zahrady, tak trvalky jsou nezastupitelné na záhony i na pokrytí půdy. Žádná jiná skupina rostlin nenabízí
takovou rozmanitost tvarů, květů a listů, od drobounkých skalniček až po
velké bambusy, jako trvalky. Některé trvalky mají stále zelené listy a jsou
tak působivé po celý rok. Většina jich je však bylinná a obyčejně v zimě
nadzemní část odumře. Rostliny přežívají zimu v zásobních orgánech, jako
jsou oddenky, ztloustlé kořeny apod. Radost očekávání spojená s jejich
každoročním znovu objevením, po zimě, je něco, čeho se nikdy nenabažíme.
Dobře se kombinují jak s keři, tak i s letničkami, rovněž i s cibulnatými
a hlíznatými rostlinami. Vyšší trvalky, též zvané pereny, se výborně hodí
k řezu do váz nebo některé z nich i k sušení. Nabízené trvalky dodáváme
v kontejnerech, ze kterých je vysazujte co nejdříve do volné půdy. Při
zasílání trvalek se může stát při přepravě poštou, že se třeba ulomí nebo
jen nalomí stonek, boční porost. Není třeba se hned rozčilovat, že jste
obdrželi špatnou rostlinu. Většinu rostlin je stejně třeba zaštípnout, aby

„Řebříček“, jsou to převážně vzpřímené trvalky, z nichž některé jsou
částečně stále zelené. Jsou vhodné do obrub záhonů i do skalek. Mají velmi
členité listy, plochá květenství, kvetou v létě. Květenství se mohou sušit
a použít pro zimní dekoraci. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné, snášejí
většinu půd. Výška bývá 50-80 cm, rychle se šíří. Rozmnožují se dělením
na jaře nebo na podzim, nebo bylinnými řízky v létě.

0590

0592

0594

0591

roky na půdu, snáší i polostín. Má šedozelené, 3-5 laločné listy s ovíjivým řapíkem
a pohárkovité, oranžově žluté květy a šarlatově červené kališní lístky s 2 cm dlouhým
rovným ostnem-ostruhou, voní. Vysazujeme je poměrně hluboko, nejméně 20 cm, jsou
mrazuvzdorné, přesto v zimě je raději chráníme před mrazem. Používají se na záhony,
do okenních truhlíků, na balkony, k besídkám a pergolám. Jsou to popínavé rostliny
s úponky, délka 1 až 3 m. Kvetou od léta až do podzimu.
Cena za 1 hlízu je 90 Kč.

se Vám rostliny pěkně rozvětvily. Můžete je vysazovat do skupinek od jednoho druhu nebo jednotlivě podle charakteru a vzrůstu. Na zimu (nejlépe
koncem listopadu) se mohou trvalky nakrýt starým kompostem, slámou,
suchou rašelinou nebo prostě přikrýt větvemi s jehličím.
Všechny trvalky, které nabízíme, jsou plně mrazuvzdorné!!

AC H I LLEA

TRVALKY

0593

0588 Achillea CLOTH OF GOLD – velká, koncová plochá květenství jsou složená z malých
žlutých úborů. Sušená jsou vhodná pro zimní dekoraci. Výška 70 cm.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 84 Kč.
0589 Achillea millefolium CERISE QUEEN – květenství jsou tvořena velkým množstvím
drobných růžově fialových kvítků s bílým středem, výška 50 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

0595
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0596

0597

0590 Achillea millefolium PAPRIKA – barva drobných kvítků je zářivá, paprikově červená
s výrazným, žlutým středem, výška až 80 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0591 Achillea millefolium PETRA – ohromující tmavě červené květy s mrazivým bílým středem tvoří parádní květenství. Rostliny mají pevné stonky, je tolerantní k suchu. Kvete
od začátku léta do podzimu. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0592 Achillea SUMMER PASTELS – „letní směs“, směs růžových, červených a žlutých
kultivarů často i s bílým středem.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.
0593 Achillea TERRACOTTA – drobné úbory v chocholičnatých latách mají oranžovou barvu,
tmavý střed, dlouho kvetou. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0594 Achillea WALTHER FUNCKE – vyklenutá, složená květenství jsou složena z červeně
hnědých kvítků se zlatým středem. Výška až 1 m, výborná na řez.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0598

0599

0595 Alcea rosea DOUBLE APRICOT – květy jsou plnokvěté růžovo lososové barvy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0596 Alcea rosea DOUBLE PURPLE – parádně fialové plnokvěté květy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0597 Alcea rosea DOUBLE ROSE – květy jsou plnokvěté růžové barvy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0598 Alcea rosea DOUBLE SCARLET – plnokvěté květy jsou červené barvy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0599 Alcea rosea DOUBLE WHITE – parádně bílé plnokvěté květy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0600 Alcea rosea DOUBLE YELLOW – žluté plnokvěté květy.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0601 Alcea rosea DOUBLE MIX – vynikají atraktivními, zářivými, plnokvětými květy. Nabízíme Vám je ve směsi barev.
Cena za 3 kusy 69 Kč, za 5 kusů 110 Kč, za 10 kusů za 210 Kč.
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0600

0601

Kvete srpen-říjen. Nabízíme Vám „sasanky japonské“, které se výborně
hodí na řez, výška 50 až 80 cm.

„Topolovka-proskurník“, tyto vytrvalé nebo dvouleté byliny pěstujeme pro dlouhá, hroznovitá květenství. Stonky jsou vysoké až 1,5 m i více,
obalené mnoha velkými květy. Kvetou celé léto, jsou plně mrazuvzdorné.
Vyžadují plné slunce a dobře propustnou půdu. Podle potřeby dejte rostlinám oporu. Rozmnožují se semeny koncem léta nebo na jaře řízky.

„Sasanka“, tyto trvalky zpestřují svými pozdními květy naše zahrady již pár desítek let. Jsou mrazuvzdorné, většinou se jim dobře daří v dobře propustné půdě, na plném světle nebo v polostínu. Listy jsou okrouhlé
až vejčité. Květy jsou větší, poloplné, velice atraktivní pro včely a motýli.

0602 Anemone hupehensis PRINZ HEINRICH – rostliny mají nápadné tmavě zelené listy
a parádními růžovými květy. Kvete koncem léta, skvělý doplněk do stínu zahrad, výška
50–60 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0603 Anemone hybrid KÖNINGIN CHARLOTTE – tato populární sasanka má velké pastelově
růžové květy, na vnějšku do fialova. Kvete v létě a na podzim, výška až 80 cm, výborná
na řez.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0604 Anemone hybrid MARGARETTE – květy jsou tmavší, fuchsiově růžové se žlutým středem.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0605 Anemone hybrid MAX VOGEL – extra velké, miminkově růžové květy mají nápadné
oranžové středy. Kvete na konci léta, výška okolo 65-75 cm, výborná na řez.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0606 Anemone hybrid PAMINA – silnější řezové stonky, výška 60-70 cm. Barva květů je
tmavě pinková až růžově fialová, působivý efekt na záhonech.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0607 Anemone sylvestris – „sasanka lesní“, kobercovitá trvalka, která se rychle rozrůstá.
Květy jsou polo převislé, vonné, mělce pohárkovité, bílé se žlutými středy. Kvete na jaře
a začátkem léta. Je plně mrazuvzdorná, výška 30 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
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0608

0609

0608 Anemone hybrid MIX – směs, každá jiná.
Cena za 1 kus 34 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 140 Kč.

A R ABIS

„Huseník“, patří ke třem nebo čtyřem základním rostlinám do skalek.
Koberce z šedých listů přerůstají kameny nebo zídky na mnoha místech.
Po odkvětu je raději seřízněte, aby neutlačovaly sousední rostliny. Kvete
v březnu-dubnu, množí se dělením trsů na podzim nebo na jaře. Má rád
slunné nebo slabě stinné místo. Vyhovuje mu jakákoliv propustná půda, je
plně mrazuvzdorný.
0609 Arabis caucasica aubris WHITE – nádherná jarní skalnička-trvalka. Vytváří velmi
kompaktní polštáře rozkvetlých bílých kvítků. V době květu, duben-květen, neopakovatelná podívaná. Výška 15 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0610 Arabis caucasica VARIEGATA – květy jsou jednoduché bílé, zelené listy mají výrazný
smetanový okraj. Koberce z listů přerůstají kameny nebo zídky na mnoha místech. Po
odkvětu je raději seřízněte, aby neutlačovaly sousední rostliny. Kvete v březnu-dubnu,
množí se dělením trsů na podzim nebo na jaře. Má rád slunné nebo slabě stinné místo.
Vyhovuje mu jakákoliv propustná půda, je plně mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0611 Arabis ferdinandi-coburgii Old Gold – tmavě zelené listy mají výrazný, kontrastní zlatý
lem. Rostliny vytvářejí svůdnou hustou „matraci“, která je završena malými bílými květy.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 102 Kč.

0614
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0610

0611

A R MER I A

„Trávnička“, tato trvalka s trávovitými listy stěsnanými v poduškách se objevuje nejčastěji ve skalkách, ale je vhodné i k okraji trvalkového
záhonu na slunném a suchém místě. Kvete na jaře a v létě, množí se dělením trsů. Tenké stvoly nesou kulovité květenství s drobnými, papírovitými
květy. Květenství dlouho vytrvávají a jsou tak početná, že překrývají
olistění. Je mrazuvzdorná.
0612 Armeria maritima abbey WHITE – květenství jsou bílá, výška 20 cm, rozrůstá se
do šířky, množí se dělením trsů. Květenství dlouho vytrvávají a jsou tak početná, že
překrývají olistění. Je mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0613 Armeria maritima BALLERINA RED – „trávnička přímořská“, výška 15 cm. Jedná
se o vytrvalou, trsnatou bylinu, která roste přirozeně na skalách, útesech a písčinách.
Listy jsou úzké, zelené. Květy jsou červené barvy vytvářející kulovité květenství na
delších stoncích. Kvete od května do června. Citlivá na přemokření. Vhodná na slunné
stanoviště s propustnou půdou.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

A RU NC US
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vzdorná. Daří se jí v jakékoliv dobře propustné půdě a na plném slunci.
Rozmnožují se na jaře nebo na podzim dělením trsů.
0614 Aruncus aethusifolius NOBLE SPIRIT – tento zakrslý druh je jen 30 cm vysoký. Latová
květenství mají krémově bílá kvítka. Atraktivní podzimní zbarvení.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0615 Aruncus dioicus – je ideální solitérní rostlina, dosahuje výšky 80–120 cm. Vytváří bílá
latová květenství.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

A SC LEPI A S

„Klejicha“ se sice již dlouho pěstuje, přesto se nestala běžnou květinou a ani se nenabízí v obchodech. Je to přímá hlíznatá trvalka s dlouhými,
kopinatými listy. Lodyhy po naříznutí roní mléčně bílý latex. Je mrazuvzdorná, má vanilkou vonící květy, dává přednost slunci a dobře propracované půdě. Rozmnožuje se dělením trsů nebo semeny. V době růstu je lepší
rostliny sestřihnout, aby se rozvětvily.

„Udatna“, tyto trvalky se pěstují pro četné velké a složené listy
a pro bohatá květenství bílých květů rozvíjejících se v létě. Je plně mrazu-

0616 Asclepias incarnata CINDERELLA – pěstuje se pro pěkné květenství malých pěticípých sytě růžových květů s bílým středem.
Cena za 1 kus 37 Kč, 3 kusy 02 Kč.
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0622

0623

0618 Aster alpinus WHITE – „hvězdnice alpská“, listy jsou kopinaté, tmavě zelené. Čistě
bílé úbory se zlatými terči se vyvíjejí v létě. Výška 15 cm, velmi vhodná do skalky.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0619 Aster dumosus ALICE HASLAM – tato „trpasličí“ astra tvoří nízké koberce poloplných vínově růžových květů. Kvete na konci léta a na podzim, na slunci i v polostínu.
Výška 25 cm, skvělá na lemy záhonů, tak i jako hrncovka.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0620 Aster dumosus BLUE LAGUNA – květy jsou čistě modré se zlatým středem, výška
50 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.

0621 Aster dumosus JENNY – dvojité květy jsou purpurově vínové s výraznými, žlutými středy.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0622 Aster dumosus KASSEL – jednotlivé květy jsou karmínově červené barvy se žlutým
centrem, výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0623 Aster dumosus MITTELMEER – velmi jemně tvarované, velké květy jsou jasně modré
barvy se žlutým středem. Tvoří polštářovité porosty o výšce do 35 cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0624 Aster laterifolius LADY IN BLACK – unikátní listy jsou tmavě fialové barvy. Drobnější
bílé květy mají růžové středy, velice bohatě kvete, pastva pro včely a motýli.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0625 Aster novi-belgii CRIMSON BROCADE – vytváří kompaktní trsy zelených listů s červeně růžovými, poloplnými květy. Kvete koncem léta, výška 50 cm,
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0626 Aster novi-belgii FELLOWSHIP – ohromující odrůda s velkými plnými fialově růžovými
květy, zdobí vysoké, hrdé stonky, které rostou do výšky až 100 cm. Výborná n řez.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0627 Aster novi-belgii PATRICIA BALLARD – plné květy jsou karmínově růžové barvy,
výška rostlin okolo 1 m.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 102 Kč.
0628 Aster novi-belgii PURPLE DOME – květenství vytváří intenzivně modrofialové květy,
nahloučené vedle sebe. Výška 80 cm, výborná pro řez.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0626

0628

0617 Asclepias tuberosa – malé, pětičetné jasně oranžově červené květy rozkvétají v létě
a dozrávají v úzké, špičaté tobolky až 15 cm dlouhé.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.

A ST ER

„Hvězdnice“, tyto trvalky bohatě kvetou po celé léto až do podzimu.
Jsou mrazuvzdorné, vyžadují dobře propustnou půdu a odpovídající vlhkost. Mají rády plné slunce, snášejí i částečný polostín. Rozmnožují se
vyzrálými řízky na jaře nebo dělením z jara nebo na podzim. Hodí se pro
pěstování na záhonech i do skalek.

0627

0629
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0625

0629 Aster novi-belgii WINSTON CHURCHILL – úžasné, malinově červené květy s jasným
zlatým středem. Kvete v pozdním létě skoro až na podzim. Výška 80 cm, skvělá odrůda
na řez.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0630 Aster MIX PASTELS – směs, každá jiná.
Cena za 1 kus 34 Kč, 3 kusy 96 Kč, 5 kusů 150 Kč, 10 kusů 280 Kč.

A ST I LBE

„Čechravy“, jsou to plně mrazuvzdorné trvalky kvetoucí celé léto.
Pěstujeme je pro ozdobné laty květů, které vypadají velice dekorativně na
záhonech v době, kdy kvetou, ale zůstávají hezké i v zimě, když uschnou
a zhnědnou. Jsou vhodnými rostlinami do lemů záhonů, do skalek, různých
zákoutí. Vyžadují bohatou, vlhčí půdu, snášejí i polostín. Přesazujeme je
po několika létech, množí se dělením na jaře, sázíme je 10 cm hluboko. Jsou
velmi vhodné pro řez květů, nechají se sušit.
0631 Astilbe arendsii AMETHYST – delší laty nesou lehoučké chocholy levandulově růžových kvítků. Výška 70-80 cm, vynikající na řez.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0630
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0632

0633

0632 Astilbe arendsii BURGUNDY RED – nádherná květenství, téměř kapradinová zeleň
listoví z ní dělá jednu z nejlepších červených čechrav. Výborná na řez a sušení.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč.
0633 Astilbe arendsii DIAMANT – jiskřivě bílé květy vyrůstají na jemně větvených květenstvích, které vyrůstají nad širokými listy složených z úzce vejčitých a zubatých listů,
výška až 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč.
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0634 Astilbe arendsii NEW WAVE – květy jsou rovnoměrně zbarvené, světle růžové, ve velkých načechraných chomáčcích. Stopky jsou tmavé, svislé, listy tmavě zelené, lesklé.
Výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 40 Kč, 3 kusy 114 Kč.
0635 Astilbe arendsii RED CHARM – vypouklé květinové stonky nesou rudě červené kvítky.
Výška 40 cm, vhodná na obruby chodníků, do nádob.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0636 Astilbe arendsii SISTER THERESA – hustá květenství jsou složena z kvítku příjemného, růžového odstínu. Výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0637 Astilbe arendsii SPARTAN – slívově červená kvítka v pevných latách. Listy jsou načervenalé, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0638 Astilbe arendsii SPINELL – kvítka jsou sytě červené barvy. Výška až do 1 m, otužilá
odrůda.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0639 Astilbe arendsii WEISSE GLORIA – laty jsou velmi členité, složené z bílých kvítků
s nepatrným nádechem do růžova. Výška 55 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0640 Astilbe hybrid BOOGIE WOOGIE – jemně větvené laty nesou záplavu pinkově růžových
kvítků. Výška 80 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0641 Astilbe hybrid COUNTRY & WESTERN – zašpičatělé laty jsou složeny s levandulově
fialových kvítků. Vyrovnaný růst rostlin, výška okolo 1 m.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.

0642 Astilbe hybrid HEART & SOUL – nádherná květenství levandulových kvítků s namodralým leskem. Listy jsou temně zelené, výška 80 cm.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0643 Astilbe hybrid MILK & HONEY – „mléko a med“ je barva květů a lat tohoto kultivaru.
Květenství je velice husté, výška 1 m.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0644 Astilbe hybrid ROCK & ROLL – skvělá čechrava s krásně kontrastními jasně bílými
květy na 50 cm vysokých stoncích s tmavými stonky a tmavě zelenými listy.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0645 Astilbe chinensis FANAL – květy jsou temně rudé barvy, drobné, vytrvávají do zimy
v úhledných kuželovitých latách. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0646 Astilbe chinensis GLITTER & GLAMOUR – nádherná kráska s velkými růžovými latami. Uprostřed každého kvítku je tmavé očko. Výška 50-70 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0647 Astilbe chinensis HIP HOP – unikátní chocholy zářivých světle růžových kvítků je poseta kontrastními červeně růžovými tyčinkami, které rozzáří stinné místo v zahradě. Výška 60-80 cm.
Cena za 1 hlízu je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0648 Astilbe chinensis VISIONS IN RED – kvítka jsou tmavě rudá. Nesou je zašpičatělé laty,
které jsou zbarveny do temně purpurového tónu. Také i listy jsou tmavé, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0649 Astilbe japonica BLACK & BLUE – rudě purpurová kvítka tvoří hustá květenství nádherně uspořádaných. Vynikající pro řez, velká paráda v kontejnerech, ale i v nádobách.
Výška 60-70 cm.
Cena za 1 hlízu je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
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0650 Astilbe japonica KOBLENZ – velice husté, dekorativní laty jsou složeny ze zářivě červených kvítků. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0651 Astilbe japonica MONTGOMERY – velice atraktivní odrůda. Vytváří pyramidální laty
drobných, hvězdičkových, sytě purpurově červených květů, výška 55 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0652 Astilbe thunbergii STARUSSENFEDER – „lesní čechrava“ s převislými, lososově
růžovými latami až 80 cm dlouhými.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0653 Astilbe YOUNIQUE PINK – voňavé, vysoké plné chocholy, výrazné růžové barvy, přitahují motýli od června do července. Výška 30-40 cm, upřednostňuje polostín. Nová skupina čechrav.
Cena za 1 hlízu je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0654 Astilbe ve směsi – směs různých odrůd, každá jiná.
Cena za 3 kusy 108 Kč, 5 kusů 165 Kč, 10 kusů 300 Kč.

A ST R AN T I A

„Jarmanka“, tyto trvalky jsou hojně používány při vazbě květin.
Hodí se do skalek také jako menší trvalkové skupiny. Kvetou od léta do
podzimu, jsou plně mrazuvzdorné, potřebují slunce nebo polostín a dobrou, propustnou půdu. Rozmnožují se na jaře dělením nebo koncem léta
semeny. Ve Velké Británii se pěstují již od 16. století.

0654

0655

A ST R AN T I A / AU BR I E TA
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0655 Astrantia major CLARET – barva květů je levandulově vínová.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0656 Astrantia major PINK PRIDE – krásný jehelníček složený z růžových plátků. Má delší
dobu květu, výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0657 Astrantia maxima ROSEA – „jarmanka největší“, květy jsou větší, levandulově růžové barvy v polokulovitých strboulech. Kvete od léta do podzimu. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.

0650
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0651

0658 Aubrieta deltoidea CASCADE BLUE – výborná, půdopokryvná, rychle rostoucí rostlina. Tvoří nádherné polštáře modrých kvítků. Výška 10 cm, velice vhodná do skalek, na
zídky, v alpinkových záhonech.
Cena za 1 kus 48 Kč, za 3 kusy 135 Kč.
0659 Aubrieta deltoidea CASCADE PURPLE – fialově modré až purpurové květy nakvétají
od března až do června. Výška 6-10 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

AU BR I E TA

„Tařička“, je vytrvalá, plochá trvalka vysoká 5-15 cm. Listy jsou kosníkovité, po každé straně s 1 až 3 zuby. Květy jsou uspořádány v řídkých
hroznech, kvete v dubnu až květnu. Rostlina tvoří stále zelené polštáře,
sází se mezi kameny nebo na obruby. Existuje v řadě odrůd lišících se barvou květů (fialová, modrá, červená, růžová). Pěstuje se poměrně snadno,
prospívá jí slunné až polo stinné stanoviště, půda by měla být propustná,
výživná, sušší, vápnitá. Někdy se rozrůstá značně agresivně, takže je
vhodné ji po odkvětu zaříznout. Množí se dělením (na podzim) nebo řízky
(v létě) nebo semeny.
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0660

0661

0660 Aubrieta deltoidea CASCADE RED – delikátní červené květy jakoby leží na rohožích
ze šedozelených listů. Výška 10-15 cm, široké použití.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

BERGEN I A

„Badan“, výborně se hodí pro pokrytí půdy v trvalkových a smíšených záhonech. Květy jsou vhodné k řezu, listy se dají použít pro vazbu.
Dobře roste pod velkými keři a stromy. Rychle se rozrůstá, zabraňuje růstu
plevelů a je barevný po celý rok. Snáší slunce nebo stín a jakoukoliv propustnou půdu. Nejlepší zbarvení listů je na chudé půdě a na plném slunci.
Množí se dělením.
0661 Bergenia cordifolia ROSE – květy jsou svítivé, pastelově růžové, výška 30-50 cm.
Hodí se i křezu jak květů, tak i listů.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 102 Kč.
0662 Bergenia cordifolia ROTBLUM – na jaře se objevují nad listy hyacintová květenství
s červenými květy. Na podzim se zabarvují zelené listy tohoto „badanu“ většinou červeně. Snáší slunce nebo stín a jakoukoliv propustnou půdu. Nejlepší zbarvení listů je na
chudé půdě a na plném slunci. Výška 30-40 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.

0666
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0667

0662

0663

0663 Bergenia cordifolia WINTER GLUT – lesklé, stále zelené listy mají kožený vzhled.
Během jara kvete červenými květy na silných stoncích nad listy. Dobrá na řez do kytic,
někdy opakuje květenství na podzim.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0664 Bergenia cordifolia MIX – směs, každá jiná.
Cena za 1 kus 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

CAMPAN U L A

„Zvonek“, tyto trvalky kvetou na jaře i v létě. Některé jsou stále
zelené, plně mrazuvzdorné. Daří se jim na slunci i ve stínu, ale nejlepší
vybarvení dosahují ve stínu. Většina dává přednost vlhké, ale dobře propustné půdě. Rozmnožují se na podzim i na jaře dělením.

0664
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0665

0667 Campanula punctata RUBRIFLORA – „zvonek tečkovaný“, velmi atraktivní až 8 cm
dlouhé, zvonkovité květy jsou purpurově růžové barvy, tečkované. Výška 30-45 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0668 Campanula punctata SARASTRO – má velice kompaktní vzrůst, dlouho kvete. Delší
zvonky jsou pěkného, modrého odstínu. Krásný doplněk trvalek na zahradě.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0669 Campanula trachelium BERNICE – „zvonek kopřivolistý“ jemné, vysoké stonky nesou bohatě modré květy, jejichž okraje jsou navlněné. Kvete v létě, plnými, otevřenými
květy, které působí dojmem několika poskládaných květů do sebe. Vytváří vzpřímený
sloupec.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 159 Kč.
0670 Campanula MIX – směs, každý jiný.
Cena za 3 kusy 84 Kč, 5 kusů 125 Kč.

0665 Campanula carpatica BLUE CLIPS – „zvonek karpatský“, je to vytrvale kvetoucí
druh. Modré květy mají široce zvonkovitou korunu. Hodí se do popředí rabat na plném
slunci, do skalek. Výška 20 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0666 Campanula carpatica WHITE CLIPS – čistě bílá forma předešlého kultivaru. Výška
20 cm, je vhodný do skalek, do květináčů.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 kusy 93 Kč.

Tyto domácí, něžně vonící trvalky, šířící se podzemními, plazivými
a rozvětvenými rhizomy (oddenky) kvetou na jaře. Jsou plně mrazuvzdorné. Dávají přednost částečnému přistínění a rostou v jakékoliv půdě,
nejlépe se jim však daří v půdě bohaté humusem a vlhké. Rozmnožují se
dělením.
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CONVAL A R I A
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0673

0671 Convallaria majalis – „konvalinka vonná“ (mariánský klíček). Každá rostlina nese
dva až tři kopinaté, bledě zelené listy s podélnými zlatožlutými proužky a květenství
bílých zvonkovitých kvítků.
Cena za 1 kus je 23 Kč, 3 kusy 60 Kč.
0672 Convallaria majalis ROSEA – květy jsou jemně růžové barvy, jsou velkou raritou pro
všechny milovníky květin. Pokud zasadíte více rostlin, vyroste Vám nádherně vonící
růžový koberec květů. Pěstuje se stejně jako předešlý kultivar. Fantasie na zahradě!
Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.

0674

0675

0674 Coreopsis grandiflora SUNKISS – zářivě žluté květy mají tmavý, červeně hnědý střed.
Výška 35-40 cm, kvete celé léto, dlouho kvetoucí odrůda, je třeba ale odstraňovat
odkvetlé květy.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0675 Coreopsis hybrid HEAVEN‘S GATE – fialově růžové plátky jsou pěkně poskládané
okolo zlatého středu.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0676 Coreopsis verticilata RUBY RED – tvoří hustější, rozložitější keříky se silně rozvětvenými stonky. Od začátku léta až do pozdního podzimu je poseta rudě červenými
květy, které přitahují včely a motýli. Výška 20 cm, během kvetení je dobré odstraňování
odkvetlých květů. je zcela mrazuvzdorná, nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
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0677

0673 Coreopsis grandiflora EARLY SUNRISE – tvoří trsy středního vzrůstu, dorůstá do výšky 40 cm. Květy jsou plnokvěté, výrazné žluté barvy. Odstraněném odkvetlých květů,
podpoří u rostliny násadu nových květů. Je tolerantní vůči horkému, vlhkému letnímu
klimatu. Vhodná do nádob i do volně do záhonu. Kvete květen–září.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.

„Kosmatec“, tato drobná, tučnolistá skalnička má ráda slunná a sušší
stanoviště. Je velice vhodná do truhlíků, koryt, do letních květináčů, zídek
nebo k výsadbě do skalek mezi kameny, kde vytváří pěkné převisy. Rostliny
tvoří nízký koberec nebo tácek sukulentních, stálezelených listů. Kvete od
pozdního jara přes celé léto. Atraktivní pro motýly. Květy se otevírají za
slunného počasí, pokud je pod mrakem květy jsou zavřené.

0677 Delosperma alpinum – atraktivní, dužnaté listy jsou červenohnědé. Kvete v květnu až
v červnu, drobnějšími bílými kvítky. Výška 5 cm, nádhera.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0678 Delosperma baderia SALMON – vytváří hustý koberec, který je pokryt v době kvetení (od
května do srpna) tmavě oranžovými květy o průměru 20 mm. Výška 2-5 cm, bohatě kvete.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0679 Delosperma congestum ALBUM – dobře rostoucí, květy jsou bílé se žlutým středem.
Kvete od května do října. Listy jsou dužnaté, protáhlé zelené barvy. Výška je 5 cm.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0680 Delosperma congestum GOLDEN NUGGET – neodolatelné, lesklé žluté květy sedí přímo na vrcholu dužnatých listů a mají zřetelné, nádherné bílé oko. Klenot pro zahrady.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0681 Delosperma cooperi – hustě větvené, plazivé trvalky, které vytváří koberce středně
zelených listů. Tato sukulentní trvalka je vhodná do letních květináčů a do skalky. Kvete
od května do září zářivě červenými květy s bílými prašníky.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0682 Delosperma cooperi MESA VERDE – velké, třpytivé, téměř kovově lesklé, lososově
růžové květy kvetou po celé léto. Květy se otevřou v plném slunci, a pak se zase na noc
zavřou. Výška 5-10 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0683 Delosperma cooperi TABLE MOUNTAIN – květy jsou malé hvězdičky tmavě fialově
růžové barvy. Výborná ve skalní stěně nebo na zahradě na okrajích záhonů.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.

0678
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COR EOPSIS

„Krásnoočko“, tato keříčkovitá trvalka s jemně dělenými, tmavě
zelenými listy se pěstuje pro parádní květenství. Kvete celé léto, vyžaduje
plné slunce, dobře propustnou půdu. Květy se hodí výborně k řezu, rostliny bohatě kvetou. Je mrazuvzdorný, výška 40-70 cm, množí se na podzim
nebo na jaře dělením. Na jaře je přihnojíme. V suchém období příležitostně
zalévat, hned po odkvětu ostříhat. Málo náročné.
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0689

0684 Delosperma FIRE SPINER – tato mimořádná novinka tvoří nízký koberec nebo „rohož“ jablečně zelených listů mezi kterými vykvétají hvězdicovité květy, které jsou
jasně meruňkové barvy s výrazným tmavým „halo“ ve středu a bílým okem. Velmi
unikátní barevná kombinace!
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.
0685 Delosperma FIRE WONDER – obrovské, lososově červené a žluté květy vytváří koberce zářivých barev. Všestranná trvalka pro sušší a teplejší stanoviště.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0686 Delosperma GOLDEN WONDER – velké, zářivě žluté květy mají výrazný bílý lem středů. Bohatě kvete nad hustým zeleným kobercem. Ideální pro suchá místa.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0687 Delosperma HOT PINK WONDER – velké květy o průměru až 4 cm jsou zářivě purpurové barvy s pastelově růžovými okraji, bíle žlutým středem, který je lemován červenou
barvou. Nádherná skalková rostlina.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0688 Delosperma JEWEL GARNET – tato nízká, oku lahodící skalnička, má velké šarlatově
červené květy s levandulovým středem. Bohatě kvete nad stálezelenými listy. Dělá
pěkné půdopokryvné koberce.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0689 Delosperma JEWEL TOPAZ – tvoří nízké koberce nebo rohože sytě zelených listů,
které nesou spoustu parádních květů s okvětními lístky oranžové barvy, střed je bílý,
kolem něj je růžové „halo“. Nádhera!
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.

0690 Delosperma nubigenum – tato drobná, tučnolistá skalnička má ráda slunná a sušší
stanoviště. Je velice vhodná do truhlíků, koryt, zídek nebo k výsadbě do skalek mezi
kameny, kde vytváří pěkné převisy. Květy jsou svítivě žluté barvy, výška 5-8 cm. Jeden
z nejodolnějších druhů.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0691 Delosperma ORANGE WONDER – zářivě oranžové květy mají bílé středy se žlutým
lemem. Zelené koberce jsou pokryty neuvěřitelným množstvím nádherný kvítků.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0692 Delosperma VIOLET WONDER – mimořádně velké, zářící, levandulově fialové květy
mají výrazný bílý střed. Velice tolerantní k suchu, vynikající rostlina pro slunná stanoviště.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0693 Delosperma WHITE NUGGET – mezi silnými, masitými, lesklými, zelenými listy vykukují bílé květy se žlutým středem. Připomínají velké sedmikrásky, přitahují motýli. Mají
rády plné slunce s dobře propustnou půdou. Výška 3-5 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.

„Srdcovka nádherná“, pochází z východní Asie. Rostliny tvoří
bohaté trsy mírně překloněných stonků. Dosahují výšky až 80 cm. Květy

„Třapatkovka“, tyto vzpřímené trvalky s drsnými, kopinatými,
tmavě zelenými listy využíváme i jako léčivky. Kvetou v létě na silných,
drsně chlupatých lodyhách. Výška rostlin okolo 1 m, hodí se k řezu, na
aranžování i na záhony. Je plně mrazuvzdorná, má ráda humózní půdu.
Množí se na jaře dělením.

0690

0692

0694

0691

jsou srdčitého tvaru, uspořádané v obloukovitě ohnutých hroznech. Sázíme
brzy na jaře, kvete koncem dubna až v květnu. Srdcovka snese výsluní
i polostín, má ráda propustnou, výživnou půdu, přílišné vlhko i sucho jí
škodí. Používá se solitérně do trávníků nebo do trvalkových záhonů, nebo
se vysazuje před skupiny keřů a stromů. Může se použít i k řezu, je to
mrazuvzdorná, rychle rostoucí trvalka bez zvláštních nároků.
0695 Dicentra formosa LUXURIANT – růžově vínová srdíčka se stříbřitými okraji jsou vysoká pouze 30 cm. Jsou plně mrazuvzdorná, perfektní trvalka na skalku.
Cena za 1 kus je 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0696 Dicentra spectabilis – srdíčka jsou sytě růžové barvy.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0697 Dicentra spectabilis ALBA – srdíčka jsou čistě bílá.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0694 Delosperma mix – směs různých odrůd.
Cena za 1 kus 22 Kč, 3 kusy 60 Kč, 5 kusů 90 Kč, 10 kusů 170 Kč.

DICEN T R A
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EC H I NACEA

0695
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0696

0697

0698 Echinacea pallida – „třapatka bahenní“, jednotlivé květní úbory mají jazykovité,
růžově nachové okvětní plátky. Květní lůžko je vyklenuté, pichlavé. Výška až 1 m.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0699 Echinacea paradoxa – okvětní plátky jsou žluté barvy, zelené listy mají lesklý povrch.
Velmi dekorativní rostliny, výška do 1 m. Kvete v létě.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0700 Echinacea purpurea ALBA – jednotlivé květy této mohutné trvalky jsou bílé, složené
v kopretinový úbor se vstupujícím oranžově žlutým, kuželovitým terčem.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0701 Echinacea purpurea DOUBLE DECKER – karmínově červené úbory mají černohnědý
terč, ze kterého vyrůstají další okvětní lístky. Exklusivní raritka!
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0702 Echinacea purpurea CHEYENNE SPIRIT – tato trvalka je vhodná pro všechna podnebí.
Hodí se pro pěstování v hrncích, na záhony, pro krajinné výsadby. Má ráda slunce,
nabízíme je ve směsi barev.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0703 Echinacea purpurea MAGNUS – tato vytrvalá bylina má uprostřed purpurového květu
oranžově hnědý terč. Jednotlivé, velké květy tvoří parádní, vypouklý úbor. Kořeny mají
známé léčivé vlastnosti.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

ERODI U M / ERYNGI U M

0698

0699

ERODI U M

„Pumpava“, tyto trvalky vytvářejí vyklenuté polštáře. Jsou vhodné
pro skalky, plně mrazuvzdorné až chladuvzdorné. Vyžadují slunce s dobře
propustnou půdou. Množí se v létě polodřevitými řízky. Listy jsou vejčité,
tmavozelené až šedozelené, na okrajích vroubkované, na dlouhých řapících.
Výška okolo 10 cm. Květy jsou podobné kakostům.
0705 Erodium reichardii ALBUM – nízké kopečky této vysokohorské trvalky tvoří šedě
zelené, mírně ochlupacené listy. Šálkovité květy jsou bílé barvy. Kvete v létě, výška
5-8 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0706 Erodium variable BISHOP‘S FORM – květy jsou pastelově růžové s tmavším žilkováním.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

ERYNGI U M

0704 Echinacea purpurea Mix – směs různých odrůd.
Cena za 3 kusy je 87 Kč, za 5 kusů 130 Kč.

„Máčka“, kvetoucí máčka se bezpečně pozná. Růžice bodlákovitých
listů a rozvětvené stonky mají většinou modravý nádech a náprstkovité
květenství je podloženo okružím z ostnitých listenů. Je plně mrazuvzdorná. Výška je 75 až 100 cm, vyžaduje slunné stanoviště a úrodnou, dobře
propustnou půdu. Množí se na jaře dělením, sázíme je 10 cm hluboko.

0703
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0704

0706

0700
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0701

Skvěle se hodí k sušení a k řezu, jsou zajímavou součástí zimní dekorace
v interiéru.
0707 Eryngium alpinum BLUE STAR – „máčka alpinská“, silná lodyha s přízemní růžicí
srdčitých, hluboce členěných, lesklých listenů s ostnitými laloky nese na vrcholu válcové strbouly nachově modrých květů, které jsou obklopeny modrými listeny a měkkými
ostny.
Cena za 1 kus je 48 Kč,
3 kusy 135 Kč.
0708 Eryngium planum BLUE HOBBIT –
ostnaté, otevřené okolíky jsou složeny
z ocelově modrých květů. Tento jedinečný nízký kultivar je velice vhodný
pro lemy a okraje záhonů. Výška 2540 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč,
3 kusy 99 Kč.

0702

0707

0708
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0709

0710

E U PHORBI A

„Pryšec“, trvalka, některá polo opadavá nebo stále zelená. Květenství
bývá složeno z pohárkovitých listenů, různě zbarvených, a obvykle obsahuje několik květů, které nemají typické kalichy a koruny. Je mrazuvzdorný.
Nejlépe se mu daří na slunci a ve vlhké, dobře propustné půdě. Množí se
jaře nebo na podzim dělením.
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0711

0712

0712 Euphorbia polychroma – „pryšec mnohobarvý“, neocenitelná a naprosto spolehlivá
rostlina tvoří zaoblené trsy olistěných stonků, které nesou od jara do léta dlouhou dobu
kvetoucí nazelenale žlutá květenství. Výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.

F I L I PENDU L A

0713
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0714

0715 Filipendula vulgaris – „tužebník obecný“, květenství je velké, většinou širší než delší. Je
složeno z bílých, hvězdičkovitých kvítků, vně někdy načervenalých. Kvete od května do srpna.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

GA I LL A R DI A

„Kokarda“, pěstuje se jako každoročně kvetoucí trvalka. Je to vzpřímená a růstem rozložitá rostlina s měkkými, krásně tvarovanými a aromatickými listy. Květy vypadají jako slavnostní kokardy – trikolóry. Kvete po
celé léto, výška 30-80 cm, je vhodná i k řezu. Je mrazuvzdorná, vyžaduje
slunce a dobře propustnou půdu. Množí se dělením trsů, sázíme je na jaře
i na podzim.

0709 Euphorbia amygdaloides Ascot Rainbow – neboli „pryšec mandloňovitý“, jedná se
o novinku z roku 2005 pocházející z Austrálie. Díky unikátním pestrobarevným květům
a listům je pryšec velmi atraktivní. Kvete celé jaro pestrobarevnými květy limetkově zelené barvy s červenými středy. Kvete na loňských výhonech, a proto je nutné provádět
řez ihned po odkvětu. Listy jsou podlouhlé, úzké, při okrajích panašované banánově žluté
barvy se zeleným středem. V chladnějších měsících se listy zbarví do růžova. Stonky jsou
pevné, tmavě červené. Je velmi tolerantní vůči suchu a teplo. Výška je 30–60 cm.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0710 Euphorbia cyparissias FEN‘S RUBY – stvoly tvoří nadýchané zelené lístky s načervenalým zabarvením s koncovým citrusově žlutým květenstvím. Výška 25 cm, plně
mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0711 Euphorbia griffithii FIREGLOW – hustě větvený pryšec s oranžově červenými květy.
Kvete začátkem léta, listy jsou kopinaté, zelené s načervenalým lemem a střední žilkou.
Výška až 60 cm.
Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.

„Tužebník“, jsou to většinou výrazné, statné trvalky. Mají velká,
příjemně vonící vrcholová květenství a dekorativní laločnaté nebo zpeřené
listy. Název „tužebník“ je staročeský a ukazuje na dávné, dnes už nedoložené pověry. Souvisí asi se sladkou vůní, která je zvlášť výrazná po skosení
nebo při vadnutí. Kvete v létě, je velmi vhodný pro okraje vodních nádrží.
Daří se mu na plném slunci, snese i polostín, půda by měla být schopná
udržet vláhu. Roste dobře na bažinatých místech. Výška 70-150 cm, množí
se dělením trsů na jaře nebo na podzim.
0713 Filipendula hybriden KAHOMA – purpurově růžová kvítka mají tmavší střed, jsou
složena v nádherné květenství. Výška 80 cm.
Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0714 Filipendula rubra venusta – je vyšší cca 130 cm, širší květenství je složeno z pastelově růžových kvítků.
Cena za 1 kus 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0716 Gaillardia aristata ARIZON SUN – Květy jsou velké zářivě červeně až plamenově oranžové se zlatožlutými špičkami. Kvete od června do podzimu. Vyžaduje teplé a slunné
stanoviště. Atraktivní pro motýly. Odstřižením odkvetlých květů se prodlouží doba kvetení. Výška 20–30 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0717 Gaillardia aristata RED SHADES – velké, karmínově červené květy, některé se žlutými špičkami. Kvete od června do podzimu. Odstřižením odkvetlých květů podpoříme
další kvetení. velmi dlouhé období květu. čímž vzniká nízká, kompaktní kupa. Výška je
25–30 cm. Kompaktní nižší rostlina.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
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GYPSOPH I L A

„Šater latnatý“, je to rostlina, která tvoří většinou bohatě rozvětvené stonky a vstřícně čárkovitě kopinaté listy. Lidově se „šateru latnatému“ říká „Nevěstin závoj“. Vyžaduje slunné stanoviště a sucho. Vlhko,
zejména v zimě, mu škodí. Je až 1 m vysoký, používá se do trvalkových
záhonů, a hlavně k řezu jako doplněk vázaných kytic. Sázíme na jaře, kvete
v prvním roce srpen-září, v dalších letech červen-červenec. Rostlinu lze
také sušit.

0721

0722

GER AN I U M

„Kakost“, tento mrazuvzdorný rod květin zahrnuje stovky druhů,
z nichž většinu řadíme k vytrvalým rostlinám. Dlouhou dobu byly „kakosty“ něčím jen pro zasvěcené specialisty. Byly pochopeny a začaly být
využívány všechny dobré vlastnosti kakostů: příjemný květ, dekorativní
list a pokryvný účinek. Množíme je dělením, vysazujeme na podzim nebo
na jaře do propustné, nepříliš vlhké půdy v polostínu. Kvetou od dubna do
června. Výška rostlin je 20–70 cm, hodí se do skalek, trvalkových záhonů,
nenáročné pěstování.
0718 Geranium cantabrigiense KARMINA – květy jsou tmavě levandulově růžové, listy jsou
středně zelené až nafialovělé. Výborná půdopokryvná sorta.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0719 Geranium himalayense PLENUM – květy jsou poloplné, pohárkovité, modrofialové
barvy na pevných stopkách. Kvete v létě, výška 30 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0720 Geranium nodosum – vytváří velké množství světle purpurových kvítků, jejichž světlé
středy jsou oživené tenkými karmínovými žilkami. Roste ve stínu nebo na slunci, výška
25 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

0725

0726

0723

0724

0721 Geranium magnificum ROSEMOOR – talířkovité květy jsou vínově fialové, bohatě
žilkované. Zelené listy jsou hluboce dělené, atraktivní podzimní vybarvení. Výška
45–55 cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0722 Geranium sanguineum ELKE – neobvyklé okvětní lístky vínově růžové barvy s tmavým žilkováním a bílým lemováním. Nádherný trpaslík odolných odrůd, výška 20 cm.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0723 Geranium sanguineum MAX FREI – tato kompaktní odrůda tvoří nízký kopec s jemnou texturou zelených listů. Purpurově růžové květy vykvétají na konci jara a v létě.
Zelené listy se na podzim vybarví do bronzové. Výška 15-20 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0724 Geranium sanguineum var. striatum – trvalka na slunné stráně s intenzivně, čistě
růžově, zabarvenými květy. Výška 30 cm, vhodný do skalek a na okraje křovin.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0725 Geranium sanguineum VISION PINK – vytváří velké množství světle růžových kvítků
s červenými žilkami od pozdního jara až do poloviny léta. Ideální pro výsadbu štěrkových zahrad, skalek, hranic, kontejnerů a stěn. Výška 20 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0727 Gypsophila paniculata BRISTOL FAIRY – bohatě větvené lodyhy nesou laty velmi
drobných, plných bílých květů.
Cena za 1 kus je 56 Kč, 3 kusy 156 Kč.
0728 Gypsophila paniculata FLAMINGO – tuhé, větvené laty nesou velké množství plných,
růžových kvítků.
Cena za 1 kus je 50 Kč, 3 kusy 135 Kč.

H ELEN I U M

„Záplevák“, patří mezi nádherné skupinové trvalky vrcholícího léta.
V jejich teplých, sametových barvách se odráží srpnové slunce. Jsou to
silné, bohatě kvetoucí, extrémně vytrvalé a na péči nenáročné zahradní
trvalky, které se hodí i pro začátečníky. Mimo jiné se z nich dají sestavovat
spolu s jinými pozdními trvalkami nádherné, barevné kytice. Ve váze vydrží velmi dlouho, rozvinou se i menší poupata. Je mrazuvzdorný. Vyžaduje
plné slunce, jakoukoliv dobře propustnou půdu. Množí se na jaře nebo na
podzim dělením.
0729 Helenium autumnale HELENA GOLD – zlatě žluté květy mají nádherný tvar. Výška
rostlin 70 cm.
Cena za 1 kus 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0730 Helenium autumnale HELENA RED SHADES – květy jsou lesklé, tmavě červeně měděné barvy. Nesou je dlouhé stonky, výborná řezovka. Výška 90 cm.
Cena za 1 kus 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

0726 Geranium MIX – směs kakostů, každý jiný.
Cena za 1 kus 33 Kč, 3 kusy 93 Kč, 5 kusů 145 Kč, 10 kusů 270 Kč.
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0731

0732

0731 Helenium BIEDERMEIER – vytváří poutavé květy s jasně červených okvětních plátků,
z nichž každý zdobí bohatý žlutý lem, střed je hnědý. Výška 80-100 cm.
Cena za 1 kus 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0732 Helenium CHELSEY – lososově červené květy mají jasně žluté skvrny, které se budou
lišit z květu na květ. Výška 80 cm, kvete od července do září.
Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0733 Helenium KANARIA – květy jsou kanárkově žluté, střed květů je žloutkově žlutý. Okopinaté listy mají tmavě zelenou barvu, výška až 100 cm.
Cena za 1 hlízu 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0734 Helenium MOERHEIM BEAUTY – cihlově červený, hnědý terč, velmi pěkný kultivar.
Výška 70-80 cm, kvete od června.
Cena za 1 kus 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0735 Helenium RUBINZWERG – „rubínový trpaslík“, květy jsou rubínově červené s hnědým terčem. Výška 40-50 cm, kvete červenec-srpen.
Cena za 1 kus 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0736 Helenium WALTRAUT – oranžově hnědý se žlutým okrajem, kompaktní. Výška 80100 cm. Jeden z nejlepších kultivarů.
Cena za 1 kus 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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0733

0734

H EL I AN T H EM U M

„Devaterník“, vytváří během léta dlouho vytrvávající pokrývku
z bílých, žlutých, růžových, oranžových nebo červených květů – v tom
se mu málokterá rostlina vyrovná. Po první vlně kvetení rostlinu hluboko
seřízněte, aby znovu dobře kvetla a prodloužila se doba kvetení. Stanoviště
má být slunné s dobře propustnou půdou. Je mrazuvzdorný, hodí se na
skalky, jako půdní kryt, sušší svahy.
0738 Helianthemum AMABILE PLENUM – květy jsou jasně červené, plnokvěté. Po odkvětu
se provádí lehký udržovací řez. Výška 20 cm, je plně mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0739 Helianthemum SULPHUR PLENUM – bohatě kvetoucí kultivar sírově žluté barvy, plnokvětý, výška 20 cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.

H E UC H ER A
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0740 Heuchera americana DALE’S STRAIN – má unikátní, stříbrně mramorované a kropenaté zelené listy, které jsou uprostřed napouštěny tmavě hnědou barvou. Kvete na jaře
bílými květy na delších stoncích. Prostě nádherná!
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0741 Heuchera americana MARVELOUS MARBLE – při rašení jsou listy v barvě jarní zeleně, později přecházejí v načervenalý odstín, až nakonec jsou stříbřitě zelené s výraznými červeně fialovými žílami a mramorováním. Výška 25-35 cm.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 102 Kč.
0742 Heuchera americana PALACE PURPLE – srdčité listy jsou temně nachové, po ustřižení vydrží dlouho ve vodě. Květy jsou drobné, bíle krémové, v bohatých květenstvích.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0743 Heuchera CRIMSON CURLS – listy jsou vínové až tmavě bronzově hnědé barvy a spodní strany listů jsou karmínové barvy. Okraje listů jsou silně zkadeřené. Tato odrůda nabízí širokou škálu barev, které se nejvíce vybarví na stinném místě. Květy jsou drobné
bílé barvy a objevují se na konci jara a kvetou až do konce léta. Výška je 20–45 cm.
Cena za 1 kus je 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0744 Heuchera HERCULES – tvoří kopky oblých zelených listů, které jsou silně stříkány krémově
bílou. Vyšší stonky nesou zářivě červené květy. Kvete na začátku léta, výška 30-45 cm.
Cena za 1 kus je 90 Kč.

0737 Helenium MIX – směs zápleváků, každý jiný.
Cena za 3 kusy je 99 Kč, 5 kusů 150 Kč.

„Dlužicha“, tato stále zelená, v létě kvetoucí trvalka vytváří velké
trsy listů, často bronzově nebo purpurově zbarvených. Řadíme je mezi
pokryvné rostliny, dělá překrásné souvislé pásy, je plně mrazuvzdorná.
Preferuje polostín a půdu schopnou zadržet vláhu, avšak dobře propustnou. Množí se na podzim a na jaře dělením.

Též nazývané „Bohyšky“. Dlouhou dobu byly považovány za staromódní
trvalku z předzahrádek našich babiček. Toto mínění se, ale zcela změnilo. Dnes
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0748

kulaté listy jsou silně zvlněné. Výška 45 cm, pěkně voní.
Cena za 1 hlízu 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0755 Hosta EL NINO – pravděpodobně nejvíce „modrá“ odrůda s jasně bílým okrajem.
Nádherná novinka, sport z „Halyconu“, výška 40 cm.
Cena za 1 hlízu 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0756 Hosta ELEGANS – velmi velké, tmavě modrozelené, široké listy mají výrazná, tmavě
zelená žebra. Květy jsou bílé, výška rostlin 55 cm, elegantní odrůda.
Cena za 1 hlízu 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

0745 Hosta AMERICAN HALO – velké, srdčité listy jsou zelenomodré se světlejším žlutě
zeleným okrajem a nakrabaceným povrchem. Květy jsou bílé, výška 60 cm, parádní
kultivar.
Cena za 1 hlízu 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0746 Hosta ANNA KULPA – jedna z nejhezčích středně rostoucích host. Střed listů je nejdříve žlutý, později se přemění v bílou. Široké okraje jsou dvoubarevně zelené.
Cena za 1 hlízu 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.

0747 Hosta ANTIOCH – středně zelené listy se žlutobílým lemem jsou vyrovnané velikosti
s voskovitým leskem, kvete v létě.
Cena za 1 hlízu 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0748 Hosta BARBARA ANN – krásné, širší modrozelené listy mají výrazný bílý lem, jsou
pěkně zaoblené. Květy jsou bílé, rychle roste. Super novinka!
Cena za 1 hlízu 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0749 Hosta BLUE IVORY – kopinaté listy jsou šmolkově namodralé s velmi širokým bílým okrajem. Květy jsou světle levandulové, kvete v červenci. Výška 50-60 cm, sport odrůdy
Cena za 1 hlízu 85 Kč, 3 kusy 240 Kč.
0750 Hosta BRESSINGHAM BLUE – široce oválné, modrozelené listy mají zvýrazněnou
nervaturu, bohatě pokrývají půdu. Kvete v létě, barva hustějších hroznů květů je bílá
s fialovým nádechem, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0751 Hosta CLIFFORD’S STINGRAY – temně zelené srdčité listy, mají paprskovitě bílo krémově
a hráškově zeleně, vybarveny středy listů. Květy jsou fialové, dobře roste, výška 40 cm.
Cena za 1 hlízu 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0752 Hosta CLIMAX – tento pěkný kultivar má krásné zelené listy s krémovým okrajem. Květy jsou
fialové barvy, listy jsou pěkně nakrabacené. Krásně, silně navlněné listy, výška 50 cm.
Cena za 1 hlízu 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0753 Hosta DINKY DONNA – má šedozelené listy s nepravidelným žlutě zeleným centrem.
Levandulové květy se objevují na vysokých stoncích v červenci. Je ideální pro pěstování v stinných místech a zvlášť vhodná pro pěstování v květináčích. Výška 30 cm.
Cena za 1 hlízu 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0754 Hosta DREAM WEAWER – listy se mohou pochlubit širokým, neuvěřitelně modrozeleným okrajem, který ostře kontrastuje s krémově žlutým až bílým centrem. Téměř
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0755

0756

se platí nejvyšší ceny za moderní, dekorativní, americké a německé kultivary,
neboť šlechtění senzačních kříženců probíhá v těchto zemích na vysoké úrovni.
Žádná jiná trvalka není tak různorodá a zároveň tak nenáročná. Jsou zcela
mrazuvzdorné, pěstujeme je pro jejich vysoce dekorativní listy. Pocházejí většinou z Japonska, některé druhy také z Číny a Korey. Většina kultivarů preferuje
stín a bohatou, neutrální, vlhkou, ale dobře propustnou půdu. Vytvářejí velké
trsy, jež jsou mimořádně vhodné k pokrytí půdy. Na konci léta kvetou bíle,
fialově modře, šeříkově fialově nebo purpurově fialově. Zvonkovité nebo trubkovité květy v hroznech mají lehkou až silnou vůni. U některých vyšších odrůd
se používají listy a dozrálé, oválné semeníky k řezu a k aranžmá. Množí se na
jaře dělením, sázíme je do hloubky asi 10 cm, pěstování je zcela nenáročné. Jsou
velmi populární v Evropě a zejména v USA, výška rostlin bývá 30 až 60 cm,
některé i více. Během vegetace je třeba kontrola listů před plži a slimáky.
Další novinky host – funkií najdete na internetu v našem eshopu www.lukon-glads.cz.
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0757

0758

0757 Hosta ENTERPRISSE – listy jsou silné, kulatého tvaru s bílým středem. Barva je proměnlivá světle zelená až tmavě zelená. Květy mají levandulovou barvu, výška 50 cm.
Cena za 1 hlízu 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
0758 Hosta FIRE & ICE – fantasie s krémově bílými, srdčitými listy. Listy mají tmavě zelené,
nepravidelné okraje, mají silnou texturu a tuhou substanci. Barva květů je levandulová
na krémových lodyhách. Mutace ze známé odrůdy „Patriot“, výška 40 cm.
Cena za 1 hlízu 100 Kč.
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0759 Hosta FIRST FROST – tento nádherný kultivar je jeden z nejlepších sportů z „Halyconu“. Atraktivní namodralé listy mají krémově žlutý okraj, později bílý. Květy jsou
levandulové na vyšších stvolech. Výška 40 cm.
Cena za 1 hlízu 50 Kč, 3 kusy 141 Kč.
0760 Hosta fortunei albopicta – její listy jsou světle zelené s krémově žlutě zelenými středy, později se vybarvují do matně zelené. Kvete na začátku léta, hrozny květů jsou
fialové, výška 45 cm.
Cena za 1 hlízu 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0761 Hosta GOLD STANDARD – zašpičatělé, žlutě zelené listy mají pravidelné žebrování.
Okraje listů mají zelený lem, na konci léta se začínají listy vybarvovat do zlatové. Květy
mají nafialovělou barvu, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0762 Hosta GRAND MARQUE – velice atraktivní odrůda vhodná i do skalek. Zeleno modré
listy mají bílo žlutý střed, později bude mít zelenkavý nádech. V létě vykvétají růžové
květy, určitě by neměla chybět ve Vaší zahradě, jedna z nejkrásnějších v této kombinaci.
Cena za 1 hlízu 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0763 Hosta GREAT EXPECTATIONS – jedna z největších a nejkrásnějších host! Krémově
bílé listy mají elipsovitý tvar s nepravidelně širokými, lahvově zelenými okraji. Během
sezóny se bílý základ mění v krémové až světle žluté plameny. Výborná substance,
senzační vybarvení!
Cena za 1 hlízu 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.

0764 Hosta GYPSY ROSE – středové, smetanově bílé až krémově žluté oko je obklopeno
širokými tmavě zelenými okraji. Levandulové květy se objevují v pozdním létě. Výška
35-40 cm. Paráda!
Cena za 1 hlízu 65 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0765 Hosta HALCYON – její tmavě modrozelené listy mají srdčitý tvar s výraznou nervaturu,
na slunci se pěkně lesknou. Kvete v létě, barva je levandulová, květy jen těsně převyšují listy. Robustnější trvalka, výška 35 cm.
Cena za 1 hlízu 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0766 Hosta CHRISTMAS CANDY – tvoří trs srdčitých, zašpičatělých, krémově bílých listů
s nepravidelným, širokým, tmavě zeleným okrajem. Květy jsou tmavě fialové, kvete na
začátku léta. Výška 40-50 cm, luxusní novinka!
Cena za 1 hlízu 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0767 Hosta MINUTEMAN – svítivě zelené listy s výraznými, vystouplými žebry, silné substance, mají výrazné, bílé lemování, silnější u špiček. Při okrajích jsou listy pohárovitě
stočeny, výška 50 cm, květy jsou světle nachové. Další parádní, dvoubarevná funkie.
Cena za 1 hlízu 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0768 Hosta PATRIOT – překrásná funkie s tmavě zelenými listy a se širokým, bílým lemem
okrajů listů. Nachově fialové květy jsou nad srdčitými listy, které mají delší řapíky.
Výška 45 cm, paráda!
Cena za 1 hlízu 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
0769 Hosta plantaginea grandiflora – listy jsou vejčité, lesklé, světle zelené. Vysoko nad
nimi vykvétají v pozdním létě květní lodyhy s vonnými, trubkovitými, bílými květy, které
se otevírají navečer. Preferuje slunná stanoviště.
Cena za 1 hlízu 60 Kč, 3 kusy 180 Kč.
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0770 Hosta ROYAL STANDART – hrbolaté listy jsou široce vejčité, lesklé, tmavě zelené.
Okraje listů jsou zvlněné, barva květů je bílá, příjemně voní. Má ráda slunná stanoviště,
výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0771 Hosta SAMURAI – velké, krásné, modře zelené listy jsou pevné substance, srdčitého
tvaru, vrásčité, lžícovitě prohnuté. Okraje listů jsou nepravidelně žlutě zelené. Výška
až 50 cm.
Cena za 1 hlízu 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0772 Hosta SO SWEET – výška rostlin je 35 cm. Listy jsou tmavě zelené, podélně vrásčité
a žebrované, dobré substance, s výraznými zlatými lemy, které jsou později bílé. Velmi
rychle rostoucí odrůda, květy jsou levandulové.
Cena za 1 hlízu 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0773 Hosta STRIPTEASE – lesklé, tmavě zelené listy, elipsovitého tvaru, mají žlutozelené
středy, které se během sezóny přebarvují do krémového odstínu. Výška 45 cm, světle
fialové květy.
Cena za 1 hlízu 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0774 Hosta undulata mediovariegata – barva listů jsou různé odstíny zelené barvy s nepravidelnými bílými středy a skvrnami. Tvar listů je také nepravidelný kopinatý. Květy
jsou středně fialové, kvete nad listy, výška 40 cm, snáší slunce i stín.
Cena za 1 hlízu 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0775 Hosta VENUS – lesklé, svěže zelené listy jsou 20-25 cm dlouhé s hladkou strukturou.
Květy jsou velké, poloplné, bílé barvy, velmi voňavé. Výška 50-60 cm.
Cena za 1 hlízu 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.

0776 Hosta WHITE BIKINI – úzké krémově bílé středy jsou lehce zeleně stříkané. Lemy
středů jsou tmavě zelené. Tvar listů je kopinatý, výška 50 cm. Novinka!
Cena za 1 hlízu 70 Kč, 3 kusy 195 Kč.
0777 Hosta WHITE FEATHER – při rašení jsou listy bílé, později v průběhu vegetace jsou
některé protáhle kopinaté listy celé zelené, jiné bělozelené a jiné téměř bílé. Žádný list
si není podobný. Výška 20 cm, parádní rarita do stinných míst Vašich zahrad.
Cena za 1 hlízu 75 Kč, 3 kusy 210 Kč.
0778 Hosta YELLOW SPLASH RIM – starší osvědčená odrůda je asi 30 cm vysoká, rychle
roste. Listy jsou temně zelené, široké, nepravidelné okraje mají žlutě krémovou barvu.
Květy jsou tmavě fialové.
Cena za 1 hlízu 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
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0779 Hosta MIX – směs odrůd, každá jiná.
Cena za 1 kus 27 Kč, 3 kusy 75 Kč, 5 kusů 120 Kč, 10 kusů 230 Kč.

HOU T T U YN I A

„Touleň srdčitá“, je statná, opadavá, vytrvalá, pokryvná rostlina.
Listy jsou aromatické, kožovité, zelené různobarevně skvrnité. Květy jsou
malé, bílé barvy. Kvete v létě. Panašování se vytváří pouze na slunci. Je plně mrazuvzdorná, výška 10-20 cm. Preferuje polostín a vlhkou půdu nebo
mělké vody na březích rybníčků či vodních toků. Dobře se množí plazivými
kořenovými výhonky.
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0776

0780 Houttuynia cordata CHAMELEON – srdčité zelené listy mají atraktivní, pestré karmínově červené a žluté zabarvení.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0781 Houttuynia cordata PLENA – zelené listy zdobí jemné červeně fialové okraje. Výraznější jsou na plném slunci, i když roste dobře také ve stínu. Poloplné květy jsou bílé
barvy. Pochází z Asie, kde se pěstuje jako koření.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.

I R IS SI BI R ICA

„Kosatec sibiřský“ se svými půvabnými květy by neměl chybět na
břehu žádného zahradního jezírka. Květy těchto kosatců nejčastěji vyrůstají na 60 až 100 cm vysokých lodyhách s úzkými listy, které jsou podobné
listům rákosu. Novějším kultivarům se daří i na záhonech, vyžadují během
léta hojnější zálivku. Prospívá jim slunnější stanoviště, bohatší, vlhčí půdy. Vysazujeme je v klimaticky mírnějších podmínkách na podzim nebo na
jaře. Rhizomy sázíme vodorovně do hloubky 2 cm. Patří k nejvděčnějším
a nejméně náročným rostlinám. Oblíbí si je všichni, kteří dávají přednost
přírodním formám květin.
0782 Iris sibirica ACTIVE DUTY – vínově purpurový, na falech bílé zrcátko a neznatelný,
modrý prstenec, výška až 80 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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0783

0784

0783 Iris sibirica HALCYON SEAS – purpurově vínové fally mají bílý terč s hnědě žlutým
středem, který je tmavě fialově žilkován, hafty jsou nahnědlé. Bohatě kvete, květy jsou
menší, výška 75 cm.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0784 Iris sibirica HUNTRESS – barva dómu je citronově šedá s levandulovou infúzí a světlým okrajem. Faly jsou měděně hnědé s tmavším žilkováním a zlatou plochou.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
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0785 Iris sibirica ILLENE CHARM – modrofia s výrazným tmavým žilkováním. Na fallech
tmavý přeliv středů, bílé „haló“.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0786 Iris sibirica PERSIMON – sytě modrý s černým žilkováním okolo bílého hrdla. Velmi
efektní, novinka!
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.
0787 Iris sibirica RUFFLED VELVET – velmi tmavý, purpurově modrý, fialová kresba na
fallech na žluté skvrně. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0788 Iris sibirica SILVER EDGE – pastelově modrý se stříbrnou pikotáží, krémová kresba na
petálech. Tetraploidní odrůda s většími květy, výška 70 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0789 Iris sibirica TEAL VELVET – tmavé, fialově purpurové květy s hnědě bílokrémovou
kresbou na fallech. Výška 80 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0790 Iris sibirica TUMBLE BUG – růžově vínový, plnokvětý, nažloutlé zrcátko. Na falech je
modré žíhání s bílým prstencem. Výška 75 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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0791 Kolekce sibiřských kosatců
3 kusy za 60 Kč, 5 kusů za 90 Kč.
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„Mnohokvět, knifofie“, tyto stále zelené trvalky mají původ v Jižní
Africe. Jsou plně mrazuvzdorné až chladu vzdorné. Lépe je však, když
jim na zimu dáme lehčí suchou nastýlku. Vyžadují plné slunce a dobře
propustnou půdu, v létě dostatečně vlhkou. Sází se 10 až 15 cm hluboko.
Svými elegantními a různobarevnými klasy si získaly nejednoho obdivovatele.
0792 Kniphofia ALCAZAR – koncem léta vykvétají hrozny zářivě šarlatově oranžových květů, jednotně vybarvených. Odrůda je vhodná i na řez květů, výška 1 - 1,3 m.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
0793 Kniphofia MINISTER VERSCHUUR – sytě žluté květy jsou uspořádány v bohatých,
vrcholových hroznech 80 cm vysokých. Jsou poměrně masivní a pevné. Má ráda plné
slunce, kvete v létě.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0794 Kniphofia SUNNINGDALE YELLOW – na štíhlých klasech vykvétají oranžově žluté,
trubičkovité květy s nazelenalou špičkou. Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0795 Kniphofia TOFFEE NOSED – každý klas nejdříve otevírá karamelově hnědá kvítka,
které přecházejí do korálové barvy až jsou nakonec slonovinově bílé. Výška 80-100 cm,
nádhera na zahradě.
Cena za 1 kus je 57 Kč, 3 kusy 159 Kč.
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0802

0799 Lavandula angustifolia ARDECHE BLUE – kvete začátkem června. Květy mají tmavší
barvu fialovomodrou. Pokud rostlinu po odkvetu sestřihnete, prodloužíte kvetení až do
září. Aromatický kultivar levandule. Výška je 40 – 50 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0800 Lavandula angustifolia ELLEGANCE PURPLE – květy jsou purpurově fialové. Rostliny
mají kompaktní růst s hustším olistěním, výška 45-60 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0801 Lavandula angustifolia SPEAR BLUE – habitus rostliny je kompaktní a mohutnější.
Stonky jsou velmi pevné, dlouhé a ukončené velkými hustými voňavými květy. Barva
květů je fialově modrá. Listy jsou v létě šedozelené, v zimě mají bronzový odstín. Kvete
od května do srpna. Po odkvetu doporučujeme odstřihnout odkvetlé květy, což podpoří
další kvetení v daném roce. Výška je 25–35 cm. NOVINKA!!!
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0802 Lavandula angustifolia VALENCE DARK VIOLET – Růst rostliny je kompaktní. Kvete
od konce června do srpna. Na konci stonků rostou husté hrozny, vonných, tmavě fialových květů. Listy jsou úzké, stříbřitě zelené. Výška je 30–35 cm. Vhodná pro sušení
a pro pěstování v nádobách.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0803 Lavandula angustifolia WHITE SCENT EARLY – raně kvetoucí odrůda s intezivně
větveným habitem. Květy jsou bílé barvy s růžovým nádechem vyrůstající na kratších
stoncích 20–40 cm dlouhých. Kvete již v červnu až do srpna. Listy jsou úzké, čárkovité a mají sytější zelenou barvu a jsou neopadavé. Dobře mrazuvzdorná. Velmi pěkná
NOVINKA!
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0804 Lavandula hidcote COMPACTA – květy jsou tmavě levandulové se stříbrně šedým
listovím. Má velice vyrovnaný vzrůst, výška 25-35 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

0806 Leucanthemum maximum ALASKA – velmi velké jednoduché květy jsou sněhově bílé
se zlatým středem. Výška 60 cm, kvete červen-červenec, po odkvětu je seřízněte, ještě
jednou pokvetou na konci léta. Výborná odrůda na řez květů.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0807 Leucanthemum maximum BANANA CREAM – po otevření jsou květy citrónově žluté, pak zesvětlí do máslové až do krémově banánové, nakonec jsou skoro bílé. Mají
roztomile se posunující barevný odstín, který přináší radostný a stále se měnící vzhled
slunné zahrady. Výška 35-45 cm.
Cena za 1 kus 59 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0808 Leucanthemum maximum BROADWAY LIGHTS, YELLOW – při rozkvétání jsou květy
blyštivě žluté, později přecházejí v smetanově krémový odstín. Výška 40-50 cm, úžasná novinka. Průlom v barvách mezi kopretinami.
Cena za 1 kus 60 Kč, 3 kusy 168 Kč.

0803

0805

0807

0796 Kniphofia uvaria – na statných lodyhách vykvétají husté koncové hrozny trubkovitých,
jasně červených, někdy žlutých či oranžových květů. Výška 50 až 100 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0797 Kniphofia uvaria FLAMENCO Mix – květy tvoří hrozen do výšky 60 až 100 cm. Parádní
směs žlutých, oranžových až červených odstínů.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0798 Kniphofia MIX – směs různých druhů kniphofií.
Cena za 3 kusy je 69 Kč, 5 kusy 105 Kč.

L AVANDU LE

„Levandule“ je stále zelený hojně větvený keř s hustými hrozny vonných
květů, které se objevují v létě. Listy jsou úzké, aromatické a stříbřitě šedé.
Vyžadují plné slunce, dobře provzdušněnou, výživnou půdu, výška 60 cm. Je
mrazuvzdorná, hodí se do nízkých živých plůtků. Máme-li dosáhnout u živých
plůtků kompaktního vzhledu, musíme je na jaře lehce zastřihnout.

0804

0806

0805 Lavandula MIX – směs různých odrůd.
Cena za 3 kusy je 96 Kč, 5 kusů 145 Kč.

LE UCAN T H EM U M

„Kopretina“, oblíbená trvalka. Vytváří během léta a časného podzimu mohutné trsy s bílými květy. Je plně mrazuvzdorná, výška 40–80 cm.
Rostliny by se měly jednou za 3 roky rozdělit a přesadit. Má ráda plně slunné místo s dobře propustnou půdou. Množíme je dělením trsů na jaře.
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0809

0810

0809 Leucanthemum LACROSE – mimořádně kompaktní rostliny produkují bílé, sedmikráskové květy se zajímavým lžičkovitým tvarem okvětních lístků a žlutým středem. Ideální
pro lemy záhonů, ale i pro svoji výšku 20-30 cm do skalek nebo do kontejnerů.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 126 Kč.
0810 Leucanthemum LASPIDER – stříhané, středné velké, poloplné květy jsou sněhově bílé
barvy. Výška rostlin 40-50 cm, kvete uprostřed léta, vynikající kompaktní vzrůst.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0811 Leucanthemum max. nan. SILVER PRINCESS – je to trpasličí forma populárních
„Shasta kopretin“. Velké brilantní bílé květy na silných stoncích, dělají velkou parádu
na záhoncích. Výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0812 Leucanthemum max. SNOW LADY – květy jsou bílé se zářivým žlutým středem. Výška 40-50 cm.
Cena za 1 kus 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0813 Leucanthemum superbum OLD COURT VARIETY – produkuje velké množství bílých
květů s velmi úzkými, navlněnými okvětními lístky kolem malého žlutého centra. Kvete
červen-červenec, výška 65-70 cm. Chlouba neobvyklých květin.
Cena za 1 kus 59 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0814 Leucanthemum superbum SUNNY SIDE UP – jedinečná z dalších „Shasta kopretin“.
Květy jsou čistě bílé se žlutým centrem. Vynikající sorta na řez, výška 65-75 cm. Odstraněním odkvetlých květů se prodlouží čas kvetení.
Cena za 1 kus je 68 Kč, 3 kusy 189 Kč.

0815
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0816

0811

0812

0815 Leucanthemum superbum WIRRAL SUPREME – plné, čistě bílé květy s citrónově
žlutým středem. Snáší dobře plné slunce. Výška 60–90 cm. Kvete od června do srpna.
Vhodná do trvalkových záhonů a k řezu.
Cena za 1 kus 59 Kč, 3 kusy 165 Kč.
0816 Leucanthemum Mix – směs různých odrůd.
Cena za 3 kusy je 96 Kč, 5 kusů 150 Kč.

L I AT R IS

„Šuškarda“, je severoamerická trvalka, která je až 100 cm vysoká.
Pod zemí tvoří hlízovité kořeny, listy jsou čárkovité. Kvete v červenci až
v srpnu, je nenáročná. Miluje slunné stanoviště, roste i v polostínu, v zimě
nesnáší mokro. Používá se osamoceně v nižších trvalkách nebo ve skupinách. Je velmi vhodná k řezu, používá se do vazeb, také se nechá sušit. Květy
ve vysokém klasu se typicky otevírají shora dolů. Vydrží dlouho kvést na
záhonech i ve vázách. Nabízené rostliny jsou v kontejnerech 8 x 8 cm.
0817 Liatris spicata FLORISTAN VIOLET – květy jsou tmavě růžově fialové, výška 60 až
80 cm.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0818 Liatris spicata FLORISTAN WHITE – čistě bílé květy, klasy mají výšku 60 až 70 cm.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 75 Kč.

0817

0818

0813
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L IGU L A R I A

„Popelivka“, roste na slunci nebo i v polostínu, ve vlhké, ale dobře
provzdušněné půdě. Je to mrazuvzdorná trvalka, pěstované pro olistění
a velké množství květů, výška 70-130 cm. Rozmnožuje se na jaře dělením.
Kvete v druhé polovině léta, květní úbory vyrůstají na větvených stoncích
v koncových hroznech. Listy jsou přízemní, srdčité, dlouze řapíkaté, tmavě
hnědozelené, zespodu téměř mahagonové.
0819 Ligularia hessei – vzpřímené, válcovité květenství nesou zlatě žluté květy s tmavším
centrem. Výška rostlin 120 cm, někdy i více. Kvete červenec-srpen.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 ks 129 Kč.
0820 Ligularia stenocephala LITTLE ROCKET – úzké a vzpřímené klasy menších žlutých
úborů rozkvétají v létě. Listy jsou okrouhlé, členěné, tmavě zelené. Výška do 1 m.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0821 Ligularia wilsoniana – robustní trvalka s okrasnými, majestátními listy a žlutými květy. Dorůstá do výšky 150 cm, ale i více. Srdčité listy na dlouhých stopkách jsou velice
dekorativní. Kvete srpen-září, tvoří atraktivní hrozny žlutých kvítků až 40 cm dlouhých.
Má ráda polostín.
Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 ks 150 Kč.

0819

0820
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0822

LOBEL I A

„Lobelka“, tato trsnatá trvalka je chladu vzdorná. Jsou neodmyslitelnou součástí našich zahrad a teras. Vynikají odolností proti dešti, kvete
hrozny dvoupyských květů od června až do konce podzimu, zvláště když
je občas prostříháme a zbavíme odkvetlých květenství. Listy jsou kopinaté,
červenavě zelené. Výška je 50 až 80 cm. Dávají přednost slunci a vlhké, ale
dobře provzdušněné půdě. Nemá ráda vlhko v zimě. Množí se dělením trsů
nebo řízkováním. Patří ke klasickým květinám léta. Jsou dobře použitelné
na nejrůznějších záhonech a skalkách, kde je potřeba zakrýt kouty málo
vzrůstným, ale kompaktním porostem kvítků.

0823

0824

0825 Lobelia speciosa STARSHIP SCARLET – kompaktní rostliny s bronzovými listy a hustě
olistěnými lodyhami mají květenství složené ze zářivých, šarlatově červených kvítků.
Výška 50-55 cm, ideální pro pěstování v kontejnerech nebo na záhonech.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 99 Kč.

MONA R DA

„Zavinutka zahradní“, trvalka vrcholového léta se zvláštní stavbou
květů a aromatickým listem. Rostlina včel a motýlů. Na vrcholu přímých
stonků je květenství složené z přeslenitě uspořádaných trubkovitých květů. Na podzim stonky seřízněte až k zemi. Je mrazuvzdorná. Vyhovuje jí
výsluní až lehký stín, teplo. Půda má být vlhčí, bohatá na živiny. Množí
se na jaře dělením. Všechny části rostlin po dotyku voní!

0825
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0826

0829 Monarda SCHNEEWITTCHEN – dvoupyské květy jsou čistě bílé, pěkný tvar. Výška až
100 cm, výborná na řez.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
0830 Monarda SCORPION – květy jsou sytě fialově purpurové barvy. Listy jsou chlupaté,
aromatické, výška 80 cm. Velmi kvalitní odrůda.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.
0831 Monarda SQUAW – květy krásně vonní a jsou výrazné červené barvy. Kvete květen–
září. Vhodná do polostínu. Výška 1 m.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.
0832 Monarda Mix – směs různých odrůd a barev.
Cena za 3 kusy 87 Kč, 5 kusů za 135 Kč, 10 kusů za 250 Kč.

0822 Lobelia fulgida QUEEN VICTORIA – velice snadno se pěstuje. Tvoří přízemní růžici
během zimy i na jaře. Stvoly nesou tmavě červené květy s bílými tyčinkami. Výška
70-80 cm.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0823 Lobelia RUSSIAN PRINCESS – tato lobelka má vínově karmínové květy, skoro červené
listy. Snáší zimu až do – 10 °C.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0824 Lobelia speciosa FAN BURGUNDY – kompaktní, vzpřímené rostliny nesou vínově červené trubkovité květy, listy jsou zelené. Výška 50-60 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0826 Monarda didyma RED SHADES – velmi nápadné červené květy upoutají každého návštěvníka zahrady. Výška 80 cm, skvělá odrůda pro řez.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0827 Monarda GARDENVIEW SCARLET – šarlatově červené květy nesou laty až 1,1 m vysoké. Dlouho a bohatě kvete v létě, silně aromatické květy.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0828 Monarda KARDINAL – jedna z nejžhavějších, nejkrásnějších v odstínu tmavé burgundské barvy. Výška 1 m a více, kvete v létě, vhodná k řezu.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.

„Pivoňka“, dlouhověké, keřovitě rostoucí pivoňky jsou ozdobou každé zahrady. Nenechte si ujít vyvrcholení zahradního roku: nádherné květy
pivoněk. Ve větších zahradách vysazujte pivoňky do skupin do sponu 60
až 100 cm. V malých zahradách působí tato statná trvalka nejlépe jako solitéra. Vysazená u plotu nebo jižní stěny domku vypadá zvlášť atraktivně.
Pivoňky jsou velmi vhodné k řezu, jsou nenáročné a příjemně voní, mají
rády slunné stanoviště. Sázíme je na podzim nebo na jaře tak, aby vrchní
očka nebyla hlouběji než 3 cm pod povrchem země a měla by směřovat

0827

0829

0831

0828
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PAEON I A
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0833

0834

vzhůru. Po vysazení je vydatně zalijeme. Během roku, když nastane období
sucha, je třeba pivoňky důkladně zavlažovat. Nedostatek vody způsobuje,
že se mnohá poupata nerozvinou. V prvním roce, po výsadbě, je na zimu
nakryjte např. smrkovým klestím, jinak jsou mrazuvzdorné. Kvetou v květnu a červnu. Námi nabízené odrůdy jsou pivoňky ze skupiny Paeonia lactiflora (pivoňka čínská) a Paeonia officinalis (pivoňka lékařská).
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0833 Paeonia ALBERT CROUSE – plnokvětá, velká s dokonalým tvarem, barva je světle
růžová, silná lodyha, výborná na řez květů, výška 70.
Cena za 1 hlízu 110 Kč, 3 kusy 300 Kč.
0834 Paeonia AVALANCHE – velmi voňavé, plné, krémově bílé květy s červenými proužky
rozkvétají na konci jara a začátkem léta. Nejlépe roste na plném slunci, výška 90 cm,
vynikající na řez.
Cena za 1 hlízu 145 Kč, 3 kusy 405 Kč.
0835 Paeonia BOUQUET PERFECT – tato japonská pivoňka pastelově růžové barvy je velice
vhodná pro aranžování. Lehce voní, výška 60 cm.
Cena za 1 hlízu 135 Kč, 3 kusy 375 Kč.
0836 Paeonia BRIDAL SHOWER – extrémně čistě bílá „bombka“ s nádherně plným středem. Vynikající pevné stopky, krásně voní. Výborná odrůda na řez, výška 90 cm.
Cena za 1 hlízu 250 Kč.
0837 Paeonia BUCKEYE BELLE – odlišná od jiných druhů, tvoří krásné trsy. Květy jsou
pohárkovité, poloplné, karmínově červené, elegantní tvar.
Cena za 1 hlízu 180 Kč.
0838 Paeonie CORAL CHARM – tato poloplná, neobvyklá, korálově lososová s malým žlutým
středem kvete velmi raně. Roste vzpřímeně, listy jsou tmavě zelené, výška 80 cm,
výborná pro řez květů.
Cena za 1 kus 165 Kč.
0839 Paeonie CORAL SUNSET – zářivé, korálově růžové, poloplné květy mají sytě žluté
tyčinky. Spolehlivě kvete, výška 80-90 cm, mírně voní, velmi populární odrůda.
Cena za 1 kus 170 Kč.

0840 Paeonia EDEN‘S PERFUME – vrstvy a vrstvy měkce růžových okvětních lístků tvoří
nádherné plné květy s pikantní vůní. Říká se o ní, že je nejvíce voňavá pivoňka na světě.
Výška 70-80 cm.
Cena za 1 kus 155 Kč, 3 kusy 435 Kč.
0841 Paeonia FRANCOISE ORTEGAT – okvětní lístky mají saténově karmínově červenou
barvu. Polokulovité květy mají průměr až 14 cm, výška rostlin 100 cm. Úžasná tmavě
červená odrůda, velice vhodná na řez.
Cena za 1 kus 140 Kč, 3 kusy 390 Kč.
0842 Paeonia GAY PAREE – má světle zelené listy, v polovině sezóny kvete nápadnými,
velice obdivovanými, červeně růžovými květy, japonského typu (též sasankovité). Střed
květů je složen z nahloučených slonovinově bílých lístků. Romanticky voní, velice populární.
Cena za 1 kus 180 Kč.
0843 Paeonia MADAME CALOT – velmi plné, parádní květy mají světle růžovou barvu. Výborně roste, výška 75 cm.
Cena za 1 kus 135 Kč, 3 kusy 375 Kč.
0844 Paeonia MOLLIS – jednoduché květy jsou slézově levandulové barvy s parádními žlutými středy. Výška 70 cm.
Cena za 1 kus 140 Kč, 3 kusy 390 Kč.
0845 Paeonia MONSIEUR JULES ELIE – atraktivní květy jsou šeříkově růžové barvy. Výška
90 cm. Jedna z nejkrásnějších růžových, plných pivoněk.
Cena za 1 kus 115 Kč, 3 kusy 315 Kč.
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0846 Paeonia NIPPON BEAUTY – nádherné, tmavě červené květy s kontrastním žlutým
středem. Listy jsou tmavě zelené, kvete na začátku léta, výška 80-100 cm. Kvete až 6
týdnů, výborná řezovka.
Cena za 1 hlízu 130 Kč, 3 kusy 360 Kč.
0847 Paeonia PECHER – poloplné květy jsou pinkově růžové s bělavými okraji. Velmi dobře
roste, výška 75 cm.
Cena za 1 kus 140 Kč, 3 kusy 390 Kč.
0848 Paeonia PRIMEVERE – oválné vnější okvětní plátky jsou překládané, světle krémově
žluté. Zlatě žluté vnitřní květní lístky jsou drobnější hustě nahloučené. Barevný exot!
Cena za 1 kus 145 Kč, 3 kusy 405 Kč.
0849 Paeonia PURPLE SPIDER – velké plné květy mají purpurovou barvu, které jsou složeny
z fialově fuchsiových vnějších okvětních plátků, střed vyplňují pavoučí květní segmenty
s nepatrnými bílými okraji. Výška 75-100 cm, mimořádná odrůda, výjimečná barva.
Cena za 1 kus 180 Kč.
0850 Paeonia RAOUL DESSERT – zářivě růžové plné květy nesou vzpřímené stonky, vnitřní
okvětní plátky jsou světlejší. Bohatě kvete, výška 80 cm, velice příjemně voní.
Cena za 1 kus 120 Kč, 3 kusy 330 Kč.
0851 Paeonia RED MAGIC – velké, plné květy jsou temně rudé se sametovým nádechem.
Listy jsou zelené s načervenalým povrchem, výška 90 cm.
Cena za 1 kus 110 Kč, 3 kusy 300 Kč.
0852 Paeonia SANTA FE – japonská zahradní pivoňka s magentově růžovými vnějšími
okvětními plátky a se smetanově bílým středem. Výška 70-80 cm, kvete později, ohromující barevná kombinace
Cena za 1 kus 170 Kč, 3 kusy 480 Kč.

0853 Paeonia Sarah BERNHARDT – plnokvětá, velká s dokonalým tvarem, barva růžově
purpurová, silná lodyha, výborná na řez květů, výška 90–100 cm.
Cena za 1 kus 90 Kč, 3 kusy 255 Kč.
0854 Paeonia SCARLETT O´HARA – jednoduché šarlatové květy jsou jak velký červený mák.
Ve středu květů září žluté tyčinky. Květy mírně voní, kvete raně. Výška 80 cm.
Cena za 1 kus 135 Kč, 3 kusy 375 Kč.
0855 Paeonia SEBASTIAAN MAAS – velice působivé velké pastelově růžové plné květy.
Okvětní lístky jsou ve středu květů tenčí. Preferuje plné slunce, výška 70-90 cm, výborná odrůda na řez.
Cena za 1 kus 125 Kč, 3 kusy 345 Kč.
0856 Paeonia SOLANGE – krémově bílá s nádhernou světle lososově růžovou infúzí. Květy
se pomaleji otevírají, stonky jsou tmavě zelené s načervenalými žilkami. Obdivovaná
odrůda pro neobvyklý odstín. Výška 70-90 cm, kvete později.
Cena za 1 kus 135 Kč, 3 kusy 375 Kč.
0857 Paeonie SORBET – hybridní kultivar, květ je složen jakoby ze třech pater. Vrchní
a spodní tvoří sytě pastelově růžové okvětní lístky, prostřední jsou krémové. Výška
70 cm, kvete v létě. Neskutečná pivoňková RARITA!
Cena za 1 kus 145 Kč, 3 kusy 405 Kč.
0858 Paeonia SWORD DANCE – dělá krásné šarlatově červené, pohárovité květy, které
kontrastují se zlatě žlutým středem. Má příjemnou sladší vůni, výška 70-85 cm.
Cena za 1 kus 135 Kč, 3 kusy 375 Kč.

0859 Paeonia VICTOIRE DE LA MARNE – krásné, plné květy jsou zářivé, karmínově červené
barvy. Kvete v květnu a červnu, průměr květů až 15 cm, výška 80 cm.
Cena za 1 kus 90 Kč, 3 kusy 255 Kč.

0853

0854

0855

0857

0859

0860

0856

0858

0860 Paeonia WHITE TOWERS – velmi plné, čistě bílé květy s lesklou strukturou se tyčí nad
pěknými, tmavě zelenými listy. Parádně voní, nádhera na záhonech, vytváří elegantní
efekt. Výška 90 cm.
Cena za 1 kus 190 Kč.
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0861

0862

0861 Paeonie MIX – směs odrůd, každá jiná.
Cena za 1 kus je 85 Kč, 3 kusy 240 Kč, 5 kusů 375 Kč.

PIVOŇKY HRNKOVÉ
Tato nová řada pivoněk je velmi vhodná pro pěstování v různých
hrncích, nádobách, květináčích. Byly speciálně vybrány pro svůj nižší,
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0867

0868

0869

0870

0863

0864

kompaktní vzrůst. Bohatě a snadno kvetou, pěstují se stejně jako klasické.
Výška 45-60 cm, kvetou na konci května a v červnu.
0862 Paeonia patio DUBLIN – velké květy jsou čistě bílé se žlutými prašníky. Výška 55 cm.
Cena za 1 kus 130 Kč, 3 kusy 360 Kč.
0863 Paeonia patio KIEV – jednoduché velké květy jsou světle růžové barvy, směrem ke
středu květu jsou téměř bílé, střed je krémový.
Cena za 1 kus 125 Kč, 3 kusy 345 Kč.
0864 Paeonia patio LONDON – květy jsou purpurově červené barvy. Produkuje dostatek plných květů o průměru až 15 cm, výška 50 cm, voní. Dodejte si trochu nostalgie a šarmu
na Vaší malé zahrádce či balkonu nebo terase.
Cena za 1 kus 130 Kč, 3 kusy 360 Kč.
0865 Paeonia patio MADRID – nádherné květy jsou zářivé bílé s plným krémovým středem,
velmi zdravá novinka.
Cena za 1 kus 125 Kč, 3 kusy 345 Kč.
0866 Paeonia patio MOSCOW – vnější okvětní plátky jsou velké, široké, uspořádané v několika řadách, středové petaloidy jsou úzké. Nádherná, nízká odrůda má šarlatově
červenou barvu. Průměr plných květů je 6-10 cm, výška rostlin 50 cm.
Cena za 1 kus 130 Kč, 3 kusy 360 Kč.

Lukon Glads

0865

0866

PH LOX

„Plamenka, flox“, pochází ze Severní Ameriky. Pěstují se odrůdy,
které dosahují výšky 60 až 120 cm a tvoří bohaté trsy. Květy jsou uspořádány v latách, kvete v červenci až září, sázíme je na jaře, jsou plně mrazuvzdorné. Nesnáší sucho a úpal, má ráda humózní, vlhčí půdy. Používá se
do trvalkových záhonů k vytvoření větších souvislých ploch, hodí se výborně i k řezu. Nabízíme Vám odrůdy s pestře vybarvenými květy stálých
barev, skupiny „Phlox paniculata-plamenka latnatá“, které vytváří
okrouhlé laty. Nová série „Junior“ je více odolná vůči padlí, rostliny jsou
kompaktnější, výška 40-60 cm, kvetou po celé léto. Výborný doplněk do
jakékoliv zahrady.

0867 Paeonia patio MIX – směs odrůd, každá jiná
1 kus za 120 Kč, 3 kusy 330 Kč, 5 kusů 500 Kč.

0868 Phlox maculata DELTA – větší květy jsou bílé barvy s tmavě růžovým okem a probarvenými středy. Výška 80 cm, kvete od června do září.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 99 Kč.
0869 Phlox maculata NATASCHA – karafiátově růžový s bílou je tento dvoubarevný kultivar.
Krásný doplněk Vašich zahrad.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0870 Phlox maculata OMEGA – delikátní bílé květy mají purpurově červené „oči“. Kvete
v létě, výška 70 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 99 Kč.

0871
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0874

PH LOX
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0879

0880

0871 Phlox paniculata BAMBINI DESIRE – velké, voňavé květy jsou středně fialové barvy
s bílou hvězdičkou uprostřed. Odolná novinka vůči padlí, výška 25-30 cm. Velice vhodná do nízkých výsadeb, kontejnerů, lemů záhonů.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0872 Phlox paniculata BLUE BOY – květy jsou modrofialové s bílým a hnědým středem.
Výška 60 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0873 Phlox paniculata BLUE PARADISE – indigově modré květy mají bílý střed a tmavé hrdlo.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0874 Phlox paniculata BRIGHT EYES – velmi světle růžové květy s červenými středy.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0875 Phlox paniculata EUROPA – bílé květy mají třešňově červené středy.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0876 Phlox paniculata EVA CULLUM – teplá, pinkově růžová barva s tmavě růžovým středem.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0877 Phlox paniculata FRANZ SCHUBERT – levandulové, hvězdicovité květy mají ve středu
světlejší barvu. Výška až 1 m, vynikající odrůda na řez.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0878 Phlox paniculata FERRIS WHEEL – světle růžové květy mají ve středu výrazné, tmavě
vínově růžové očko, nádhera.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0879 Phlox paniculata LAURA – vonící, tmavě fialové květy mají kontrastní bílý střed. Výška 50 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.

0880 Phlox paniculata MAGIC BLUE – po otevření jsou květy levandulově namodralé s velmi světlým okem. Pak jako mávnutím kouzelného proutku se přebarví na světle fialové
s tmavě modře fialovým okem. Výška 70-90 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0881 Phlox paniculata MISS HOLLAND – květy jsou perlově bílé s fuchsiově červeným
očkem. Výška 90 cm.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0882 Phlox paniculata NICKY – atraktivní, husté, kulatější květenství tmavě růžově purpurových květů.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0883 Phlox paniculata ORANGE PERFECTION – lososově oranžový s tmavšími středy. Sladce voní, výška 80 cm, výborný na řez květů.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0884 Phlox paniculata RED GIRL – velká květenství jsou složena z voňavých červených
kvítků s tmavším středem a s vynikajícím větvením. Výška 70-85 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0885 Phlox paniculata REMBRANDT – v létě rozkvétají kopulky jasných, voňavých bílých
květů. Výška až 90 cm, velice vhodná odrůda na řez.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0886 Phlox paniculata SHERBET BLEND – „koktejl“ bílé, červeně růžové a zelenožluté
barvy. Směs barev je jak ovocná zmrzlina. Výška 70 cm, unikátní barevná kombinace.
Cena za 1 kus 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.

0887 Phlox paniculata STARFIRE – třešňově červené květenství vykvétají na stoncích
s nádherně bronzově červenými listy. Výška 80-90 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0888 Phlox paniculata USPECH – květy jsou tmavé, vínově fialové barvy s bílou hvězdičkou
uprostřed.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
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0889

0890

0889 Phlox paniculata WINDSOR – pastelově masově růžové květy s karmínovým očkem.
Jeden z nejhezčích.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0890 Phloxy MIX – směs odrůd, každý jiný.
Cena za 3 kusy je 87 Kč, 5 kusů 135 Kč, za 10 kusů 250 Kč.

SKALKOVÉ PLAMENKY
Nabízíme Vám nízké, skalkové, většinou polštářovitě rostoucí phloxy.
Kvetou na jaře a jsou suchomilné. Svojí výškou několika centimetrů jsou
velmi vhodné do všech typů nízkých partií. Po odkvětu je zastřihneme,
jinak jsou nenáročné, mrazuvzdorné.
0891 Phlox subulata CANDY STRIPES – je nápadný svým atraktivním růžovým proužkem
na každém okvětním lístku.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0892 Phlox subulata CORAL EYE – delikátní květy jsou světlounce růžové s korálovými
očky.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0893 Phlox subulata ESMERALDA BLUE ICE – květy jsou ledově světle modré s bílým
lemem okrajů, výška 10-15 cm, kvete duben-květen.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.

0895
76
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0891

0892

0894 Phlox subulata PURPLE BEAUTY – barva květů je fialově purpurová, které ve druhém
roce pokrývají celou rostlinu.
Cena za 1 kus je 34 Kč, 3 ks 93 Kč.
0895 Phlox subulata SCARLET FLAME – květy jsou větší, šarlatově červené barvy, výška
10 cm.
Cena za 1 kus 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0896 Phlox subulata ŠTÁSKOVÁ – velice pěkné, bílé květy mají zajímavé atraktivní červeně
orámované středy.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 ks 99 Kč.
0897 Phlox subulata WHITE DELIGHT – má čistě bílé velké květy, které koncem jara přikrývají tmavě zelené jehlicovité listy. Výška je 5–15 cm.
Cena za 1 kus 37 Kč, 3 ks 102 Kč.
0898 Phloxy do skalky MIX – směs odrůd, každý jiný.
Cena za 1 kus 30 Kč, 3 kusy 84 Kč, 5 kusů 135 Kč, 10 kusů 250 Kč.

PL AT YCODON

0893
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0894

0899 Platycodon FUJI BLUE – balónkovitá, nafouklá poupata rozkvétají ve zvonkovité, modré nebo nachově modré květy.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 ks 69 Kč.
0900 Platycodon FUJI PINK – květy jsou v příjemném růžovém odstínu, výška rostlin 40 cm,
kvete středně.
Cena za 1 kus je 29 Kč, 3 ks 78 Kč.
0901 Platycodon FUJI WHITE – zvonkovité květy jsou čistě bílé s nepatrnými žilkami, kvete
začátkem léta.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 ks 69 Kč.
0902 Platycodon Mix – směs barev.
Cena za 3 kusy je 69 Kč, za 5 kusů 100 Kč.

POLYGONAT U M

„Boubelík, boubelka, zvonkovec“, monotypický rod květin. Jsou to
trvalky, plně mrazuvzdorné, které pěstujeme pro elegantní, velké, zvonkovité květy. Výška rostlin bývá 30–50 cm. Jsou vhodné do záhonů, do skalek
i na řez květů. Listy jsou vejčité, ostře zubaté, šedozelené. Vyžadují slunce
a lehkou, písčitou půdu. Kvetou uprostřed léta.

„Kokořík“, je málo rostlin, které snášejí stín pod stromy a velkými
keři, ale kokořík patří k nim. V časném létě nese na obloukovitě zahnutých
lodyhách svěšené zvonkovité květy. Kvetoucí rostliny jsou velmi působivé.
Listy jsou vejčité až kopinaté, středně zelené. Je mrazuvzdorný, výška do
1 m. Má raději chladnější, stinné stanoviště, množí se dělením trsů na
podzim nebo na jaře.
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0901

0902

0903 Polygonatum multiflorum – „kokořík mnohokvětý“, květy jsou nící, trubkovité, bílé
se zelenou špičkou, po 2-6 v paždí horních listů.
Cena za 1 je kus 26 Kč, 3 kusy 72 Kč.
0904 Polygonatum multiflorum variegatum – stejná forma jako předešlý kultivar má však
atraktivně, krémově bíle, pruhované listy.
Cena za 1 kus je 29 Kč, 3 kusy 81 Kč.

POT EN T I LL A

„Mochna“, trsnatá trvalka pěstovaná pro pěkná květenství malých,
kolovitých nebo miskovitých květů. Také pro jejich parádní měkké, chlupaté, dlanitě dělené listy. Má ráda slunce, roste i v polostínu, kde se květy
lépe vybarvují. Kvetou většinou celé léto. Na pěstování nenáročná, je
mrazuvzdorná, hodí se do lemů, záhonů, ale i skalek. Množí se na jaře i na
podzim dělením, výška 20-60 cm.

POT EN T I LL A / PR I M U L A

0903

0904

0907 Potentilla TWINKLING STAR – velké květy jsou korálově růžové, okolo středu je atraktivní červený a nažloutlý lem. Výška 20-35 cm, kvete od dubna do září.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 ks 102 Kč.

PR I M U L A

„Prvosenka, primulka“, jsou vhodné téměř pro všechny typy stanovišť: lemy, oblázkové i obyčejné skalky, rašelinové záhony, bažiny, okraje
vodních nádrží, skalkový nebo obyčejný skleník. Některé se pěstují obtížněji, protože nesnášejí vlhko v zimě nebo horko v létě. Většinou jsou mrazuvzdorné, snášejí slunce i polostín, mají rády půdu bohatou na humus.
Kvetou březen-květen. Množíme je dělením trsů na podzim nebo na jaře.

0905 Potentilla MONARCHS VELVET – velice atraktivní, kalíškovité květy mají tmavě malinově červenou barvu se sametovým černočerveným středem. Bohatě kvete, výška
40-60 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0906 Potentilla nepalensis MISS WILLMOT – květy jsou růžové s tmavými, třešňově červenými středy na štíhlých stoncích.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.

0908 Primula capitata NOVERNA DEEP BLUE – „prvosenka hlavatá“, má atraktivní, tmavě modré polokulovité květy a zajímavé světle zelené listy s moučným nádechem. Kvete
v létě.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0909 Primula denticulata ALBA – „prvosenka zoubkovaná“, je plně mrazuvzdorná. Květy
jsou bílé v hustých, úplně kulatých květenstvích na tuhých stvolech.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0910 Primula denticulata DEEP ROSE – v březnu až v dubnu v hustých květenstvích rozkvétají tmavě růžová kvítka. Výška 15-25 cm, snáší částečný stín až stinnou polohu.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
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0906

0911 Primula denticulata RUBIN – kulovitá květenství jsou složena z purpurově červených
květů. Výška okolo 20 cm, mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 ks 105 Kč.
0912 Primula vialii RED HOT POKER – „prvosenka orchideokvětá“, je trsnatá víceletá
rostlina. Výška okolo 35 cm, je mrazuvzdorná. Tato zvláštní prvosenka má ve vysokém,
klasovitém květenství trubkovité, červené květy nahoře a levandulově modré květy
vespod. Má ráda slunné stanoviště, dobře propracovanou půdu. Listy jsou kopinaté,
zubaté, středně zelené.
Cena za 1 kus je 43 Kč,
3 kusy 120 Kč.
0913 Primula Mix – směs barev.
Cena za 3 kus je 90 Kč,
5 kusů 140 Kč.

0907
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0913
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0914

0915

P U LSAT I LL A

„Koniklec“, je jedním z klenotů skalky. Tyto trvalky pěstujeme pro
velké, velmi jemně členěné až složené listy, vzpřímené nebo převislé zvonkovité nebo pohárkovité květy, porostlé jemným chmýřím. Mají tenké, dřevnaté oddenky. Listy se po odkvětu nápadně zvětšují, objevují se zajímavé,
chlupaté plody. Hodí se do skalek, mají rády plné slunce, úrodnou půdu, bohatou na humus. Odvděčí se Vám bohatou násadou květů. Množí se v zimě
kořenovými řízky, sázíme je na jaře i na podzim, jsou plně mrazuvzdorné.
0914 Pulsatilla vulgaris ALBA – květy jsou čistě bílé se žlutým středem. V době zrání
semen se lodyhy rychle prodlužují. Výška 25 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0915 Pulsatilla vulgaris BLUE VIOLET – trsnatá skalnička, zvonkovité květy jsou světle
fialové, listy hluboko dělené, plstnaté. Kvete brzy na jaře, výška 15-20 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0916 Pulsatilla vulgaris RED SHADES – kvete brzy na jaře sytě purpurově červenými květy.
Atraktivní, ochmýřená poupata, velké květy a třepenité listy jí vděčí za její dlouholeté
pěstování. Výška 15-23 cm.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
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0916

0917

RU DBECK I A

„Třapatka“, kdo by je neznal – všechny ty zářivé třapatky, které
i v podmračném dni vyvolávají dojem slunečního jasu a zkrášlují zahradu!
Je to vzpřímená trvalka, která kvete v druhé polovině léta a na podzim.
Barevná škála je omezená na barvu žlutou, oranžovou a mahagonově
červenou, ale květy jsou velké a jejich veliké množství. U květních úborů
je charakteristický kuželovitý střední terč, většinou hnědý až skoro černý.
Má úzké, drsné, nevýrazně zelené listy. Je plně mrazuvzdorná, roste na
slunci i ve stínu v dobře propustné, ale i vlhké půdě. Hodí se na záhony,
k řezu i k aranžování, výška 50-180 cm.

0918
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SALV I A

„Šalvěj“, tato úhledná, trsnatá trvalka je vysoká okolo 50 cm. Je mrazuvzdorná, má úzce oválné až eliptické listy tmavě zelené barvy. V létě vykvétají husté, složené květenství z nahlučených lichopřeslemnů. Potřebují
slunce a úrodnou, dobře propracovanou půdu. Množí se na jaře dělením,
je vhodná pro skupinovou výsadbu do trávníků, květinových a trvalkových
záhonů. Uplatní se i do výsadeb v hrncích. „Salvia officinalis – šalvěj
lékařská“, je dlouholetá osvědčená léčivá rostlina a koření.

0917 Pulsatilla vulgaris MIX – barevná směs konikleců.
Cena za 1 kus 34 Kč, 3 kusy 96 Kč.

0918 Rudbeckia fulgida GOLDSTURM – vytváří koncové, jednotlivé, jednoduché úbory zlatožlutých květů s vypouklými hnědými středy. Výška 60–80 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 ks 96 Kč.
0919 Rudbeckia CHEROKEE SUNSET – tato nádherná, obvykle plnokvětá varieta se honosí žádoucími odstíny zlatožluté, oranžové, bronzové a mahagonové barvy, výška
50–60 cm.
Cena za 1 kus je 47 Kč, 3 ks 132 Kč.
0920 Rudbeckia hirta CHERRY BRANDY – tvoří středně velký kopec kopretinových úborů
tmavé, třešňově červené barvy s tmavým „monoklem“ ve středu. Naprosto fantastická odrůda ve smíšených kontejnerech nebo na okrajích záhonů. Výška 40-60 cm.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.

0921 Salvia nemorosa CARADONNA – tato suchu tolerantní trvalka je oblíbená pro indigově
modré květy s purpurově černými stonky, které jí dodávají dvoubarevný efekt. Kvete
v časném létě, výška 80-90 cm.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 ks 126 Kč.
0922 Salvia nemorosa MAINACHT – vyniká svými modře fialovými květy na delších lodyhách. Kvete po celé léto, miluje slunné stanoviště, výška 45-70 cm. Velmi nápadná na
zahradě.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0923 Salvia nemorosa SCHNEEHÜGEL – nafialovělé stonky nesou jasně bílá kvítka. Kvete
od června do října. Se svými tmavě zelenými, aromatickými listy dělá atraktivní vzhled
po celé léto. Výška 35 cm.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 ks 120 Kč.
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0926

0927

0924 Salvia nemorosa SENSATION COMPACT BRIGHT ROSE – Výška je 20–30 cm. Rostlina má velmi kompaktní habitus. Kvete od května do července světle růžovými květy
na hustších a kratších klasech. Odstraněním odkvetlých květů si prodloužíme dobu
kvetení až o měsíc. Vyžaduje plné slunce a propustnou půdu.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 ks 111 Kč.
0925 Salvia nemorosa VIOLA KLOSE – barva květů je sytě fialová, listy jsou sytě zelené.
Velmi brzy kvete, rostliny jsou pěkně rozvětvené, což dělá uvolněný, vzdušný dojem,
výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 ks 135 Kč.
0926 Salvia superba BLAUKÖNIGIN – koncem jara a v létě vyrůstají z koncových květenství
fialově purpurové květy. Výška 80 cm.
Cena za 1 ks 38 Kč, za 3 ks 105 Kč.
0927 Salvia superba NEW DIMENSION BLUE – kompaktní rostliny mají růžově fialové květy.
Dobře větví, po odkvětu seříznout, opakuje květenství. Výška 20-25 cm.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.

0928

0929

vodu, osidlovat i vyprahlá místa, na něž je jiné rostliny už následovat
nemohou. Tato dužnatá, stále zelená trvalka, je vhodná do skalek, stepních
partií, do štěrbin, do kamenných koryt a lemů. Je mrazuvzdorný, potřebuje
slunce, roste dobře v jakékoliv půdě, ale nejlépe v úrodné a dobře propustné. Snadno se pěstují, každé 3-4 roky je přihnojíme. Každá další péče je
zbytečná. Množíme je dělením trsů na podzim nebo na jaře.

„Rozchodník“, podobně jako kaktusy a jiné sukulenty mohou rozchodníky díky tomu, že dokážou ve svých dužnatých orgánech zadržet

0929 Sedum ABBEYDORE – rostliny mají masité, temně zelené listy. Květy jsou karmínově
červené až vínové, později svítivé semeníky. Výška 50 cm.
Cena za 1 kus je 26 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0930 Sedum AIZOON – „rozchodník vždyživý“, zelené listy jsou dužnaté, na okraji zubaté.
V létě rozkvétají plochá květenství hvězdicovitých, žlutých květů. Na podzim se listy
vybarvují do oranžově červené až červené barvy, výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0931 Sedum alboroseum variegatum – „rozchodník bělorůžový“, listy mají bíle lemované nebo bílou skvrnu uprostřed. Květy mají načervenalou barvu.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0932 Sedum cyaneum SACHALIN – vejčité, zdužnatělé listy, podobně jako sukulenty, jsou
fialově růžové barvy. Květy jsou růžově fialové, výška 5-8 cm.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.
0933 Sedum FROSTY MORN – listy jsou tmavě zelené s výrazným krémovým lemem. Květy
mají karmínovou barvu, výška 30-45 cm.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.

0933

0935

0928 Salvia mix – barevná směs šalvějí.
Cena za 3 kusy je 90 Kč, 5 kusů 135 Kč.
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0930

0931

0934 Sedum hybrid HONEY GOLD – unikátní, žluté květy přidávají barvu na konci léta v zahradě, kdy většina trvalek je již odkvetlá. Výška 40-50 cm.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0935 Sedum hybrid MINI JOY – je to kompaktnější forma známějšího „Autumn Joy“. Květy
jsou lososově růžové, výška 40-50 cm. Novinka!
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 78 Kč.
0936 Sedum hybrid RED SPARKLE – okrouhlé, plošší mahagonově červené listy. Hvězdičkovité květy jsou rudě červené. Rychle
se rozrůstá, výška 30-35 cm.
Cena za 1 kus je 27 Kč,
3 kusy 75 Kč.
0937 Sedum JOSE AUBERIGNE – kompaktní rostliny jsou zjara lilkově zelené,
později se barva změní v hnědě fialovou. Květy jsou jasně růžové barvy.
Výška 50 cm.
Cena za 1 kus je 30 Kč,
3 kusy 81 Kč.
0938 Sedum PURPLE EMPEROR – tmavě
karmínově purpurové listy, nad nimi
purpurově červené květy. Výška 40 cm.
0932
Cena za 1 kus je 36 Kč,
3 kusy 99 Kč.
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0939

0940

0939 Sedum reflexum AUREUM – listy mají zářivou barvu neónově žlutě zelenou. Kvete
v létě žlutě, výška 10 cm.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0940 Sedum spathulifolium CAPE BLANCO – stále zelená trvalka s růžicemi masitých,
stříbřitě zelených listů, často znachovělých. Květy jsou drobné, žluté, v malých květenstvích. Kvete v létě, snáší stín, výška 5-8 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
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0944

0941 Sedum spathulifolium PURPUREUM – rozchodník lžičkolistý – je kompaktní skalnička, má masité stříbřité listy s červeno-fialovým probarvením. Květy jsou drobné, jasně
žluté. Výška je 10 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0942 Sedum sieboldi mediovariegatum – listy tohoto rozchodníku jsou šedě zelené s krémovými skvrnami-stříkanci. Hvězdicovité květy jsou fialově růžové. Rozkvétá koncem
léta, výška 10 cm, šířka 20 cm i více.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0943 Sedum spectabilis BRILLIANT – „rozchodník nádherný“, záhonový typ, květy jsou
růžové červené. Rostliny jsou vysoké 30-60 cm, květenství je 10-15 cm široké, hustější, přitahujíce motýly.
Cena za 1 kus je 26 Kč, 3 kusy 72 Kč.
0944 Sedum spectabilis LISA – lesklé, dužnaté listy jsou zelené, květy jsou tmavě růžové.
Kompaktní rostliny mají výšku 30 cm. Vhodný na lemy záhonů, velmi pěkný kultivar.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0945 Sedum spectabilis SEPTEMBERGLUT – květy jsou purpurové barvy, jsou jako obří
červená malina. Výška 40-50 cm, kvete srpen-září.
Cena za 1 kus je 26 Kč, 3 kusy 72 Kč.
0946 Sedum spurium – „rozchodník zvrhlý“, oblíbený jako kobercová rostlina. Má lesklé,
stále zelené listy, v dospělosti nachově zbarvené. Hvězdicovité, proměnlivé květy purpurové až bílé se otevírají v pozdním létě. Výška 10 cm.
Cena za 1 kus je 22 Kč, 3 kusy 60 Kč.

0947 Sedum STRAWBERRY & CREAM – květy jsou jahodově růžové, tmavé listy mají širokou, krémovou coloru.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 5 Kč.
0948 Sedum SUNKISSED – tvoří vzpřímené, větvené hloučky z šedavě modro-zelených
listů, které pěkně kontrastují proti světle žlutým poupatům a otevřeným, smetanově
žlutým květům. Je to úplně jiný barva rozchodníků, po odkvětu je lépe je seříznout na
podporu dalších květů. Novinka!
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0949 Sedum telephium CARL – květy mají sytou, zářivou, vínovou barvu. Listy jsou zoubkované, výška 40-50 cm. Kvete září-říjen, kompaktní vzrůst.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0950 Sedum telephium DIAMOND EDGE – tento sport z populární odrůdy „Matrona“, má
unikátně krémově lemované listy. Kvete v červenci až říjnu pinkově růžovými květy.
Výška 40-50 cm, nádherná novinka!
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0951 Sedum telephium HAB GRAY – dužnaté, kouřově šedé olistění je ještě umocněno
růžovými, prohnutými stonky. Růžová poupata se po otevření přemění na citrónově
krémové hvězdičky. Kvete srpen-září, výška 45-50 cm. Novinka!
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0952 Sedum telephium HERBSTFREUDE – často známý jako „S. Autum Joy“. Na podzim
přivábí motýly a včely svými tmavě růžovými květy dozrávajícími do bronzově červena.
Dužnaté listy jsou šedě ojíněné. Řezaná květenství tohoto rozchodníku se používají do
moderních aranžmá, do smuteční vazby a také se suší. Výška 50-60 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
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0957

0958

0965 Sempervivum hetensii – vytváří množství drobnějších zelenohnědých růžic, výška
3-5 cm. Velmi rychle se množící a dobře rostoucí kultivar.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0966 Sempervivum LONGIBARBATUM – tvoří drobné hráškově zelené růžice, velmi hustě
nahloučené, rychle se rozrůstá, mimořádně nenáročný.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.

„Netřesk“, nízké, tučnolisté skalničky, roste i v extrémním suchu, je
mimořádně nenáročný. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné, potřebují slunce
a písčitou půdu. Tvoří husté, sevřené porosty, které jsou vhodné na skalky,
zídky, náspy, střešní zahrady a do alpínkových skleníků. Může se pěstovat
i v nádobách, kvete červen-červenec, výška květenství bývá 20-40 cm.
Šedé, zelené, načervenalé nebo modravě zelené růžice, snáší přímé slunce.
Vytváří mnoho nových výběžků, jimiž se na jaře množí.

0958 Sempervivum arachnoideum – otevřené růžice o průměru 5-8 cm jsou uprostřed
pokryté plstnatou pavučinkou. Začátkem léta jej zdobí stvoly s květy červenorůžové
barvy. Rychle odnožuje, tvoří bochníkovité hloučky.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0959 Sempervivum BETA – velké, modro-zelené růžice se během roku přebarvují do karmínově purpurové. Velmi dobře roste.
Cena za 1 kus je 23 Kč, 3 kusy 63 Kč.
0960 Sempervivum BRIGITTE – šedozelené růžice jsou střední velikosti. V období růstu
mají listy fialový nádech s tmavě fialovou špičkou. Na podzim a v zimě jsou zelené.
Výška 5-9 cm.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0961 Sempervivum BROWNII – stálezelené růžice mají růžově zabarvené listy s tmavě hnědými špičkami. Květy jsou růžové, robustní evergreen dosahuje výšky 5-15 cm.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0962 Sempervivum BRUNCO – hnědo-červené růžice, nápadně lesklé, výška 8-10 cm.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0963 Sempervivum FAME – velmi velké rozety jsou růžově fialové na koncích modře zelené.
Drží barvu po celý rok.
Cena za 1 kus je 24 Kč, 3 kusy 66 Kč.
0964 Sempervivum GREEN GABLES – masité růžice jsou hráškově zelené barvy, střední
velikosti, květy mají žlutou barvu.
Cena za 1 kus je 22 Kč, 3 kusy 60 Kč.
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0953 Sedum telephium MATRONA – pastelově růžové květy s kouřově purpurovými listy.
Výška až 40 cm, velice atraktivní.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0954 Sedum telephium RED CAULI – rostliny jsou kompaktního vzrůstu. Květy jsou zářivě
červené, masité listy jsou modře šedé až purpurové. Výška 25-30 cm. Super novinka!
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0955 Sedum VERA JAMESON – květy tohoto kultivaru jsou pinkově růžové, listy mají bronzově hnědou barvu. Rostliny jsou 20-25 cm vysoké, kvete v srpnu. Krásný.
Cena za 1 kus je 29 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0956 Sedum nízké odrůdy Mix – nízké druhy, barevná směs.
Cena za 1 kus je 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, 5 kusů 90 Kč.
0957 Sedum vyšší odrůdy MIX – vyšší druhy, barevná směs.
Cena za 1 kus je 22 Kč, 3 kusy 63 Kč, 5 kusů 100 Kč.
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0975 Sempervivum MIX – směs, každý jiný.
Cena za 3 kusy za 57 Kč, 5 kusů 90 Kč, 10 kusů 170 Kč.

0971
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0967 Sempervivum LONGIER – menší růžice jsou svěže zelené barvy. Rychle se rozrůstá.
Cena za 1 kus je 23 Kč, 3 kusy 63 Kč.
0968 Sempervivum NORTOFTS – v zimě jsou velké rozety purpurově růžové, během sezóny
mění barvu ve světlejší odstíny. Výška 8-10 cm.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0969 Sempervivum RED SKIN – Krásné velké růžice jsou růžovočerveně zbarvené. Mají poměrné široké listy. Vyžadují slunné stanoviště, propustnou půdu. Krásná dekorativní novinka!
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
0970 Sempervivum regine amalinschotti – středně velké růžice mají světle hnědé špičky.
Květy mají pastelově růžovou barvu.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0971 Sempervivum ROTUND – středně velké rozety dělají parádní kopečky. Růžice jsou
stálezelené s purpurovými špičkami. Nejlepší vybarvení získají na plném slunci.
Cena za 1 kus je 25 Kč, 3 kusy 69 Kč.
0972 Sempervivum rubrum – pavučinkové rozety jsou červenohnědé, rychle roste, dělá
parádní uskupení.
Cena za 1 kus je 26 Kč, 3 kusy 72 Kč.
0973 Sempervivum SIOUX – středně velké růžice zelené barvy mají výrazné špičky a rub
listenů korálově červené barvy. Průměr růžic 8–12 cm.
Cena za 1 kus je 26 Kč, 3 kusy 72 Kč.
0974 Sempervivum teuctrum – „netřesk střešní“, statná stále zelená trvalka s růžicemi
listů s nachovými špičkami, někdy tmavě červených. Kvete v létě červenavě nachovými
květy na 30 cm vysokých stoncích. Výška rostlin 10–15 cm.
Cena za 1 kus je 20 Kč, 3 kusy 54 Kč.

„Sidalcea, slézovník“, připomíná menší topolovku. Z trsu okrouhlých přízemních listů vyrůstá silný stonek s vysokým terminálním květenstvím. Květy jsou miskovité, 3,5-5 cm široké a mají hedvábný povrch.
Důležité je seříznutí odkvetlých stonků až k povrchu půdy. Rostliny jsou
plně mrazuvzdorné. Potřebují slunce a dobře propustnou půdu. Výška 60-

0980 Tanacetum ROBINSON’S RED – „kopretina šarlatová“, také „vratič“, má krásné,
nápadné květy, na dlouhých stopkách, jsou šarlatově červené. Kvetou květen-červen
jednoduchými květy se zářivě žlutými středy. Výška 40-50 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0981 Tanacetum ROBINSON’S ROSE – květy jsou pastelově růžové. Kvete raně od června,
výška 50-60 cm, velice vhodná na řez.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
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SC H I ZOST Y L IS

Rod oddénkovitých trvalek, která jsou velmi vhodné na řez květů, ale
i na květinový záhon. Květy jsou podobné botanickým gladiolům nebo
ixiím. Rostliny jsou mrazuvzdorné, vyžadují slunné stanoviště, úrodnou
a propustnou půdu. Rychle se rozrůstají a zahušťují, takže je třeba na jaře,
po několika málech letech je rozdělit a přesadit. Výška 40–70 cm, kvetou
v září a říjnu, květenstvím mělce pohárkovitých, šestičetných květů.
0976 Schizostylis coccinea – květy jsou jasně karmínově červené.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
0977 Schizostylis rosea – barva květů je růžová, kvete dlouho do podzimu.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.

SI DALCEA

0976

80 cm, má hluboce členěné listy s úzkými úkrojky. Kvete v létě, uplatní se
v záhonovém pěstování s trvalkami. Množí se na jaře dělením.
0978 Sidalcea candida – bíle kvetoucí „topolovka“. Má ráda vlhčí prostředí, roste zdravě,
výška do 50 cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0979 Sidalcea oregana BRILLIANT – čistá, karmínově červená barva, výška 80 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.

TANACE T U M

„Vratič“, nenáročné trvalky, některé stále zelené, často s aromatickými listy, pěstované pro květní úbory. Jsou plně mrazuvzdorné. Pěstují se
na slunci i v polostínu a v dobře propustné půdě. Množí se na jaře dělením. Jsou ideální jako solitéry nebo se hodí na řez, dlouho vydrží ve vodě.
Kvetou květen-červen. Výška 40-80 cm.

0978

www.lukon–glads.cz

0979

TANACETUM / TRADESCANTIA / TRICYRTIS

0980

T R ADESCAN T I A

„Podeňka“, roste všude – ve vlhku i v suchu, na slunci i v polostínu. Jsou
to mrazuvzdorné trvalky. Brzy v létě se objevují květy se třemi širokými plátky
kolem výrazných tyčinek a kvetení pokračuje po celé léto. Květy vydrží jen jediný den, ale mnoho poupat v květenství zajišťuje plynulé květenství po dlouhou
dobu. Pěstujeme je pro květy a ozdobné listy. Někdy je seřezáváme, aby se nám
lépe rozvětvily. Množíme je dělením, sázíme je na podzim i na jaře.

0981

0982

vlhkou půdu, bohatou na humus. Množí se na jaře dělením, sázíme do
hloubky okolo 10 cm, výška rostlin je 40 až 70 cm. Listy jsou úzce oválné,
chlupaté, tmavě zelené, přitisklé k lodyhám. V úžlabí horních listů jsou
nahlučená květenství velkých, otevřeně zvonkovitých květů. Mají velmi
exotický vzhled, jejich původ je v Japonsku.

„Liliovka – hadí lilie“, v létě a na podzim kvetoucí, oddenkaté trvalky. Jsou plně mrazuvzdorné, rostou na slunci nebo i v polostínu. Potřebují

0985 Tricyrtis BLUE WONDER – exotické, zvonkovité, světle levandulové květy jsou tmavě
modře a fialově skvrnité. Velice atraktivní rostliny, novinka!
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
0986 Tricyrtis formosana – kvete ostruhatými, nachově a růžově zbarvenými květy se žlutým hrdlem a bohatým tečkováním.
Cena za 1 kus je 22 Kč, 3 kusy 60 Kč.
0987 Tricyrtis formosana PURPLE BEAUTY – květy jsou otevřeně zvonkovité, purpurově
zabarvené s bílými skvrnkami.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
0988 Tricyrtis hybride GOLDEN FESTIVAL – základní barva kvítků je zlatě žlutá. Květy jsou
celoplošně potečkovány mahagonově hnědými tečkami.
Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
0989 Tricyrtis hirta – květy jsou mléčně bílé, sytě nachově až fialově skvrnité, nálevkovité,
podobné orchidejím.
Cena za 1 kus je 22 Kč, 3 kusy 60 Kč.
0990 Tricyrtis hirta TAIWAN ADBANE – mírně skvrnité růžově fialové květy mají namodralé
konce. Listy jsou nažloutlé, později zhnědnou. Elegantní rostliny, výška 40 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.

0987

0989

0982 Tradescantia CONCORD GRAPE – vínově purpurové květy, tmavší střed, listy jsou
zelenomodré.
Cena za 1 hlízu je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0983 Tradescantia MAC‘S DOUBLE – nádherně plné květy jsou levandulově modré, výška
40-45 cm.
Cena za 1 hlízu je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
0984 Tradescantia PINK CHABILIS – jasně růžové květy mají jemně bílé okraje se středovým chomáčem magentových tyčinek. Výška 30-45 cm.
Cena za 1 hlízu je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
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0984

0991 Tricyrtis macropoda – bílé květy mají bohatě purpurově tečkované květy.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
0992 Tricyrtis MIX – různé druhy, každý jiný.
Cena za 1 kus je 20 Kč, 3 kusy 57 Kč, za 5 kusů 90 Kč.
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0993

0994

T U LBAGH I A

„Tulbaghia, česneková tráva“ - tato rostlina působí atraktivně dokonce i mimo dobu květu. Se svými šedozelenými listy s voskovým leskem
připomíná okrasnou travinu. Její květy se hodí k řezu, má velmi dlouhou
dobu kvetení. Na stvolu je nesen okolík šestičetných hvězdičkovitých kvítků, kterých bývá 5-20. Můžeme ji pěstovat na záhoně, ale i v bytě. Je plně
mrazuvzdorná, sázíme na jaře 8-10 cm hluboko. Odpuzuje krtky a hraboše.
Nať má česnekovou vůni, ale ne tak pronikavou. Můžeme odřezávat celý
rok a používat podobně, jako pažitku.

0996

uspořádané většinou v klasovitých květenstvích. Výška se pohybuje v rozmezí od 8 do 120 cm podle typu rostliny. Záhonové rozrazily prospívají v půdě
s dostatkem vápníku a s dobrou drenáží. Nízké rozrazily barevně oživují skalky v letních měsících a přikrývají půdu listnatým kobercem. Daří se jim na
slunci a v dobré půdě. Hodí se do skalek, alpinií, na obruby a okraje záhonů.

„Rozrazil“ je trsnatá trvalka, plně mrazuvzdorná. K obsáhlému rodu
patří rostliny, které mají malé modré, purpurové nebo růžové, ale i bílé květy

0995 Veronica gentianoides – tento bohatě kvetoucí rozrazil nás zaujme nádherně blankytně modrými květinovými úbory. Výška 30-45 cm, kvete od května do července.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0996 Veronica longifolia SCHNEERIESIN – hvězdicovité květy jsou sněhově bílé barvy.
Výška 70 cm.
Cena za 1 kus je 39 Kč, 3 kusy 108 Kč.
0997 Veronica spicata ALBA – kvete bohatě úzkými bílými květy od července do srpna.
Výška rostliny je 50 cm. Dobře roste jak na sluníčku, tak v polostínu.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
0998 Veronica spicata INCANA – má hvězdicovité, čistě modré květy a čárkovité až kopinaté stříbrně šedé listy. Rostliny jsou hustě porostlé stříbřitými chlupy. Výška 30-40 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
0999 Veronica spicata NANA BLAUTEPPICH – Výrazně fialovomodrá trsnatá trvalka s kopinatými, jemně zubatými tmavě zelenými listy. Výška je 10–15 cm. Kvete červen–srpen.
Mrazuvzdorná, nenáročná trvalka. Vyžaduje slunné, sušší stanoviště a propustnou hlinitopísčitou půdu. V zimě nesnáší přemokření. Vhodná na záhon, skalek a do nádob.
Kobercovitý kultivar.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.

0999

1001

0993 Tulbaghia violacea – „tulbaghia, česneková tráva“ - tato rostlina působí atraktivně
dokonce i mimo dobu květu. Se svými šedozelenými listy s voskovým leskem připomíná okrasnou travinu. Květy mají svítivě šeříkově růžovou barvu se žlutým středem,
výška 50 cm. Hodí se k řezu, má velmi dlouhou dobu kvetení.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
0994 Tulbaghia violacea alba – krásné, hvězdicovité květy mají zářivě bílou barvu, výška 30 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
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0998

1000 Veronica spicata ROSE ZWERG – tvoří kompaktní keříčky, květy jsou červeně růžové,
výška 30-40 cm, netradiční barva mezi rozrazily.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
1001 Veronica spicata ROTFUCHS – klasy jsou složené z růžově červených kvítků, výška
35 cm. Velmi vhodný do skalky.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
1002 Veronica spicata ULSTER DWARF BLUE – rozkošný, nízký rozrazil, který bohatě kvete. Barva květů je azurově modrá, výška 20 cm.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
1003 Veronica Mix – směs rozrazilů, každý jiný.
Cena za 3 kusy 84 Kč, za 5 kusů 130 Kč.

V I NCA

„Brčál větší“, je to stále zelený, rozprostřený polokeř s dlouhými,
obloukovitě zahnutými větvičkami. Má jasně zelené listy, na okrajích
široce smetanově bíle panašované (lemované). Kvete od konce jara až do
začátku podzimu většími, jasně modrými květy. Je mrazuvzdorný, hodí se
pro pořízení souvislého půdního krytu, i ve stínu. Mnohem více kvete máli alespoň trochu slunce. Roste v jakékoliv půdě, která není příliš suchá.
Množí se od podzimu do jara dělením.
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1005

1006

1004 Vinca major VARIEGATA – má jasně zelené listy, na okrajích široce smetanově bíle
panašované (lemované). Kvete od konce jara až do začátku podzimu většími, jasně
modrými květy. Je mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1005 Vinca minor VARIEGATED GOLDEN – „barvínek větší“, každý tmavě zelený list má
rafinovaný světle zlatý lem okrajů. Květy jsou tmavě modrofialové. Kvete od konce jara
až do začátku podzimu. Je mrazuvzdorný. Výška 15-20 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.

OSTATNÍ TRVALKY
1006 Acanthus mollis – „paznehtík“, plně mrazuvzdorná trvalka, dává přednost plnému
slunci, teplejším podmínkám a dobře propustné půdě, snáší i zastínění. Lesklé listy
jsou velké, hluboce laločnaté, ostnitě zašpičatělé. Vysoké, vzpřímené klasy nesou nálevkovité, dvoubarevné, jemně světle fialové a bílé květy. Rozkvétají ve velkém množství v létě. Výška až 120 cm. Během první zimy po vysazení je lépe rostliny chránit.
Cena za 1 kus je 58 Kč, 3 kusy 165 Kč.
1007 Ajuga reptans BURGUNDY GLOW – „zběhovec plazivý“ Tato atraktivní “ajuga” vytváří bohatý koberec zelenočervených listů s růžovými a žlutými skvrnami, ze kterých
vystupují růžová květenství. Kvete na jaře, výška 25 cm. Snadno se pěstuje, využívá se
většinou k pokrytí půdy. Rostliny snášejí slunce nebo stín a jakoukoliv půdu, ale lepšího
vzrůstu dosahuje ve vlhčích podmínkách. Je mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.

1010

1011

1007

1008

1008 Alchemilla mollis THRILLER – „kontryhel měkký“, trsnatá, pokryvná trvalka s okrouhlými, světle zelenými listy s vroubkovaným okrajem. Plně mrazuvzdorný, roste na všech
půdách kromě bažinatých. Vyhovuje mu poloha na slunci, ale i částečné přistínění,
kvete uprostřed léta slámově žlutými květy. Výška do 50 cm, miláček aranžérů květin.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
1009 Alyssum montanum BERGGOLD – „tařice horská“, velice populární skalnička, často rostoucí společně s „arabisem-huseníkem“ a „aubrietou-tařičkou“. Tvoří nízké
kopečky stříbřitě šedých listů, nesoucí velké množství jasně žlutých kvítků. Kvete od
poloviny až do konce jara. Je vhodná do skalek, stěn a písčitých svahů. Má ráda slunnou polohu, je mrazuvzdorná, výška 10-15 cm.
Cena za 1 kus je 33 Kč, 3 kusy 90 Kč.
1010 Anaphalis MARGARITACEA NEUSCHNEÉ – „plesnivka perlová“, na péči velmi nenáročná trvalka, s malými požadavky na půdu, využívá se často jako slaměnka. Květy
jsou stříbřitě bílé, perlovité úbory v hustých vrcholičnatých květenstvích. Má ráda plné
slunce, teplo i úpal. Půda může být mírně suchá až čerstvá, propustná. Kvete v létě,
výška 30-40 cm, použití v menších plochách na sušších záhonech a na skalkách. Hodí
se na řez květů, nechá se i sušit, je mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
1011 Centaurea macrocephala – „chrpa velkoúborná“, od června vyrůstají na až 1 m vysokých, tuhých lodyhách velké žluté úbory s papírovitými, stříbřitě hnědými zákrovními
listeny. Tato unikátní velkokvětá chrpa pochází z Arménie, hodí se k řezu a k sušení jak
rozkvetlých květů, tak i poupat.
Cena za 1 kus 35 Kč, za 3 kusy 105 Kč.
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1009
1012 Cerastimum tomentosum SILBERTEPPICH – „rožec plstnatý“, atraktivní, stříbrošedá polštářovitá trvalka. Květy jsou bílé, menší, hvězdicovitého tvaru, v řídkých květenstvích. Použití na skalkách, na suchých zdech a v mezerách mezi kameny, ve žlabech
a na střešních zahrádkách. Pěkný v mezerách kamenných schodů a dlážděných cest.
Čím chudší a teplejší stanoviště, tím méně péče je třeba vynaložit. Kvete květen–červen, výška 15 cm. Je mrazuvzdorný.
Cena za 1 kus je 27 Kč, 3 kusy 75 Kč.
1013 Ceratostigma plumbaginoides – „olověnec“, keříčkovitá trvalka 20–30 cm vysoká.
Azurově modré květy se rozvíjejí ve shlucích na konci větévek. V září a říjnu, se listy
začínají vybarvovat do ruda. Tato trvalka se pěstuje pro její krásně modré květy a parádní podzimní zbarvení. Je mrazuvzdorná, je však lepší, když jí na zimu uděláme kryt.
Má ráda slunečnou polohu a dobře propustnou půdu, vyhovuje jí i polostín. Listy jsou
lžícovité, štětinatě chlupaté, tmavě zelené, na podzim červenající.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
1014 Cosmos atrosanguineus – „krásenka“, oblíbená hlíznatá trvalka, kvete v létě nebo
začátkem podzimu. Má tmavě karmínově hnědé úbory. Velice pozoruhodná je vůně
čokolády, která je patrná ke konci horkého letního dne. Květy připomínají jednoduché
jiřinky. Vyžaduje slunce, dobře propustnou půdu. V mírných oblastech může přezimovat
v půdě chráněná dobrým mulčem. Rostliny jsou vzpřímené, výška 60 cm, můžeme je
i řezat. Kvetou déle, jestliže se u nich odstraňují odkvetlé květy.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
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1015

1016

1017

1015 Dianthus caryophyllus VIENNA MIXED – „hvozdíky, karafiáty“, byly oblíbené již
ve starověkém Řecku, 35-40 cm vysoká trvalka s šedozelenými listy rozkvétá na
jaře plnými květy nejrůznějších zářivých barev. Květy na vzpřímených stoncích vydávají charakteristickou vůni, kvetou zejména v létě. Svědčí jim půdy dobře zásobené
vápnem, ale alkalická půdní reakce není nezbytná. Vyžadují volné, slunné stanoviště
s provzdušněnou půdou. Jsou to velmi nenáročné květiny, plně mrazuvzdorné, lze je
pěstovat i v květináčích. Mají velmi širokou škálu použití.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1016 Digitalis purpurea FOXY MIX – „náprstník“, tyto trvalky rostou v různých podmínkách, dokonce i na suchých, exponovaných místech. Nejlépe jim však vyhovuje polostín
a dobře provzdušněná půda. Vytváří růžici vejčitých, drsných, tmavě zelených listů
a v létě mohutný hrozen trubkovitých květů, výška 80-120 cm. Náprstníky jsou ozdobou každé zahrady. Květy tohoto náprstníku mohou být růžové, červené, fialové nebo
bílé. Nabízíme Vám je ve směsi barev.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1017 Gaura lindheimeri WHIRLING BUTTERFLIES – „svíčkovec“, tyto v létě kvetoucí trvalky keříčkovitého tvaru, jsou plně mrazuvzdorné. Dávají přednost slunci a lehké, dobře
propustné půdě. Bílé květy jsou nepatrně zabarveny do růžova. Listy jsou kopinaté,
tmavě zelené až hnědě purpurové. Na latových soukvětích bývá záplava jemných květů
od konce června až do srpna. Její přímé květní stonky nesou trubkovité květy, dosahují
výšky asi 50-60 cm. Ve větru se květy neustále pohybují, vypadá to jako mrak malých
motýlů. Vzhledem k trvalému květu je „gaura“ oblíbenou letní květinou.
Cena za 1 kus je 40 Kč, 3 kusy 111 Kč.
1018 Heliopsis helianthoides scabra – „janeba“, v létě kvetoucí vzpřímená trvalka. Vyžaduje slunce a dobrou, propustnou půdu. Množí se na jaře dělením. Výška rostlin do 1 m,

1021
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1022

1018

1019

jednotlivé, kopretinové zlatě žluté úbory jsou poloplné. Lodyhy i listy jsou dosti tuhé,
listy mají vejčitý tvar, hrubý, zubatý okraj, zelenou barvu.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1019 Chiastophyllum oppositifolium – „pupovice, kotyledon“, je stále zelená trvalka
s velkými, podlouhlými, pilovitými, sukulentními listy. Koncem jara a začátkem léta
kvete množstvím drobných žlutých květů v převislých květenstvích. Je mrazuvzdorná,
výška 15-20 cm je vhodná do skalek. Stanoviště má být slunné nebo částečně stinné
s propustnou zahradní půdou.
Cena za 1 kus je 37 Kč, 3 kusy 102 Kč.
1020 Chrysanthemum rubellum hybr. CLARA CURTIS – velké, sedmikráskové, růžové
okvětí se zelenožlutým středem se objevuje ve velkém množství po dlouhou dobu od
konce léta až do podzimu. Snadno se pěstuje, výška 70 cm, vynikající odrůda pro řez
květů. Rostliny jsou hustěji olistěny.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 72 Kč.
1021 Leontopodium alpinum – „protěž alpská“, klasická protěž pěstovaná na skalkách.
„Protěž“, je symbolem Alp a alpské květeny. Tato vysokohorská rostlina roste dobře
i v nízkých polohách, pokud má na zahradě slunné místo a půdu s dobrou drenáží. Je to
víceletá rostlina tvořící trsy kopinatých, vlnatě chlupatých listů. Květy jsou uspořádány
ve stříbřitě bílých úborech, hvězdicovitě lemovaných korunovitými, plstnatými listeny.
Kvete na jaře nebo začátkem léta. Výška 15-20 cm, je mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 28 Kč, 3 kusy 72 Kč.
1022 Lewisia ELISO – „levisie“, je jedna z nejvíce barevných skalniček, středy květů jsou
pruhované, vytvářejí kontrastní, víceramennou hvězdu. Jsou plně mrazuvzdorné. Vy-
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žadují polostín a humózní, vlhkou, ale dobře provzdušněnou, neutrální či kyselou půdu.
Během celého roku nesnášejí zálivku na list. Po odkvětu je nutné zálivku přerušit. Jsou
velmi vhodné do skalek, skalkových skleníků či skalničkových koryt. Dodáváme je ve
směsi barev růžové, červené, oranžové a různé odstíny bílé.
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.
1023 Lysimachia clethroides – „vrbina sehnutá“, statná, trsnatá rozkladitá trvalka s dlouhými, terminálními klasy malých bílých kvítků, vyrůstající mezi zelenými listy. Výška
70 cm, kvete koncem léta.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1024 Nepeta faassenii – „šanta kočičí“, keříčkovitá trsnatá trvalka vhodná do obrub. Svojí
vůní láká kolemjdoucí kočky, které se v ní rády vyvalují. Vytváří porosty malých, šedavě
zelených listů. Květy jsou trubkovité, levandulově modré, ve volných hroznech. Kvete
začátkem léta, výška 40 cm. Je plně mrazuvzdorná, dává přednost slunci.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
1025 Oenothera missouriensis – „pupalka missourská“, květy jsou velké, zvonkovité,
sírově žluté, někdy červeně tečkované, voní. Tyto trvalky pěstujeme pro jejich hojné, avšak krátce vytrvávající květy. Kvetou po celé léto, mají miskovité květy jakoby
hedvábné, trochu podobné květům máku. Jsou mrazuvzdorné, vyžadují plné slunce
a dobře provzdušněnou půdu. Použití pro slunné skalky, štěrkové záhony, suché zdi
a střešní zahrádky, výška 20-25 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1026 Perovskia LITTLE SPIRE – je to vzpřímený polokeř s šedobílými větvičkami. Množství
hluchavkovitých lat, fialově modrých květů, se objevuje od konce léta do poloviny podzimu. Listy jsou opadavé, aromatické, hluboce zastřihávané, šedozelené. „Perovskie“
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je původem stepní rostlina, a proto se hodí do teplých a slunných partií. Uplatní se
v trvalkových záhonech a na skalkách. Na jaře se musí seříznout.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
1027 Physostegia virginiana ROSE – „řetězovka – fysostegie“, trvalka má ve štíhlých
klasech trubkovité květy se zvláštní schopností – jsou nastavitelné do různé polohy, při
vychýlení se hned nevracejí do původní polohy. Kvete celé léto. Květy jsou fialově růžové, pyskaté, v pravidelných, jako články řetězu se střídajících přeslenů v koncových
klasech. Výška 80 cm. Je mrazuvzdorná. Stanoviště má být slunečné, občas přistíněné, půda běžná zahradní. Používáme je v záhonech, okolí jezírek. Množíme je dělením
trsů na jaře.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1028 Sanguisorba officinalis – nad přízemní růžicí dělených listů, vyrůstají dlouhé, téměř
bezlisté, lehce větvené stonky zakončené květními hlávkami složenými z červenohnědých květů. Květy příjemně voní, nenáročná trvalka.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1029 Saponaria ocymoides – „mydlice bazalkovitá“, trvalka s kompaktním nebo rozvolněným kobercem chlupatých vejčitých listů, které v létě překrývá bohatství drobných,
pětičetných, světle růžových až karmínových květů. Výborně se uplatní do obrub, lemů,
svahů, náspů, ale i do skalek a suché zídky. Výška 10-20 cm, je plně mrazuvzdorná,
potřebuje slunce a dobře propustnou půdu. Bohatě kvete, vyhledávaná skalnička veselých barev.
Cena za 1 kus 30 Kč, za 3 kusy 81 Kč.
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1030 Scabiosa caucasica STAFA – fialově modré květy jsou pěkně překládané, střed je
smetanově bílý. Štíhlé stonky s květy se pěkně pohupují ve větru, kvete celé léto až do
podzimu, má ráda slunné místo.
Cena za 1 kus 35 Kč, za 3 kusy 96 Kč.
1031 Solidago canadiens GOLDKING – „zlatobýl, celík“, kompaktní trvalka s listnatou
lodyhou a bohatým koncovým květenstvím, složeným z množství malých úborů zlatě
žlutých květů. Výška 30-40 cm, je plně mrazuvzdorný. Snáší slunce i stín, přednost
dává vlhké půdě, uplatní se především v rabatových záhonech.
Cena za 1 kus 33 Kč, za 3 kusy 90 Kč.
1032 Solidaster luteus LEMORE – „celík“ a „podzimní astry“ jsou oblíbené trvalky, a proto je zvláštní, že kříženec obou rostlin se pěstuje zřídka. Má drobné, citrónově žluté
úbory v bohatě rozvětvených květenstvích. Listy jsou drobné, jemně dělené, šedozelené. Pěstuje se pro řez květů, velmi dobře působí v květinových aranžmá. Kvete
v červenci-září. Mrazuvzdorná trvalka, vyžadující dobrou půdu a slunečné stanoviště,
výška 60-75 cm.
Cena za 1 kus 33 Kč, za 3 kusy 90 Kč.
1033 Tiarella wherryi – „tiarela“, tato trvalka s vytrvávajícími listy, která se v zimě barví
bronzově a červeně, dává trvalkovému záhonu barvu v době, kdy kolem není vidět žádný život. Rostlina pokrývá půdu listy s výraznou žilnatinou a brzy v létě nese vzdušná
květenství složená z malých narůžovělých květů. Kvete v červnu až v září. Roste dobře
pod stromy a její květy vydrží svěží po mnoho týdnů.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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1034 Trollius chinensis GOLDKÖNIGIN – „úpolin“, na jaře a v létě kvetoucí trvalka, které
se daří v blízkosti tůní a vodních toků. Je plně mrazuvzdorná, snáší slunce i stín. Nejlépe se jí daří v mokré půdě. Velké, kulovité, sytě zlatě žluté květy, miskovitého tvaru
s vyčnívajícími nektarovými lístky, rozkvétají jednotlivě nad okrouhlými, hluboce členěnými, zelenými listy. Po odkvětu je hluboko seřízněte, přihnojte a dobře zavlažujte. Pak
znova obrazí a v září znovu vykvete. Pochází ze severní Číny. Výška až 70 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1035 Veronicastrum virginicum FASCINATION – jemné, trubkovité kvítky jsou levandulově
růžové barvy, stonky jsou zbarveny do burgundsky červené. Výška 90-100 cm. Tuto
trvalku vysazujeme spíše do vlhčí půdy, stanoviště může být slunečné, ale i polostín.
Je vhodná do smíšených trvalkových záhonů, přírodních nebo zadních partií zahrad.
Vzpřímené stonky nesou úzké kopinaté listy v přeslenech. Dělá pěkně rozvětvená květenství, působí provzdušněným dojmem, láká včely a motýli. Mimo období květu působí
velice dekorativně, je mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
1036 Yucca filamentosa – „juka vláknitá“, vynikající solitérní trvalka s celoročním ozdobným účinkem, lidově zvaná „palmová lilie“. Pěstuje se pro výrazné, mečovité,
nahlučené listy v přízemní růžici. Od poloviny do konce léta vyrůstají z trsu listů, tmavě zelené lodyhy. Vysoké převislé laty nesou bílé, zvonkovité květy. Výška kvetoucích
lat je až 1,5 m. Potřebují plné slunce, dobrou půdu, jsou mrazuvzdorné. Je lépe je na
zimu nakrývat, v době intenzivního růstu zaléváme středně, v ostatních obdobích málo.
Množí se na jaře dělením.
Cena za 1 kus je 43 Kč, 3 kusy 120 Kč.
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1038

„Trvalky, které Vám nabízíme v tomto katalogu, dodáváme
v kontejnerech 8 x 8, 9 x 9 cm“.

T R ÁVY

Tato skupina zahrnuje okrasné trávy, které nabízejí nevídané možnosti
tvarů, barev a struktur, mění se podle ročních období, snesou se s většinou
jiných rostlin a přežijí téměř všechno – sucho, mokro, chudou půdu, hodně
i málo slunce. Zbarvení je rozličné: od žlutobílé přes zelenou, červenohnědou až po modravou a stříbřitou. Květenství trav je po usušení možné
použít do různých vazeb i jako dekorace do vázy. Vhodné místo pro ně je
solitérní výsadba do kosených trávníků nebo nízkých trvalek. V menších
skupinách pak sázíme nižší trávy poblíž teras a cest. Péče se omezuje na odstraňování nevzhledných stébel, svazování a na předjarní seříznutí těsně
u země. Pojmenování okrasná tráva se používá pro všechny rostliny, které
mají vzhled trávy. Jejich výška je daná druhem a pohybuje se od trpasličích
až po obří rozměry. Skalkám a záhonům dodávají eleganci a zdůrazňují
kontrasty, i když některé trávy mívají v létě atraktivní květenství a suché
se používají jako zimní dekorace. Dodají dynamiku a překvapivý rozměr
okoukanému záhonu i květináčům na balkóně, svým kouzlem nás přenesou
na suchou pampu nebo do tropického močálu, jsou prostě kouzelné, šik
a sexy. Množí se většinou dělením. Sázíme je na podzim i na jaře. Škůdci
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a choroby většinou nepůsobí vážnější problémy. Budoucnost okrasné zahrady patří různým druhům trav.
1037 Calamagrostis acutiflora KARL FOERSTER – „třtina ostrokvětá“, listy jsou tmavě
zelené, kvete v létě světle oranžovým květenstvím. Výška 60 cm, barevná paráda na
zahradě v dalších letech.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
1038 Calamagrostis acutiflora OVERDAM – listy jsou stříbřitě bíle podélně pruhované. Má
ráda slunce i polostín. Půdy mohou být propustné, sušší i vlhké. Sázíme je do menších
skupin i jako solitéru. Kvete v červenci, výška 50 cm.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1039 Carex testacea PRAIRIE FIRE – atraktivní, zeleně bronzová ostřice s jemnými listy.
Velice dekorační na záhonech, lemech, nádobách. Listy jsou neobvykle vypouklé, na
jaře je třeba sestřihnout.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1040 Cortaderia selloana PINK FEADER – 150 cm vysoká travina, trochu choulostivější, než
je bílá „kortadiéra“. Též vyžaduje zimní kryt, alespoň v prvním roce. Na zimu svážeme
listy do snopu, případně trs ještě přikryjeme na ochranu proti zmrznutí. Tento druh
kvete narůžovělými latami, které jsou velmi dekorativní.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1041 Cortaderia selloana WHITE FEADER – „kortadérie, pampová tráva“, pochází
z pamp Argentiny, odtud název. Má ráda teplou, chráněnou polohu na slunci. Okrasný
účinek těchto trav zvyšuje chomáčkovité jakoby hedvábné, květenství. První rok po
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výsadbě je lepší jí udělat zimní kryt např. vrch svázat, přikrýt listím, nemá ráda být přes
zimu v mokru. Při nákupu na podzim, chcete-li mít jistotu, že Vám rostlina přežije do
jara, zasaďte jí do větší nádoby a na zimu uložte např. do sklepa. Jinak další pěstování
je bez problémů. Koncem léta rozkvétají vzpřímené, stříbřitě bílé laty, které jsou až
150 cm vysoké.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1042 Festuca cinerea – „kostřava sivá“, stále zelená, trsnatá, vytrvalá tráva. Tvoří husté,
kompaktní trsy, je plně mrazuvzdorná. Má stříbřitě modré listy. Nejlépe se jí daří na
slunném stanovišti v propustné, chudší půdě. Je vysoká 15-20 cm, hodí se na skalky,
vřesoviště, je vhodná pro okraje záhonů. V létě kvete nenápadnými latami. Pochází
z Alp, množíme jí dělením.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
1043 Chasmanthium latifolium – synonymum „Unifolia latifolia“, listy jsou svěže zelené.
Pěstujeme je pro jejich nápadné květenství – ploché převislé oválky na dlouhých stopkách v převislých latách. Vysazujeme ji solitérně nebo do menších skupin, hodí se i pro
skupinovou výsadbu, květenství se dá sušit. Výška 50-70 cm. Prospívá na slunečném
stanovišti ve vlhčí, humózní půdě. Je mrazuvzdorná. Nádherná ve váze, ale i ve vazbě.
Cena za 1 kus je 30 Kč, 3 kusy 81 Kč.
1044 Imperata cylindrica RED BARON – „japonská krvavá tráva“, je nápadná svým
ostře rudým zabarvením (čím více slunce, tím více červené barvy). Okamžitě na sebe
strhne pozornost, proto je lepší nedávat ji do blízkosti jiných výrazných rostlin. Výška
30-50 cm a v ideálních podmínkách (vlhko a teplo) se může trochu nekontrolovatelně
rozrůstat. Skvěle se jí bude dařit i v nádobě na balkóně. Na každou návštěvu udělá
určitě bombastický dojem.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
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1045 Koeleria glauca COOLIO –,,smělek sivý“, husté trsy jsou složeny z tuhých, drsných,
šedozelených listů. Kvete v létě nápadnými, zlatými latami. Má rád propustně lehčí,
chudší půdy na plném slunci. Na jaře je třeba vyčesat suché listy. Hodí se na okraje
záhonů, přírodní a stepní partie, je výborný v nádobách.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
1046 Leymus arenarius – „ječmenice písečná“, je považována za dekorativní rostlinu
řidších, trsovitě uspořádaných šedomodrých až modrých, špičatých, širokých listů.
V některých zemích jsou plody používány jako obilnina. Roste na písčitých, kamenitých
půdách, na plném slunci, snese i lehký polostín. Nevadí jí větrné stanoviště, je používána na zpevnění půdy, je plně mrazuvzdorná. Výška 80-100 cm.
Cena za 1 kus je 35 Kč, 3 kusy 96 Kč.
1047 Miscanthus sinensis – „ozdobnice čínská“, je charakteristická svými stříbrně hnědými filigránskými latami, které se objevují v září. Listy jsou světle zelené a vytváří
kruhové trsy. Tato překrásná ozdobná tráva je vhodná do zahrady, k řezu i na sušení.
Na rozdíl od mnohých zahradních rostlin nás bude těšit po celý rok. Ojíněné nebo mírně
zasněžené trsy ozdobnic jsou opravdu ozdobné. Výška je 1 - 1,5 m.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1048 Miscanthus sinensis FERNER OSTEN – tmavě zelené listy mají stříbrná žebra. Je mimořádně přizpůsobivý k podmínkám. Květenství jsou načervenalá, výška 100–130 cm.
Dekorativní, péřité květenství, lze použít k řezu a je možné jej také sušit.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1049 Miscanthus sinensis MALEPARTUS – trsy listů jsou vysoké až 1 m. Listy jsou nejdříve stavěny kolmo od lodyhy, později jsou převislé s bílým středním pruhem. Kvete
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pravidelně v srpnu masovou později hnědou barvou. Na konci podzimu jsou květní laty
stříbrné, velmi jemné. Roste na slunci i v polostínu. Výška květů je až 200 cm, vysoká,
krásná solitéra.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
1050 Miscanthus sinensis strictus – „tzv. dikobrazí tráva“, je podélně bíle pruhovaná,
je choulostivější na teplo, téměř nekvete. Výška rostlin okolo 1,5 m. Množí se zásadně
dělením. Ozdobnice jsou typickými solitérními trávami. Nádherně vyniknou jednotlivé
trsy nebo trsy v malých skupinkách na posečeném trávníku.
Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
1051 Panicum virgatum PRAIRIE SKY – velice nápadné modrozelené listy jsou vzpřímené,
v poslední třetině své výšky se ohýbají. Kvete na začátku podzimu drobnými kvítky ve
vzdušných latách. Má ráda slunné a výhřevné stanoviště s dobrou drenáží. Zastřihovat
až na jaře těsně před rašením, je mrazuvzdorná. Výška 60-90 cm.
Cena za 1 kus je 48 Kč, 3 kusy 135 Kč.
1052 Panicum virgatum REHBRAUN – „proso prutnaté“, listy jsou sytě zelené, v září se
zbarvuje do bronzova. Pozdě raší, kvete bohatě koncem srpna. Hodí se i k řezu, výška
1 m a více. Sázíme ji jako solitéru nebo ve skupinových výsadbách. Má ráda slunce,
nepříliš vlhkou půdu.
Cena za 1 kus je 45 Kč, 3 kusy 126 Kč.
1053 Pennisetum alopecuroides – „dochan psárkovitý“, nádherná zahradní tráva, pověstná dlouho do zimy vytrvávajícími stříbřitými štětkovitými klasy. Nepatrné světle
až červenohnědé jednotlivé květy jsou uspořádány v hustých klasech, připomínající
kartáčky na vymývání lahví. Má ráda výsluní, teplo. Půda mírně suchá až vlhká. Při
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delším období sucha zalévat. Je vhodná mezi kobercové trvalky, na slunečné záhony
a svahy. Výška 40-80 cm, mrazuvzdorná.
Cena za 1 kus je 36 Kč, 3 kusy 99 Kč.
1054 Pennisetum alopecuroides HAMELN – později raší. Husté trsy úzkých, tvrdších, ostrých listů dosahují výšky 50 cm. Klásky jsou štětinaté, ježaté, zelenohnědé. Vysazujeme jej jako solitéru nebo v menších skupinách. Má rád slunce, chráněnou polohu, vlhčí
půdu. Kvete od srpna, květenství se dá sušit, je pěkný i po prvních mrazech, v zimě
raději půdní kryt a sucho.
Cena za 1 kus je 53 Kč, 3 kusy 150 Kč.
1055 Pennisetum alopecuroides RED HEAD – „dochan psárkovitý“ Listy jsou tmavě zelené, ale na podzim se zabarví do žluta. Kvete srpen–září. Na začátku kvetení mají chocholy vínově červenou barvu, které se před odkvetením přebarví na kouřově fialovou
barvu. Vyžaduje slunné stanoviště a propustnou písčitou půdu. Stříhá se na jaře, nikde
ne na zimu. Výška je 90–120 cm.
Cena za 1 kus je 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
1056 Pennisetum alopecuroides var. Viridescens – „vousatec“, listy jsou úzké, středně
zelené až tmavě zelené, klenuté a převislé. Na podzim se přebarví ve zlatavě hnědou.
Kvete od srpna do října šedohnědými až téměř černými válcovitými květy. Roste na
plném slunci v dobře propustné půdě. Výška 50-60 cm. Nádherná, elegantní ozdoba
zahrady.
Cena za 1 kus je 55 Kč, 3 kusy 156 Kč.
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1057 Pennisetum orientale KARLEY ROSE – vytváří vzpřímený svazek tmavě zelených listů. Květy jsou vhodné k řezu, jak čerstvé, tak i sušené. Kvete jemně růžovými huňatými
květy. Tato odrůda je atraktivní téměř po celý rok. Na podzim se listy zabarví do zlatožluté barvy. Na začátku jara je potřeba ostříhat staré listy. Je odolná vůči suchu. Výška
je 75–90 cm. Rozvolněný tvar této traviny dodá každé zahradě ten správný šmrnc!
Cena za 1 kus je 80 Kč, 3 kusy 225 Kč.
1058 Phalaris arundinacea picta – „lesknice (chrastice) rákosovitá – lidově pentlička“, je vytrvalá nevymrzající a silně se rozrůstající tráva. Listy jsou žíhané, u vzrostlých
trsů až 100 cm vysoké. Přestože preferuje vlhká stanoviště, snese i sušší místa, ale
potom roste pomaleji. Množí se dělením. Je třeba ji hlídat a omezovat v růstu, aby neutlačovala jiné druhy rostlin v okolí. Nejčastěji se pěstují barevné odrůdy „Picta“ nebo
„Tricolor“. Na zimu ji ponecháváme tak jak vyrostla, případně ji provázkem svážeme
do větších trsů a obvykle v dubnu, jak začnou rašit mladé výhony, jen seřízneme loňská
uschlá stébla.
Cena za 1 kus je 38 Kč, 3 kusy 105 Kč.
1059 Sesleria heufleriana – „pěchava“, tato stálezelená travina má ráda suchá a slunná
místa. Mezi pevnými šedozelenými listy, vyrůstají stvoly s pěknými a nápadnými temně
modrými klásky. Kvete v dubnu, velice krásná je ve vřesovištích i ve skalce, výška
25–40 cm. V době, kdy kvete, je neodolatelná!
Cena za 1 kus je 46 Kč, 3 kusy 129 Kč.

Odrůda MONTEZUMA uvedena
do síně slávy NAGC

LUKON GLADS s.r.o.
Rašínova 860 289 12 SADSKÁ
Osobní odběr je možný po předchozí
domluvě na tel: 325 561 710.

Volejte v pondělí až pátek od 7,00 do 15,00 hod.
Můžete také volat na záznamník 325 594 565
nebo poslat objednávku na náš
FAX 325 594 565.
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Objednávky a korespondenci také přijímáme na
náš e–mail: jaroslav.konicek@lukon–glads.cz

PSČ

Místo bydliště

Česká pošta

Název odrůdy
nebo kolekce
Velká
hlíza

Střed.
hlíza

Malá
hlíza

Název náhradní odrůdy
nebo kolekce

e -mail:

25,- Kč

130,– Kč

Cena
Kč
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CELKOVÁ CENA ZÁSILKY

CELKEM 2. STRANA

CELKEM 1. STRANA

BALNÉ

DPD *

Počet kusů hlíz nebo kolekcí

DOBÍRKOVÉ POŠTOVNÉ (ČESKÁ POŠTA / DPD)

Číselný
kód

* – křížkem označte Vaši volbu

Způsob dodání:

ANO
NE *
Povoluji náhradu vyprodané odrůdy z Vašeho výběru ve stejné barvě:
Odesláním objednávkového listu uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů a dále souhlasím s obchodními podmínkami.

Kč, Datum zdan. plnění:

Telefon

Ulice a číslo

Celková suma objednávky

Datum objednávky

Jméno a příjmení

(při dodání zboží slouží jako daňový doklad)

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Lukon Glads s.r.o., Rašínova 860, 289 12 Sadská, Česká republika
 325 561 710, FA X: 325 594 565, IČ: 059 01 863, DIČ: CZ05901863

Číselný
kód

Název odrůdy
nebo kolekce

CELKEM 2. STRANA

Střed.
hlíza

Malá
hlíza

Počet kusů hlíz nebo kolekcí
Velká
hlíza

Název náhradní odrůdy
nebo kolekce

Cena
Kč

