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ZAHRADNICKÉ  CENTRUM  LUŽICE  U HODONÍNA  
Vladimír Šebestík , Česká 817/30  696 18 Lužice , Czech Republic                                                                                                                                                    
Tel / Fax. 518  357 387 ,   Mobil. 606 330 103 , 728 770 516  
LARIX.®  - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky 
www.larix-lusatia.cz   e-mail : larix.sebastian@centrum.cz 
Zahradnické centrum otevřeno : pondělí-pátek 8.00 – 17.00, sobota 8.00 – 11.00 hodin                                                            
 
L E T N I Č K Y          
      

AKSAMITNÍK     Tagetes sp. 
Aksamietnica 
 
počet semen v gramu  300 - 350, 1000 u T. tenuifolia (8 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16°C 
výsadba    polovina května ve sponu 30 x 20-30 cm 
termín kvetení   od června až do zámrazu 
                                                                                                                                                          
AKSAMITNÍK  DROBNOKVĚTÝ       Tagetes tenuifolia Cav. (syn. Tagetes signata Bartl.) 
AKSAMIETNICA DROBNOKVETÁ 
Letnička s jemně vykrajovanými listy používaná především na záhony a obruby. Lze použít i do truhlíků a nádob. Tvoří nízké, polštářovité 
rostliny bohatě kvetoucí po celý rok. Vděčná, nenáročná rostlina pro extrémně slunná nebo naopak mírně zastíněná stanoviště. 
 
ŽLUTÝ  (kód 9535) – kultivar s jednoduchými drobnými květy, výška 30 - 40 cm.  
ORANŽOVÝ  (kód 9536) – neobvyklá oranžová odrůda bohatě kvetoucí až do zámrazu, výška 30 - 40 cm.        
ČERVENÝ  (kód 9537) – odrůda doplňující kolekci drobnokvětých aksamitníků o nejtmavší barvu. Stále kvetoucí nenáročná letnička.                                                                                                                                        
 
AKSAMITNÍK ROZKLADITÝ    Tagetes patula L. 
AKSAMIETNICA ROZLOŽITÁ 
Bohatě kvetoucí letnička s aromatickými listy určená na záhonové výsadby, obruby, do okenních truhlíků a ozdobných nádob. Vysazováním 
aksamitníku kolem citlivých rostlin nebo do skleníků se účinně odpuzují hmyzí škůdci zeleniny. Kořeny obsahují látky potlačující půdní 
háďátka. Nenáročná na pěstování, bohatě kvetoucí po celý rok.  
 
BONANZA BEE  F1(kód 9508) – plnokvětý, vysoce vyrovnaný aksamitník, mahagonové korunní plátky mají výrazný žlutý lem.           
BONANZA FLAME  F1(kód 9509) – plnokvětý, kompaktní aksamitník, mahagonové korunní plátky mají výrazný oranžový lem           
BONANZA BOLERO F1  (kód 9519) – plnokvětý kompaktní aksamitník, žlutooranžové květy s nepravidelným temně oranžovým žíháním. 
CARMEN  (kód 9513) – tmavě červené sametové květy, výška 20 cm. 
PETIT SMĚS  (kód 9510) – směs plnokvětých kompaktních kultivarů žlutých a oranžových barev, výška 20 cm. 
LEMON DROP (kód 9512) – citrónově žluté plné květy, raně kvetoucí, výška 20 cm.  
PETIT ŽLUTÝ  (kód 9515) – velice kompaktní, plnokvětý, citrónově žluté květy, výška 20 cm. 
PETIT ORANŽOVÝ  (kód 9514) – kompaktní, plnokvětý, oranžové květy, výška 20 cm. 
JULIETTE  (kód 9516) – zlatožluté plné květy s terakotovým žíháním, výška  20 cm.  
TIGER EYES  (kód 9511) – plný zlatožlutý střed, mahagonově červený okraj, výška 25 cm.   
Mr. MAJESTIC (kód 9517) – výjimečné podélně pruhované květy, kombinace barev mahagonové a žluté. Kompaktní rostlina dorůstající 
pouze 30 - 35 cm. 
MAUGLÍ  (kód 9521) – kolekce MINI ZAHRÁDKA - kompaktní keříčkovitý MINI aksamitník nesoucí množství dvoubarevných knoflíkovitých 
květů.           
GROUND CONTROL (kód 9518) – PROTI PŮDNÍM HÁĎÁTKŮM - kořenové výměšky této rostliny pomáhají ozdravit půdu od kořenových 
háďátek a omezí jejich reprodukci. Mohutná letnička vhodná na zelené hnojení a na regeneraci půdy na zahrádkách. V gramu je cca 400 
semen.           
          
AKSAMITNÍK VZPŘÍMENÝ    Tagetes erecta L. 
AKSAMIETNICA VZPRIAMENÁ 
Vzpřímená letnička vhodná zejména na výsadby do záhonů a k řezu. Ve váze vydrží 10 a více dní.  
 
CUPIDON SMĚS  (kód 9526) – kolekce MINI ZAHRÁDKA - plnokvětá, kompaktní odrůda ve směsi žlutých, citrónově žlutých a oranžových 
květů, výška 25 cm, vhodná do truhlíků. 
DOUBLE GRANDE SMĚS  (kód 9525) – velké plné květy, směs žlutých a oranžových odstínů, výška 80 cm. 
KILIMANJARO WHITE  (kód 9527) – smetanově bílé, velké plné květy, výška 45 cm.  
POLLUX  (kód 9528) – nová forma tzv. „chrysantémokvětých“ aksamitníků, vhodná do nádob i na záhony. Směs barev - krémová, žlutá a 
oranžová. Výška 35 cm.         
TAISHAN F1 (kód 9529) – kolekce MAXI – skutečné MAXI květy na kompaktních, bohatě větvených rostlinách. Nenáročná, dlouho 
kvetoucí rostlina pro záhony i nádoby. Hybridní efekt se projevuje ve vitalitě, velikosti květů i odolnosti k podmínkám prostředí vybočujícím 
z optima.             
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ASTRA ČÍNSKÁ     Callistephus chinensis (L.) Nees 
Astrovka čínska 
 
počet semen v gramu  450 - 500 (5 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 15 oC 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 15 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 30 (30 x 40) cm 
přímý výsev   duben; 0,8 g/m2 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Vzpřímeně rostoucí větvená letnička určená zejména k řezu a k záhonovým výsadbám. Listy jsou vejčité, zubaté. Vyžaduje slunné 
stanoviště. Nedoporučujeme přímé organické hnojení. Každoroční střídání stanoviště zabrání rozšíření fuzariózy (tzv. padání aster). V 
průběhu vegetace ošetřujeme proti mšicím, mimo přímého poškození sáním, rozšiřují virová onemocnění. 
 
ANDRELLA SUPER MIX  (kód 9099) – výběrová směs s velkými jednoduchými kopretinovitými květy.   
AMERICAN BEAUTY SMĚS  (kód 9112) – velké plné květy, směs 7 barev, výška 80 cm. 
POMPON SMĚS  (kód 9113) – dlouho žádané pomponkovité květy ve směsi barev. Ve směsi jsou i rostliny s dvoubarevnými květy s bílým 
středem.  
POMPON WHITE AND YELLOW (kód 9106) – pomponkovitá astra, žlutý střed a bílý okraj, výška 60cm.                                 NOVINKA 
POMPON BLUE AND WHITE  (kód 9115) – pomponkovité astry, bílý střed a modrý okraj, výška 60 cm. 
POMPON RED AND WHITE  (kód 9116) – pomponkovité astry, bílý střed a růžově červený okraj, výška 60 cm. 
MATSUMOTO SMĚS  (kód 9114) – směs 7 barev: žlutá, růžová, bílá, lila, karmínově červená, červená, tmavě fialová; velké plné květy.  
HI-NO-MARU  (kód 9104) – růžový střed a bílý okraj, množství menších květů na vzpřímených stoncích. Až 70 cm vysoká rostlina vhodná k 
řezu. Pozdě kvetoucí astra, která rozzáří zahradu, když ostatní letničky už odkvétají.   
BLUE MOON  (kód 9105) – modrý střed a bílý okraj. „Sestra“ odrůdy HI-NO-MARU se všemi jejími vlastnostmi. 
Pozdě kvetoucí astra ideální na záhon i k řezu.  
COLOUR CARPET SMĚS  (kód 9117) – plné chryzantémovité květy, směs 5 barev, kompaktní rostliny, výška 30 cm, ideální pro záhonovou 
výsadbu. 
PRŮHONICKÝ TRPASLÍK SMĚS  (kód 9118) – velmi atraktivní, větvená astra vysoká 20 - 25 cm, kompaktní vzrůst, bohatě kvete drobnými 
plnými květy. Směs bíle, růžově a modře kvetoucích rostlin.   
PRŮHONICKÝ TRPASLÍK  (kód 9119) – bílý.   
PRŮHONICKÝ TRPASLÍK  (kód 9120) – růžový.    
PRŮHONICKÝ TRPASLÍK  (kód 9122) – modrý.   
DUCHESSE SILVERY BLUE  (kód 9131) – velké „chryzantémokvěté“ astry se stříbřitě bílými květy s modrými špičkami. Dekorativní, výška 
70 cm. 
DUCHESSE SILVERY ROSE  (kód 9132) – velké „chryzantémokvěté“ astry se stříbřitě bílými květy s růžovými špičkami, výška 70 cm. 
SUPER PRINCESS SMĚS  (kód 9107) – směs 8 barev, plnokvěté s pevným stonkem, výška 80 cm. 
SUPER PRINCESS MODRÁ  (kód 9108) – plnokvětá s pevným stonkem, žlutý střed - světle modrá, výška 80 cm.                 
SUPER PRINCESS RŮŽOVÁ  (kód 9109) – plný růžový květ, výška 80 cm. 
SUPER PRINCESS BÍLÁ  (kód 9110) – větvené rostliny s dlouhými květními stonky určené k řezu, výška 80 cm.   
ELECTRIC  SMĚS  (kód 9100) – jehlicovité květy, směs 5 barev, vhodné na záhon i k řezu, výška 60 cm. 
ELECTRIC ČERVENÁ  (kód 9101) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60 cm. 
ELECTRIC MODRÁ  (kód 9102) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60 cm. 
ELECTRIC BÍLÁ (kód 9103) – jehlicovitá k řezu i na záhon, výška 60cm.                                                                                  NOVINKA  
PIVOINE  (kód 9125) – pivoňkovitá směs, pevné, vzpřímené květní stvoly, výška 70 cm.    
RED RIBBON  (kód 9133) – nízké rostliny dorůstají pouze 25 cm, velké plné květy mají špičky a rubové strany červených květů bíle 
zbarvené.          
BLUE RIBBON  (kód 9134) – nízké rostliny dorůstají pouze 25 cm, velké, plné květy mají špičky a rubové strany modrých květů bíle 
zbarvené.                               
HULK  (kód 9137) – kolekce KURIOZITY – netradiční tvar květů aster – soukvětí nemá jazykovité květy, okrasný je výrazně tvarovaný 
středový terč. Bestseller holandských aranžérů posledních let. Pěstování i nároky jsou shodné s tradičními astrami.   
 
 

BEGÓNIE HLÍZNATÁ    Begonia x tuberhybrida VOSS 
Begónia hľuznatá  
 
výsev    leden až únor, skleník, 22 – 24 °C  
předpěstování   přepichování únor až březen; 16 – 18 °C 
výsadba    květen až červen 

termín kvetení   červen – říjen 
 
Osivo peletizovaných begónií vyséváme do kvalitního výsevního substrátu, nezasypáváme. Pelety musí být několikrát lehce zality, aby se 
jíl, z kterého je peleta především vyrobena, rozmočil a odplavil. Semeno se uvolní a může bez problémů vyklíčit. Jinak semeno zůstane 
uvězněno v peletě. Výsev důkladně přikryjeme na prvních cca 10 dní igelitem, abychom zajistili klíčencům vysokou vzdušnou vlhkost. 
Osetou nádobu umístíme na světlo do prostoru s teplotou 22 – 24 °C. Po vyklíčení rostlinek teplotu snížíme na 16-18 °C a zároveň 
snižujeme i vzdušnou vlhkost. Rostliny přepícháme, zaléváme dle potřeby a mírně přistíníme. V době vlhkého a chladného počasí zálivku 
omezujeme. Jinak pravidelně zaléváme a jednou týdně hnojíme. Rostliny bohatě kvetou do doby, než je zničí mráz. Hlíznaté 
begónie vytvářejí hlízy, ze kterých můžeme rostliny pěstovat v dalším roce. 
 
GIGANTEA F1  (kód 9050) (Begonia x tuberhybrida VOSS (gigantea flore pleno)) – směs hybridních velkokvětých odrůd.   
CHANSON RŮŽOVO BÍLÁ F1  (kód 9051) (Begonia x tuberhybrida VOSS (pendula multiflora flore pleno)) – hybridní převislá mnohokvětá 
odrůda s růžovobílými květy, tvoří až 50 cm dlouhý převis, výborná balkónovka do polostínu a na severně orientovanou expozici.   

BEGÓNIE - VOSKOVKA    Begonia semperflorens LINK et OTTO 
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Begónia vždykvitnúca  
 
výsev    leden až únor, skleník, 22 – 24 °C 
předpěstování   přepichování únor až březen, 16 – 18 °C 
výsadba    květen až červen, 30 rostlin na m2 

termín kvetení   červen – říjen 
 
Oblíbené letničky pro rozsáhlejší kobercové ornamentální výsadby, na hroby, ale i do truhlíků. Vyznačují se nenáročností při pěstování a 
odolností k vysokým teplotám a přímému slunci. Osivo je peletováno. Pelety begónií vyséváme do kvalitního výsevního substrátu, 
nezasypáváme. Pelety musí být několikrát lehce zality, jen tak prasknou. Semeno se uvolní a může bez problémů vyklíčit. Jinak semeno 
zůstane uvězněno v peletě. Výsev důkladně přikryjeme na prvních cca 10 dní igelitem nebo tabulkou skla, abychom zajistili klíčencům 
vysokou vzdušnou vlhkost. Osetou nádobu umístíme na světlo do prostoru s teplotou 22 – 24 °C. Po vyklíčení rostlinek teplotu snížíme na 
16 - 18 °C a zároveň snižujeme i vzdušnou vlhkost. Rostliny přepícháme, zaléváme dle potřeby a mírně přistíníme. Později začínáme 
rostliny přihnojovat. Z chorob se může vyskytnout padlí a plíseň šedá. Včasné použití dostupných pesticidů zcela vyřeší tyto 
problémy. Pravidelně zaléváme a jednou týdně hnojíme.  
 
SMĚS F1  (kód 9048) – výběrová směs hybridních voskovek pro záhony, hroby i do nádob                                   
TANGO ČERVENÁ F1  (kód 9049) – košatá a bohatě kvetoucí voskovka, velký květ, intenzivní barevný odstín, držitel ocenění NOVITAS 
OLOMOUCIENSIS 2003  
                                                                                                                  

BÉR       Setaria italica (L.) P. Beauv. 
Mohár  
 
počet semen v gramu  300 - 500 (5 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   březen - květen 
termín kvetení   červenec - září 
 
Dekorační tráva s 10 - 15 cm dlouhým kompaktním květenstvím a pevnými stébly. Bér je nenáročný na půdu a velice jednoduchý 
k pěstování. Vyséváme přímo na stanoviště. Má rychlý, bujný růst. Sklízíme po vytvoření semen. Tráva vhodná do čerstvé vazby a zvláště 
k sušení. 
 
SMĚS  (kód 9505) – exkluzivní směs různých typů béru, obsahuje rostliny s klasy různých barev, struktur a tvarů - převislé a chlupaté laty, 
červené a kompaktní, netradičně rozdvojené do V (zaječí ouška); vynikající k sušení, výška 100 - 120 cm. 
 

CITLIVKA      Mimosa pudica L. 
Citlivka obyčajná 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  180 
výsev    únor až březen; 18 – 20 °C 
výsadba    květen až červenec 
výška    20 – 30 cm 
 
Keříčkovitá letnička dorůstající výšky 30 cm, kvete růžovými květy už v prvním roce. Ideální pro seznámení dětí s životem rostlin. Rostlina je 
zvláštní především svou seismonastií (pohyb na základě podráždění - po doteku sklápí listy) a nykonastií (spánkový pohyb), kdy v noci 
sklápí listy ke stonku. Uplatní se jako pokojová i balkónová rostlina. Pěstebně nenáročná, snese i polostín v bytu. 
Semínka mají specifické požadavky na klíčení. Osivo namočte na 24 hodin do vody 40 °C teplé, nádobu umístěte na teplé místo (topení, 
slunné místo). Poté vysejte osivo do kvalitního výsevného substrátu a jenom zlehka pokryjte. Optimální teplota pro klíčení je 20 – 30 °C, 
doba klíčení 14 – 21 dní. 
 
CITLIVKA (MIMOSA)  (kód 9407) – kolekce KURIOZITY           
 

CYPŘIŠEK LETNÍ     Kochia scoparia (L.) Schrad. 
Kochia metlovitá 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  1 000 
výsev    duben - přímo na stanoviště do hnízd; spon 50 x 50 
výsadba    po vzejití vyjednotíme na jednotlivé rostliny 
termín kvetení   červen - říjen 
výška    80 cm  
 
Nenáročná, rychle rostoucí letnička ozdobná listem vhodná jako solitéra, do smíšených skupin i k vytvoření dočasných živých plotů. Vytváří 
vzpřímené keřovité, bohatě rozvětvené rostliny pravidelného vejčitého tvaru. Drobné čárkovité, světlezelené listy se na podzim zbarvují 
karmínově červeně. Dobře se jí daří na slunném a teplém stanovišti. 
 
KOCHIE  (kód 9345)   
 
 
 

ČERNUCHA DAMAŠSKÁ    Nigella damascena L. 
Černuška damascénská 
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počet semen v gramu  500 (5 g na 1000 rostlin, 0,75 g /m2) 
přímý výsev   březen – duben; do řádků 10 - 40 cm; možný podzimní výsev 
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí, vzpřímená letnička vhodná pro skupinové výsadby. Používá se pro řez květů a zejména pro sušení nafouklých tobolek. 
Pěstování je snadné - vyséváme zásadně přímo na záhon brzy z jara nebo již na podzim. Klíčí v chladu. Upřednostňuje slunce a sušší 
stanoviště. 
 
PERSIAN JEWELS  (kód 9430) – směs bílých, růžových a modrých odstínů mnohočetných květů, výška 50 cm. 
CRAMER´S PLUM  (kód 9429) – tmavě bordó zbarvené tobolky, nová, netradiční barva u černuchy.  
DUO MIX  (kód 9428) – kolekce DUO LINE – směs odrůd s bordó a světle zelenými tobolkami, výška 60 cm. Semena ve směsi jsou 
barevně odlišená, barva semen odpovídá barvě tobolek.         
 
 

ČERNUCHA VÝCHODNÍ    Nigella orientalis L. 
Černuška východná 
 
počet semen v gramu  300  (1 g /m2) 
přímý výsev   březen – duben; do řádků 10 - 40 cm; vhodný podzimní výsev 
termín kvetení   červen - září 
 
Netradiční černucha pěstovaná pro efektní tobolky vykrajovaného tvaru. Má vzpřímený habitus a pevné stonky. Je velmi vhodná k sušení. 
Pěstování je podobné jako u černuchy damašské. 
 
TRANSFORMER  (kód 9431) – nenápadné žluté květy, netradiční tobolky, výška 80 cm. 
 

ČIROK ČERNÝ     Sorghum bicolor (L.) Moench 
Cirok čierny 
 
počet semen v gramu  60 (50 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   červenec - září 
 
ČERNÝ  (kód 9507) – rychle rostoucí, statná jednoletá tráva s tmavými ozdobnými klasy. Dorůstá až do 2 m, je vhodná na dočasné živé 
ploty, výborná k sušení do větších kompozic. Nenáročná k pěstování.  
          

DRAČÍK       Penstemon hartwegii hort. 
Penstemon 
 
počet semen v gramu  3 500 (1,5 g na 1000 rostlin) 
výsev    leden - březen; skleník; 20 °C 
předpěstování   3 - 4 měsíce; 12  - 15 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 30 cm 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Vzpřímené rostliny podobné hledíkům s velkými, kalichovitými květy. Výborné na záhony i k řezu. Kvetou dlouhou dobu, rostliny mají 
samočistící schopnost - není nutno odstraňovat odkvetlé květy. Vyhovuje jí slunné stanoviště a humózní, propustná půda.  
 
SMĚS  (kód 9450) – směs bílých, růžových a červených odstínů, velké květy, pevné stonky, výška 70 cm. 
 

DRCHNIČKA    Anagallis linifolia var. monelli (L.) R. KNUTH 
Drchnička 
 
počet semen v gramu  1400 (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, 18 – 20 oC 
přímý výsev   duben až květen 
předpěstování   2 měsíce; 16 – 18 °C 
výsadba    polovina května; spon 25 x 20 cm 
termín kvetení   od června do prvních mrazů 
 
DRCHNIČKA (kód 9047) – keříčkovitě rostoucí, někdy poléhavá letnička s velkými tmavě modrými květy. Květy se na noc a za deště 
zavírají. Dlouho kvetoucí rostlina na záhony, do truhlíků i závěsných nádob. Vyžaduje slunnou polohu a lehčí, ale vododržnou půdu. Při 
pěstování v nádobách udržujte substrát stále mírně vlhký, aby nedošlo k poškození rostlin suchem.  
 
 
 

DVOUTVÁRKA     Dimorphotheca sinuata DC. 
Dvojtvárnik vykrojený 
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počet semen v gramu  400 - 900 (5 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C 
předpěstování   1 - 2 měsíce; 12  - 15 °C 
výsadba    květen; spon 15 x 30 cm 
přímý výsev   duben až červen; do řádků 30 cm 
termín kvetení   červenec - září 
 
Keříčkovitá letnička s množstvím jednoduchých květů s tmavým středem. Květy se na noc a za podmračených dní zavírají. Dvoutvárka je 
vhodná na záhony, skalky a suché zídky. Vyséváme přímo na stanoviště, nebo můžeme předpěstovat sadbu. Upřednostňuje sušší půdy a 
plně osluněné stanoviště. Vyznačuje se dimorfismem – semena mají dva odlišné tvary, proto pojmenování dvoutvárka. 
  
SMĚS  (kód 9235) – bohatě kvetoucí selekce ve směsi barev - jasně oranžová, žlutá, smetanově bílá, výška 30 - 40 cm. 
 

EUKALYPTUS            Eucalyptus sp. 
Eukalyptus 
 
počet semen v gramu  1 200 
předpěstování   únor – březen; pařeniště, skleník 
výsadba    polovina května - červen; spon 30 x 30 cm 
termín kvetení   květen – říjen 
 
Subtropické stálezelené stromy s aromatickými stříbřitými listy. V klimatických podmínkách střední Evropy tvoří keříky, které vyžadují 
přezimování v chráněných světlých prostorách. Vyhovuje mu slunné stanoviště a kvalitní, na humus bohatá půda. 
 
SILVER DROP  (kód 9246) – výška 70 cm, uplatní se i jako pokojová květina.   
   
            

 
FAZOL  ŠARLATOVÝ    Phaseolus coccineus L. 
Fazuľa šarlatová 
 
počet semen v gramu  1   
přímý výsev   duben až květen; do hnízd 3 - 4 semena 
spon    30 x 40 cm 
termín kvetení   červenec - září 
 
Rychle rostoucí popínavá letnička uplatňující se na dočasné živé ploty, k popínání pergol a zídek. Lze ji pěstovat i v truhlících na balkónech. 
Vyžaduje oporu. Daří se jí na výsluní, na místě chráněném před větrem. 
 
ČERVENOBÍLÝ  (kód 9465) – směs červených, bílých a dvoubarevných květů, výška 3 m.  
 
 

FIALA LETNÍ     Matthiola incana (L.) R. Br. 
Fiala sivá 
 
počet semen v gramu  600 (5 - 7 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - duben; pařeniště, skleník; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 10 – 12 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 30 cm 
termín kvetení   červenec - září 
 
Dvouletá až víceletá rostlina pěstovaná jako letnička. Je vhodná pro záhonovou výsadbu, řez květů i přirychlování. Tvoří růžici 
šedozelených listů a hrozny vonných, plných květů ve směsi barev. Příjemně voní. Vyžaduje výsluní a písčitohlinitou půdu se zásaditou 
půdní reakcí. 
 
SMĚS  (kód 9405) – směs barev, převážně plnokvětý výběr s pevnými stonky, výška 30 cm.  
 
 

FUCHSIE      Fuchsia x hybrida VOSS. 
Fuksia hybridná 
 
počet semen v gramu  3 000 – 4 000 
výsev    únor - březen, 15 – 18 °C 
předpěstování   2 – 3 měsíce 
výsadba    květen - červen 
termín kvetení   červen - září 
 
Fuchsie jsou u nás pěstovány pro velmi atraktivní květy rozmanitých tvarů od skromných štíhlých trubek až po plné a dvoubarevné květy. 
Rostliny vyžadují světlé, vzdušné místo bez přímého poledního slunce, nejlépe jim vyhovuje východní strana. Fuchsie nesnáší vysokou 
vzdušnou vlhkost ve skleníku, nejlépe se pěstují na balkónech a terasách.  
Odrůdy s bílými a růžovými květy jsou citlivé na poškození přímým sluncem, dopřejte jim polostín. 
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Pozor na přemokření – dlouhodobé přelití substrátu způsobuje uhnívání kořenů a uhynutí rostlin. V průběhu léta, v době intenzivního růstu a 
kvetení přihnojujeme tekutým hnojivem jednou týdně, v průběhu přezimování stačí přihnojit jednou za 5 – 6 týdnů. V parném létě vypadají 
keříky fuchsií v poledne povadle i při dostatečné vlhkosti substrátu. Nepřelévejte. Rostliny spíš snesou mírné proschnutí než dlouhodobé 
přemokření. Rostliny můžete přezimovat na světlé verandě nebo chodbě při teplotě 5 – 8 °C.  
Pro úspěšné vypěstování mladých rostlin je nejdůležitější dodržení dvou podmínek: 
1) Osivo vyséváme na povrch substrátu a nezasypáváme nebo jenom jemně překryjeme agroperlitem. Světlo významně podporuje klíčení 
2) Během klíčení nezaléváme, jenom lehce mlžíme. Nesmí dojít k přemokření substrátu. Výsevní misku se substrátem nedáváme na přímé 
slunce. Optimální teplota je 16 – 19 °C, doba klíčení 30 – 45 dní. 
 
FOXTROT F2 MIX  (kód 9249) – směs barev, vzpřímený typ růstu, výborně větví již od báze rostliny.   
 
 

GAZANIE ZÁŘIVÁ     Gazania splendens hort.  
Gazania lesklá 
 
počet semen v gramu  200 - 400 (5 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 15 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   od června do zámrazu 
 
Letnička vhodná pro ucelenější výsadby na letničkové záhony, do skalek i do truhlíků. Má kopinaté, vespod stříbřité listy a kopretinovité 
jednoduché úbory. Vysazujeme na plně osluněné a sušší stanoviště. V polostínu, na noc a za deště se květní úbory zavírají. 
 
DAYBREAK RED STRIPE F1  (kód 9257) – výška 25 cm, žluté květy s podélnými červenými pruhy. Výjimečná odrůda je držitelem ocenění 
FLEUROSELECT GOLD MEDAL.  
DAYBREAK ROSE STRIPE F1  (kód 9256) – růžové květy s pravidelnými fialovými pruhy, výška 25 cm                
GARDEN SUN F1  (kód 9255) – atraktivní barevná kombinace - žlutooranžové jazykovité květy této odrůdy jsou intenzivněji zbarvené ve 
středu soukvětí a směrem k okraji barva přechází do světle žluté                     
TALENT ORANGE  (kód 9258) – stříbřité listy, oranžové květy, výška 25 cm.       
TALENT YELLOW  (kód 9259) – stříbřité listy, žluté květy, výška 25 cm.      
SMĚS  (kód 9260) – směs barev, jednobarevné i pruhované květy, výška 30 cm. 
      

HLAVÁČ HVĚZDICOVITÝ   Scabiosa stehlata L.  
Hlaváč 
 
počet semen v gramu  30 - 40 (70 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 18 °C 
předpěstování   1 - 2 měsíce; 12 – 15 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 40 cm 
přímý výsev   duben - květen, 0,5 g na m2 
termín kvetení   červen - srpen 
 
Poměrně neznámá, ale atraktivní letnička k sušení. Nenápadné bílé květy vytvářejí po odkvětu kulovitá suchomázdřitá souplodí. Vyžaduje 
plné slunce, upřednostňuje lehčí, písčitou půdu. 
 
STERNKUGEL  (kód 9500) – silné rostliny s množstvím květů na dlouhých květních stvolech, výška 60 cm     
 

HLEDÍK VĚTŠÍ     Antirrhinum majus L. 
Papuľka väčšia 
 
počet semen v gramu  6 000 – 7 000 (1 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 15 – 20 °C 
předpěstování   2 měsíce; 10 – 15 °C 
výsadba    květen; spon 30 x 25 cm 
termín kvetení   od června do zámrazu 
 
Vzpřímená, na bázi větvená, rychle rostoucí letnička. Má kopinaté listy a klasy dvoupyských, různě zbarvených květů. Nízké odrůdy se 
používají do vegetačních nádob a na výsadbu do záhonů, vysoké k řezu. Daří se jí v hlinitopísčité půdě s dostatkem vápníku. Pravidelným 
odstraňováním odkvetlých květenství podpoříme další nakvétání; rostliny se nevysilují tvorbou semen. Semeno při výsevu nezasypáváme, 
pouze zatlačíme do substrátu. 
 
MAJESTIC  (kód 9062) – směs barev, pevné stonky, výška 50 - 60 cm.  
MAXIMUM  (kód 9061) – exkluzivní směs k řezu, výška 90 cm. 
TOM POUCE  (kód 9060) – směs barev, kompaktní růst, výška 20 cm, vhodná i do okenních truhlíků. 
 
 

HLEDÍKOVKA      Nemesia strumosa Benth. 
Nemezia žľaznatá 
 
počet semen v gramu  4 000 – 5 000 (1g na 1000 rostlin) 
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výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 12 °C  
výsadba    květen; spon 20 x 30 cm 
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí, trsnatá, kompaktní letnička s kopinatými, na okraji pilovitými listy. Trubkovité květy rozkvétají během léta v různých 
barvách: žluté, červené, oranžové, purpurové a bílé. Sestřihnutím rostlin po odkvětu podpoříme další kvetení. Vyžaduje slunce nebo 
polostín a mírně vlhkou strukturní půdu. 
 
CARNAVAL SMĚS  (kód 9420) - směs barev, kompaktní růst, velké květy, výška 20 cm. 
 

HRACHOR VONNÝ    Lathyrus odoratus L. 
Hrachor voňavý  
 
počet semen v gramu  12 -15 (150 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   duben - květen; 3 - 5 ks do hnízda; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   červenec - září 
 
Popínavá nebo keříčkovitě rostoucí letnička používaná k výsadbám na záhony, balkóny a terasy, na popínáni plotů a pergol. Vyšší odrůdy 
vyžadují oporu. Zaštípnutím za 2.až 3. listem napomůžeme rozvětvení rostlin. Květy jsou vhodné i k řezu, ve váze vydrží 4 až 7 dní. 
Vyžaduje slunné stanoviště a výživné půdy bohaté na vápník. Nesnáší těžké a přemokřené půdy.  
 
CUPIDON  (kód 9356) – keříčkový typ, směs barev, výška 25 cm. 
SPENCER  (kód 9355) – popínavý, výběrová velkokvětá směs, výška 200 cm. 
CRIMSON AND BLUE RIPPLE  (kód 9357) – kolekce DUO LINE - vonné květy jsou oblíbené k řezu, vyznačují se netradičním tmavým 
purpurovým a modrým žíháním na světlém podkladu. Semena ve směsi jsou barevně odlišena, barva semen odpovídá barvě květů. 
Dorůstá až do výšky 200 cm.         
 

HVOZDÍK BRADATÝ    Dianthus barbatus L. 
Klinček bradatý 
 
počet semen v gramu  900 - 1000 (3 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor až duben; skleník; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce 
výsadba    květen; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen až září 
 
Jednoletá forma tradiční dvouletky. Tvoří nízké, kompaktní keříky a kvete bohatě už prvním rokem. Vyžaduje lehčí písčitou půdu 
s dostatečným obsahem vápníku. Upřednostňuje slunné stanoviště.   
 
SMĚS  (kód 9225) – nízká selekce ve směsi barev – červená, růžová a bílá, výška 30 cm.  
 

HVOZDÍK ČÍNSKÝ     Dianthus chinensis L. 
Klinček čínsky 
 
počet semen v gramu  900 - 1000 (2 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen až duben; pařeniště, skleník; 18 – 20°C 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 15°C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen - říjen 
 
Nenáročná trsnatá letnička s pestrými květy. Uplatní se do skupinových výsadeb, na záhony, obruby i do nádob. Pro bohaté kvetení je 
nutné odstraňovat odkvetlé květy, tvorba semen rostliny vysiluje. Upřednostňuje slunné stanoviště s propustnou a výživnou půdou.  
 
SMĚS  (kód 9229) – bohatě větvený keřík, kompaktní růst, výška 25 cm. 
 

HVOZDÍK KARAFIÁT    Dianthus caryophyllus L.  
Klinček záhradný 
 
počet semen v gramu  500 (5 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 15 – 20 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 °C 
výsadba    květen; spon 40 x 25 cm 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Větvená vzpřímená letnička pro záhonovou výsadbu a pro řez květů. Ve váze vydrží 7 - 10 dní. Vyžaduje propustnou, živnou půdu s 
dostatkem vápníku a plné slunce. Rostliny určené pro řez květů vyžadují oporu. Tyto tzv. Chabaudovy karafiáty mají dlouhou vegetační 
dobu, sejeme je brzy - v lednu až v březnu. 
 
SMĚS  (kód 9226) – výběrová směs barev, 100 % plnokvětá, velmi pevné stonky, výška 50 - 70 cm. 
PICOTEE  (kód 9227) – směs žíhaných Chabaudových karafiátů. Výborná na záhon, ale i k řezu do váz. 
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CHMEL JAPONSKÝ           Humulus japonicus (Lour.) Merr. 
Chmeľ japonský 
 
počet semen v gramu  60 (50 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   březen - květen na záhon; možno předpěstovat sadbu 
termín kvetení   rostlina ozdobná listem; květy nevýrazné 
 
Bylinná ovíjivá liána pěstovaná jako letnička. Ozdobná výrazným listem, ideální k popínání pergol a plotů. Pěstitelsky nenáročná, daří se jí 
na slunci i v polostínu, v jakékoliv dobře propustné půdě. 
 
HUMULUS (kód 9325) – zelenolistá, bujně rostoucí selekce dorůstající 4 - 5 m. 
 

CHRPA CÍSAŘSKÁ    Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm. 
Nevädza poľná  
 
počet semen v gramu  220 (10 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   březen - duben; do řádků 25 - 30 cm; 0,5 g/m2 
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí, vzpřímená a silně rozvětvená letnička. Listy jsou kopinaté, úzké, šedozelené. Je vhodná pro skupinové výsadby a k řezu. 
Ve váze vydrží 10 dní. Vyséváme přímo na pozemek, rostliny pěstované ze sadby mají tendenci k poléhání. 
 
SMĚS BAREV  (kód 9160) – směs bílých, modrých, růžových a karmínových plných květů, výška 90 cm. 
 

IZOTOMA                 Isotoma axillaris LINDL. (syn. Laurentia axillaris (LINDL.) E. WIMM.) 
Izotoma 
 
počet semen v gramu  10 000, peletované osivo 
výsev    únor – březen; skleník, 20 – 22 oC 
předpěstování   2 – 3 měsíce; 16 – 18 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 30 cm 
 
Australská trvalka není u nás mrazuvzdorná, proto je pěstována jako letnička. Ideální rostlina do závěsných košů a sesazovaných truhlíků 
kde vyniknou její krásné hvězdicovité květy. Světlo podporuje klíčení, vysévejte proto pelety na povrch substrátu a několikrát zalijte. Po 
dobu klíčení udržujte stálou vlhkost, pelety nesmějí proschnout. 
 
TRISTAR MIX F1 (kód 9360) – směs hybridů TRISTAR DEEP BLUE F1 – tmavě modrá, TRISTAR SKY BLUE F1 – jasně modrá, TRISAR 
PINK F1 – růžová a TRISTAR WHITE F1 – bílá. Silné rostliny s bohatým kvetením po celé léto až do podzimu.   
 

JIŘINKA PROMĚNLIVÁ    Dahlia pinnata Cav. 
Georgína premenlivá                                                                                                               
 
počet semen v gramu  140 (25 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - duben; pařeniště, skleník; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 -15 °C 
výsadba    konec května; spon 30 x 40 cm 
termín kvetení   od července do podzimu 
 
Keřovitě rostoucí letnička vhodná na větší záhonové výsadby. Uplatní se i jako solitéra nebo pro řez květů do váz. Hlízy, které se vytváří 
během vegetace, můžeme na podzim vyjmout a uložit v bezmrazém prostředí. Vyžaduje slunné stanoviště a dobře provzdušněnou půdu. 
Bohatému kvetení napomáhá odstraňování odkvetlých úborů. 
 
KOMPAKT SMĚS  (kód 9220) – směs šesti barev, velké plné květy, kompaktní rostliny výšky do 50 cm.  
FIREWORKS (kód 9222) – kompaktní jiřinka s netradičními žíhanými květy ve výběrové směsi barev.   
STARGAZER  (kód 9224) – barevná směs netradičních kaktusovitých květů, výška do 50 cm.   
 

KAPUSTA OKRASNÁ                  Brassica oleracea L. 
Okrasný kel 
 
počet semen v gramu  250 - 300 (10 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen až květen; pařeniště, skleník; 15 °C 
výsadba    květen až červen; spon 40 x 40 cm 
přímý výsev    duben až červen; do hnízd 40 cm vzdálených 
termín kvetení   září až říjen 
 
Dvouletka pěstovaná jako letnička. Tvoří volnou růžici zvlněných až zkadeřených listů. Koncem léta a na podzim, při poklesu nočních teplot 
k 10 °C, se středy růžic zbarvují do bílé, růžové nebo červené barvy. Vyžaduje úrodnou a humózní zeminu, snese i chladnější stanoviště. 
 
SMĚS BAREV  (kód 9085) – směs rostlin zbarvujících se na podzim červeně, růžově nebo bíle, výška 30 cm. 
CORAL F1 MIX  (kód 9084) – silně vykrajované listy, výrazné vybarvení.  
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KAMOME F1 MIX  (kód 9083) – silně zkadeřené listy, výrazné vybarvení.     
VICTORIA PIGEON F1  (kód 9082) – vyrovnaný hybrid s unikátní barevnou kombinací. Střed plochých růžic se na podzim vybarvuje do 
růžové barvy s bílým okrajem. Mírné mrazíky jenom zvýrazní barvy rostliny. Unikátní trojkombinace růžová – bílá – tmavě zelená rozzáří 
záhon na podzim, kdy jsou letničky sežehnuty prvními mrazy. 
PEACOCK F1 MIX  (kód 9086) – směs tvořená hybridy se silně vykrajovanými listy s vínovým a bílým středem. Velice efektní ve skupinové 
výsadbě.             
 

KOBEA      Cobaea scandens Cav. 
Kóbea šplhavá 
 
počet semen v gramu  15 - 18 (120 g na 1000 rostlin) 
termín výsevu   únor - březen; skleník; 18 – 22 °C 
předpěstování   3 měsíce; 15 °C 
výsadba    druhá pol. května; solitérně po 2 - 3 rostlinách 
termín kvetení   od  srpna do zámrazu 
 
Úponkovitá liána pěstovaná jako letnička. Velké zvonkovité květy jsou v poupěti zelené, postupně se zbarvují do tmavě modra. Rostlina je 
ideální k popínání pergol i na balkóny. Vyžaduje slunné polohy a dostatek vláhy. Vysazujeme na chráněné stanoviště, vítr může jemné a 
dlouhé rostliny poškodit.  
 
BLUE BELL  (kód 9185) – tmavé, sametově modré květy na dlouhých stopkách; silné, dekorativně olistěné výhony; výška až 4 m. 
DUO  (kód 9184) – kolekce DUO LINE – bílé a tmavé sametově modré květy, výška až 4 m.     
 

KOLEUS – AFRICKÁ KOPŘIVA   Coleus blumei BENTH. 
Koleus                 (Solenostemon scutellarioides (L.)BENTH) 
 
počet semen v gramu  3 500 
výsev    únor - březen ; pařeniště, skleník; 15 °C 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 15 °C 
výsadba    polovina května; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Nenáročná keřovitá trvalka, citlivá na mráz. V našich klimatických podmínkách ji pěstujeme jako letničku či pokojovou květinu ozdobnou 
pestrobarevnými listy. Doporučujeme zaštipovat - odstraňovat tvořící se soukvětí, udržíme tím kompaktní tvar rostliny.  Vyžaduje polostín a 
mírnou zálivku. Dlouhodobé přemokření substrátu může vést k zahnívání kořenů a k uhynutí rostliny. 
Hnojení provádíme ob dva týdny, pravidelně od března do září roztokem minerálnich hnojiv pro pokojové rostliny s dekorativními listy.  
 
RAINBOW  (kód 9187) – směs barev         
 

KOPRETINA BALKONOVÁ          Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet and Baratte 
Margaréta balkónová 
 
počet semen v gramu  1 600 (2 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen až duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C 
výsadba    květen; spon 20 x 20 cm 
termín kvetení   červen až září 
 
Kompaktní, keřovitá letnička s bochánkovitým růstem vysoká jen 20 cm. Výborná do truhlíků, nádob a na okraje záhonů. Při hustější 
výsadbě (cca 20 cm) vytvoří kompaktní porost pokrytý polštářem květů. Vyžaduje přímé slunce a dostatek vláhy.  
             
SNĚHURKA  (kód 9165) – bílé květy.                                                 
ZLATOVLÁSKA  (kód 9164) – (Coleostephus multicaulis (DESF.) DUR.) – kompaktní, bohatě kvetoucí kopretina žluté barvy pro nádoby 
a okraje záhonů.   
 

KOSMATEC SEDMIKRÁSKOVITÝ        Doroteanthus bellidiformis (Brum.) N.E.Br. 
Poludňovkovec sedmikráskovitý 
 
počet semen v gramu  3 500 (1 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen až duben; pařeniště, skleník; 15 – 18 °C 
výsadba    květen; spon 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen až září 
 
Nízká, polštářovitě rostoucí letnička pro okraje záhonů, skalky a suché zídky. Tvoří jednoduché úbory svítivých barev, které se plně otvírají 
pouze za slunečných dnů. Vyžaduje osluněné teplé stanoviště a lehčí, písčitou půdu. 
 
SMĚS  (kód 9240) – směs barev, výška 10 - 15 cm. 
GELATO BRIGHT RED  (kód 9241) – krásné červeno-fialové květy, výborný zdravotní stav, peletované osivo.   
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KOUKOL POLNÍ      Agrostemma githago L.    
Kúkoľ poľný  
  
počet semen v gramu  200 
výsev    březen až duben; spon 40 x 5 cm 
termín kvetení   červenec - srpen 
 
MILAS  (kód 9035) – velkokvětá forma známého, ale téměř vymizelého plevele. Vysévejte do sušší půdy na plném slunci, přímo na místo 
určení. Pro prodloužení doby kvetení můžeme výsev vícekrát opakovat. Pozor semena jsou jedovatá. Výška rostliny 100 cm. 
 

KRASPÉDIE            Craspedia globosa (Pycnosorus globosus F.L.Bauer ax Beneth) 
Kraspédia 
  
počet semen v gramu  150 (20 g na 1000 rostlin) 
výsev    leden; pařeniště, skleník; 18oC 
výsadba    květen; spon 40 x 30 cm 
termín kvetení   srpen až říjen 
 
BILLY BUTTONS  (kód 9210) – letnička s přízemní růžicí listů a žlutými kulovitými květenstvími na vrcholu dlouhých stonků. Výborná do 
suchých i čerstvých vazeb. Má dlouhou vegetační dobu, vyséváme v lednu. Vyžaduje přímé slunce a záhřevnou lokalitu. 
 

KUKUŘICE OKRASNÁ    Zea mays L. 
Okrasná kukurica 
 
počet semen v gramu  13 (200 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   duben až květen do řádků 40 - 50 cm 
termín kvetení   sběr zralých klasů v říjnu 
 
Jednoletá rostlina vysoká 180 cm s různobarevnými klasy vhodnými k zimní dekoraci. Vyžaduje humózní půdy a teplejší, před větrem 
chráněné stanoviště. Sbíráme plně vyvinuté klasy s pevnými zrny. 
 
JAHODOVÁ DUO  (kód 9567) – kolekce DUO LINE – směs dvou odrůd „jahodové kukuřice“ s drobnými červenými a žlutými zrny     
RÝŽOVÁ (kód 9568) – kolekce PALETA BAREV – výška 150  cm, menší klasy (10-12 cm) těchto odrůd se výborně uplatní 
v kombinovaných aranžmá s podzimními a zimními motivy. Plně dozrálé klasy jsou v krémové, tmavě modré a  bordó barvě.   
MULTICOLOR   (kód 9570) – směs rostlin s různobarevnými dekorativními klasy. 
 

KVAMOKLIT                       Quamoclit cardinalis (Ipomoea x multifida (RAF.) SHINNERS) 
Kvamoklit  
 
počet semen v gramu  38 (70 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen; spon 50 x 40 cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
KARDINÁL  (kód 9478) – popínavá, poměrně bujně rostoucí liána s hluboce zařezanými listy a drobnými, ale výraznými červenými květy. 
Výborná k plotům, pergolám i na balkóny. Vyžaduje slunnou polohu a humózní hlinitopísčitou půdu. 
 

LAGENÁRIE – INDICKÁ OKURKA  Lagenaria siceraria L. 
Fľaškovec (Kalabasa) 
 
počet semen v gramu  5-8 
výsev    duben 
výsadba    květen 
termín kvetení   červenec - září 
 
Jednoletá, drsně chlupatá bylina s popínavou lodyhou a světle zelenými, většinou srdčitými nebo ledvinovitými listy. Kvete bílými květy na 
dlouhých stopkách. Plody jsou lahvovité, dužnaté bobule dorůstající délky 0,3 – 0,7 m.  
 
MARANKA  (kód 9348) – kolekce KURIOZITY – povrch plodů je tmavě zelený, hrbolatý a lze je použít na různá aranžmá.             
 
       

LASKAVEC      Amaranthus hypochondriacus hort. 
Láskavec 
 
počet semen v gramu  1 500 (2 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   březen až duben do řádků 30 cm 
termín kvetení   červen - září 
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Rychle rostoucí letnička se vzpřímenými nebo převislými květními klasy. Výborná do smíšených květinových záhonů, k řezu do váz i 
k sušení. Vyséváme přímo na pozemek, výjimečně je možno předpěstovat sadbu. Laskavec není náročný na stanoviště, vyhovují mu 
humózní, dostatečně vododržné půdy a plné slunce.  
 
PYGMY TORCH  (kód 9045) – vzpřímené květné klasy intenzivně červené barvy, vhodný k řezu i na sušení, výška 40 - 60 cm. 
 

LASKAVEC  TROJBAREVNÝ   Amaranthus tricolor L. 
Láskavec trojfarebný 
 
počet semen v gramu  1 500 (2 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen až duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen; spon 50 x 40 cm 
přímý výsev   duben až květen  
termín kvetení   červenec až září 
 
Vzpřímeně rostoucí letnička okrasná růžicí barevných listů. Vyžaduje hlubší vododržnou půdu a slunné stanoviště. Snese i polostín, ale 
nejlepšího dovybarvení listů dosáhneme na přímém slunci.  
 
EARLY SPLENDOR  (kód 9046) – tmavě červené listy, horní růžice listů se zbarvují do zářivé šarlatové barvy. 
 

LEN  VELKOKVĚTÝ    Linum grandiflorum Desf. 
Ľan veľkokvetý 
 
počet semen v gramu  280 (10 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   březen - duben na záhon do řádků 30 cm vzdálených 
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí vzpřímená keřovitá letnička s kopinatými, šedozelenými listy. Je vhodná pro záhonové výsadby i na skalky. Není náročná 
na živiny, dává přednost plnému slunci, snese i polostín. Pro kvetení v pozdním létě můžeme vysévat opakovaně. 
 
ČERVENÝ (kód 9380) – bohatě kvetoucí kultivar s velkými červenými květy, výška 40 cm. 
CHARMERS MIX (kód 9381) – velké květy ve směsi oranžové, lososové, červené, růžové a bílé s okem. Výška 45 cm.  
             

LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ    Tropaeolum majus L. 
Kapucínka väčšia                                           
 
počet semen v gramu  8  (150 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště; 15 oC 
výsadba    květen; nízké kultivary 20 x 30 cm, pnoucí kultivary 40 x 50 cm 
přímý výsev   duben - květen; 2,5 g na m2 
termín kvetení   od června do prvních mrazů 
 
Rychle rostoucí letnička s okrouhlými, štítovitými listy.  Kvete ostruhatými, krátce trubkovitými květy žluto-oranžových až jasně červených 
barev. Květy jsou známé i jako netradiční, velmi chutná ozdoba pokrmů a salátů. Díky obsahu baktericidních látek pomáhají při vnitřních 
infekcích, zejména močových cest a ledvin, zvyšují celkovou obranyschopnost organismu.  
Lichořeřišnice je vhodná na záhonové výsadby, do okenních truhlíků a ozdobných nádob. Vyžaduje chudší, propustnou půdu a slunné 
stanoviště. Nepřehnojujeme dusíkem, podpořili bychom vegetativní růst na úkor kvetení. 
 
PRINCESS OF INDIA (kód 9553) – odrůda se šarlatovým květem a temně zelenými listy s načervenalým odstínem. Nízká rostlina vhodná 
na okraje záhonů i do větších nádob. Výborně kontrastuje se všemi žlutě kvetoucími letničkami.    
OUT OF AFRICA (kód 9554) – pnoucí odrůda ve směsi barev. Výjimečně bíle panašované (strakaté) listy. 
GRANDE SMĚS (kód 9555) – popínavá odrůda ve směsi barev, výška 2 -3 m. 
TOM POUCE SMĚS (kód 9556)  - směs barev, kompaktní růst, výška 30 cm. 
BIJOU DOUBLE (kód 9557) – kolekce MINI ZAHRÁDKA - plnokvětý kultivar ve směsi barev - červená, oranžová, žlutá, výška 30 cm. 
PEACH MELBA (kód 9558) – nízká rostlina, broskvově zbarvené květy s jasně oranžovým středem.   
   

LICHOŘEŘIŠNICE     Tropaeolum peregrinum L. 
Kapucínka 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  15  (100 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen – červen; spon 40 x 40 cm 
termín kvetení   červenec - září 
výška     2 m, pnoucí 
 
Rychle rostoucí bylinná liána s oplétavými listovými řapíky, vhodná k popínání plotů a pergol. Rostlina je velmi dekorativní světlezelenými 
listy s prstovitě dělenou čepelí a množstvím drobných žlutých květů s třásnitými okvětními lístky. Vyžaduje slunné, před větrem chráněné 
stanoviště a humózní půdu. Rostlinu je nutno chránit před napadením dřepčíky. 
 
ZLATA (kód 9559) – rychle a bujně rostoucí selekce, výška 2 až 3 m. 
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LOBELKA      Lobelia erinus L. 
Lobelka drobná 
 
počet semen v gramu  25 000 - 30 000 (0,5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník, semena nezasypat zeminou; 18 oC 
předpěstování   3 měsíce; 12 oC ;  hrnkujeme po 3 - 5 rostlinách 
výsadba    druhá polovina května; spon 15-20 x 20 cm 
termín kvetení   červen - září 
 
Polštářovitá letnička vhodná do okenních truhlíků, na obruby i na záhonové výsadby. Jednotlivé odrůdy mají kompaktní nebo převislý růst. 
Dobře roste na slunci i v polostínu. Vyžaduje lehčí humózní půdy a pravidelnou zálivku. Po přehnojení dusíkem kvete pozdě a málo. 
Přepichujeme v chomáčcích po 3 - 5 semenáčcích, dosáhneme tím silné rostliny. 
Lobelia erinus  
CRYSTAL PALACE (kód 9390) – kompaktní rostliny bohatě kvetoucí tmavě modrými květy, listy jsou bronzově zelené, výška 15 cm 
LILA (kód 9392) – nezvyklá růžově fialová barva květů, výška 20 cm.  
BÍLÁ (kód 9394) – kompaktní, bíle kvetoucí rostliny 15 - 20 cm vysoké.       
Lobelia pendula   
CASCADE ČERVENÁ (kód 9391) – převislý kultivar s výrazně červenými květy s bílým okem; vhodný do okenních truhlíků, výhony až 25 
cm dlouhé. 
CASCADE SMĚS (kód 9393) – směs barev, převislý růst, vhodná do truhlíků, výhony až 25 cm dlouhé. 
 

LOKANKA LEPÁ              Clarkia pulchella PURSH 
Klarkia pekná 
 
počet semen v gramu  3 500  (1 g na 1000 rostlin)  
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   1 - 2 měsíce; 15 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30 cm 
přímý výsev   duben - květen do řádků 30 cm 
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí letnička pro záhonové výsadby i k řezu. Tvoří 50 cm vysoké keříky obsypané 4 cm velkými, plnými květy. Daří se jí v lehčí a 
humózní zahradní půdě. Zaštípnutím rostlin po ujmutí podpoříme jejich rozvětvení.  
 
SMĚS BAREV  (kód  9175) – směs plných květů v červené, růžové a bílé barvě, výška 50 cm 
 

MÁK  SETÝ      Papaver somniferum L. 
Mak siaty 
 
počet semen v gramu  2 000  (1 g na 1000 rostlin) 
přímý výsev   únor - duben; záhon; 12 oC 
spon    30 x 15 cm 
termín kvetení   červen - červenec 
 
Vzpřímená letnička vhodná  pro záhonové výsadby. Vyžaduje slunné stanoviště nebo polostín a vlhkou provzdušněnou půdu. 
 
HEN AND CHICKENS (kód 9435) – netradiční, efektní odrůda běžně pěstovaného máku pojmenovaná ”kvočna s kuřátky”; velká makovice 
má kolem své báze prstenec drobných makoviček; vhodná k sušení, využijeme ji jako dominantu v zimních suchých vazbách, výška 75 cm. 
DANISH FLAG  (kód 9436) – odrůda s dvoubarevnými okvětními plátky - uprostřed květu jsou bílé a ostře přechází do purpurové barvy. 
Okraje okvětních plátků jsou zkadeřené.         
OASE (kód 9437) – Plnokvětý okrasný mák s velkými květy jasně červené barvy s bílým středem. Plnokvětá forma oblíbené odrůdy 
DANISH FLAG. Pěstitelsky nenáročná letnička - podmínkou úspěchu je výsev co nejdříve na jaře. Výška 100 cm.  
 

MĚSÍČEK  LÉKAŘSKÝ    Calendula officinalis L. 
Nechtík lekársky           
 
počet semen v gramu  150 (15 g na 1000 rostlin; 1,4 g na m2) 
přímý výsev   duben - květen; 15 oC 
spon      30 x 25 cm 
termín kvetení   od června do zámrazu 
 
Nenáročná větvená letnička s kopinatými, aromatickými listy. Uplatní se na záhonové výsadby i pro řez květů. Oranžové květy se používají 
do čajových směsí i na přípravu měsíčkové masti. Vyhovují ji slunné a vzdušné polohy, půdy s dostatkem vápna. Nepřehnojujeme dusíkem 
– bujně roste ale slabě kvete. Pro prodloužení kvetení odstraňujeme odkvetlá soukvětí, tvořící se semena brzdí nasazování dalších květů. 
 
ORANŽOVÝ(kód 9090) – plnokvětý kultivar, intenzivně oranžový květ s malým hnědým středem, vhodný k řezu, výška 40 cm.  
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PACIFIC BEAUTY SMĚS (kód 9091) – směs pastelových tónů v teplých odstínech (žluté, krémové, meruňkové až tmavě oranžové), výška 
60 cm. 
NEON (kód 9092) – velmi efektní barva jazykovitých květů, která přechází z oranžové do purpurové (konečky jazykovitých květů).  
ORANGE DAISY (kód 9093) – kolekce MINI ZAHRÁDKA – přirozeně zakrslý růst, vzrůst do 20 cm, oranžové květy. 
BRONZED BEAUTY (kód 9094) – poloplné a plné květy s výrazným bronzovým žíháním na růžovo-žlutém podkladu, efektní kontrastně 
tmavý střed.                           
CABLOUNA MIX (kód 9095) – středně vysoký měsíček s velkými plnými květy. Odrůdovým znakem je výrazný středový terč složen 
z krátkých trubkovitých kvítků.           
 

MINA                             Mina lobata Cerv. 
Mina 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  45 (70 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen ve sponu 50 x 30 cm 
termín kvetení   červen - září 
výška                                         3 - 3,5 m, pnoucí   
 
Neobvyklá a velmi efektní popínavá letnička, s trojlaločnatými listy a bohatě kvetoucími hrozny červenožlutých květů. Rychle vytváří hustý 
zapojený porost na pergolách a plotech, neměla by chybět na reprezentativních okrasných plochách. Upřednostňuje bohatou, 
provzdušněnou, ale nepřesušenou půdu. Nejlépe se jí daří na plně osluněné, před větrem chráněné lokalitě.  
                                                                                                                                                           
MINA (kód 9409) – rychle rostoucí výběr, rané kvetení, výška až 3 m. 
 

MONARDA       Monarda citriodora CERV. ex LAG. 
Monarda 
 
počet semen v gramu  2 000 
výsev    březen; skleník; 18o C 
výsadba    pol. května ve sponu 30 x 20 cm 
přímý výsev   duben , ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen - srpen 
 
Letnička s netradičně poschoďovitě uspořádanými purpurovými soukvětími. Rostlina je vhodná do záhonů i na sušení, je nenáročná 
k pěstování. 
  
BERGAMO (kód 9418) – kompaktní a výrazně zbarvená odrůda. Držitel ocenění FLEUROSELECT GOLD MEDAL 2007.  
 

NERENKA      Arctotis grandis THUNB. 
Medveďuška veľká 
 
počet semen v gramu  150 
výsev    únor až březen 
doba předpěstování  2- 3 měsíce 
výsadba    květen ve sponu 25 x 30 cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
„Africká kopretina“, letnička dorůstající výšky 35-40 cm, která má krásná květenství podobná gazánii či gerbeře.  Kvete po celé léto až do 
podzimu. Vyžaduje slunné místo. Je vhodná do záhonů i na řez květů.      
 
 HARLEQUIN (kód 9067) – směs atraktivních barev .        
 

NESTAŘEC  MEXICKÝ    Ageratum mexicanum Sims 
Agerát mexický 
 
počet semen v gramu  4 500 – 7 000 (0,5 gramu na 1000 rostlin) 
výsev    únor  - duben; skleník; 18 – 21 oC 
doba předpěstování  2 - 3 měsíce 
výsadba    druhá polovina května do sponu 15-25 x 25 cm 
termín kvetení   od června do prvních mrazů 
 
Rychle rostoucí trsnatá letnička vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do truhlíků a jiných vegetačních nádob. Má oválné, zašpičatělé 
listy a nahloučená květenství drobných květů. Daří se jí na slunci a ve výživné, dobře propustné půdě, která nesmí vyschnout. Pravidelně 
zaléváme, přeschnutí substrátu špatně snáší. Odstraněním odkvetlých soukvětí podpoříme další kvetení. 
 
SMĚS (kód 9031) – směs modře, růžově a bíle kvetoucích rostlin; nízký růst; výška 20 cm. 
TETRA BLUE MINK (kód 9030) – tetraploidní odrůda; kompaktní, trsnaté rostliny; velké, světle modré květy; výška 20 cm. 
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NETÝKAVKA  BALSAMINA    Impatiens  balsamina L. 
Netýkavka balzamínová 
 
počet semen v gramu  110 (15 gramů na 1000 rostlin) 
přímý výsev   duben až květen do řádků 40 cm  
termín kvetení   červen - září 
 
Rychle rostoucí vzpřímená letnička s kopinatými listy. Je vhodná na záhonové výsadby, obruby a do truhlíků. Na kompaktních keřících 
vyrůstají v paždích listů pohárkovité, ostruhaté květy. Vyžaduje živnou půdu a vydatnou zálivku. Dává přednost polostínu. Můžeme 
předpěstovat sadbu nebo vysévat přímo na pozemek. 
 
SMĚS BAREV (kód 9335) – pestrobarevná směs plných květů, výška 50 cm. 
 

NETÝKAVKA SULTÁNSKÁ   Impatiens walleriana Hook. 
Netýkavka sultánska 
 
počet semen v gramu  2 000  (1 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 20 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 cm 
doba kvetení   od června do podzimu 
 
Oblíbená, bohatě větvená letnička  s pětičetnými až 2 cm velkými květy. Je vhodná pro záhony, truhlíky a jiné vegetační nádoby. Vyžaduje 
polostín a výživné, bohaté, mírně vlhké půdy v chráněných polohách. Rostlina je náročná na pravidelnou zálivku. 
 
SMĚS BAREV (kód 9336) – směs bílých, růžových, oranžových, fialových, šarlatových a karmínových rostlin, začíná kvést časně a kvete 
bohatě po celou sezónu, výška 15 - 20 cm. 
 

NEVADLEC HŘEBENITÝ             Celosia argentea var. cristata (L.) O. Kuntze 
Plamenník hrebenistý 
 
počet semen v gramu  1 000 (2 g na 1 000 rostlin)  
výsev    únor - duben; skleník; 20o C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 15 – 18 oC 
výsadba    květen ve sponu 40 x 25 cm 
doba kvetení   od července do podzimu 
 
Letnička k záhonovým výsadbám i pro řez květů. Vyžaduje slunné, teplé polohy a výživné, propustné půdy. Vhodná k sušení. Sušíme rychle 
teplým vzduchem  tak, aby silné a dužnaté stonky nezčernaly. 
 
SMĚS (kód 9150) – směs červeně, růžově a žlutě kvetoucích rostlin, výška 80 cm. 
 

NEVADLEC KLASNATÝ   Celosia spicata SPRENG. (Celosia argentea L.)      
Plamenník 
 
počet semen    1 000 (2g na 1 000 rostlin)                                                                                                                            
výsev                              únor – březen; skleník 20 °C                                                                                                                                                                            
výsadba                               květen, spon 40 x 30 cm                                                                                       
doba kvetení                červenec - říjen 
                                                                                                                     
Těžko byste spojili tuto rostlinu s populárními „kohoutími hřebeny“. Jedná se o příbuzný druh, který má tenká klasnatá soukvětí 
suchomázdřitých květů. Vrchní, tmavě fialová část soukvětí při odkvétání přechází do jemně růžové až bělavé spodní části.  
 
FLAMINGO  (kód 9152) – dlouho kvetoucí záhonová letnička. Výborná k řezu i k sušení. 
     

OKURKA ANGURIA    Cucumis anguria L.  
Ozdobná uhorka 
 
počet semen v gramu  110 
předpěstování   březen – duben, pařeniště, skleník 
výsadba    polovina května ve sponu 60 x 20 cm 
přímý výsev   je možný v květnu 
termín kvetení   červenec – září  
 
(Kód 9194) – dekorativní okurka nenáročná na pěstování. Dorůstá délky 150 – 180 cm, plody jsou kulovité, světle zelené barvy, bodlinaté. 
Výborná do podzimních aranžmá s jinými tykvovitými rostlinami, okrasnými kukuřicemi či barevnými listy.   
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OKURKA ANGREŠTOVÁ        Cucumis myriocarpus NAUDIN  
Ozdobná uhorka 
 
počet semen v gramu  120 
předpěstování   březen – duben, pařeniště, skleník 
výsadba    polovina května ve sponu 60 x 20 cm 
přímý výsev   je možný v květnu 
termín kvetení   červenec – září  
 
(kód 9196) – nejmenší z dekorativních okurek – drobné, pouze 3 – 4 cm velké plody jsou tmavě zelené barvy se světle zeleným podélným 
pruhováním a krátkými bodlinami. Již z názvu poznáte, že se podobají angreštu. Okrasné okurky vyniknou ve společném podzimním 
aranžmá, kde se projeví rozdíly ve velikosti, barvě i struktuře ostnů.       
 

OSTÁLKA HAAGEOVA    Zinnia haageana REGEL 
Cínia                                                                                                                                       
 
počet semen v gramu  100  (15 - 20 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   od června do pozdního podzimu 
 
SMĚS (kód 9579) – rychle rostoucí nízká keříčkovitá letnička s úzkými listy. Bohatě kvete plnými žlutooranžovými květy s oranžovým 
terčem. Pěstitelsky nenáročná, ideální pro záhonové výsadby. 
        

OSTÁLKA ÚZKOLISTÁ    Zinnia angustifolia KUNTH 
Cínia úzkolistá 
 
SMĚS (kód 9580) – kompaktní keříky s množstvím menších květů. Dlouho kvetoucí záhonová letnička. 
 

OSTÁLKA     Zinnia marylandica D.M. Spooner, Stimart & T.Boyle 
Cínia    
                                                                                                                                    
počet semen v gramu  500 (4 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až duben; pařeniště, skleník; 18 – 20 oC 
předpěstování   4 – 6 týdnů 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 - 30 cm 
přímý výsev   duben až květen 
termín kvetení   od července do podzimu 
 
Nový druh ostálky vznikl mezidruhovou hybridizací Zinna violacea (Z. elegans) x Zinnia angustifolia. Kompaktní, keříčkovitě rostoucí rostliny 
nesou velké úbory s jednou až dvěma řadami jazykovitých květů. Rostlina kvete od července do prvních mrazů. Je ideální květinou pro 
záhony, díky dlouhé době kvetení a kompaktnímu růstu ji můžeme použít i do nádob. Vyžaduje plné slunce a lehčí, propustnou půdu. 
Odstraňováním odkvetlých květů zintenzivníme kvetení. Zinnia marylandica je odolná k listovým chorobám ostálek i k padlí. 
 
ZAHARA MIX (kód 9590) – velkokvětá směs jasných barev – bílá, žlutá, červená, růžová.     
ZAHARA STARLIGHT ROSE (kód 9591) – odrůda výjimečná velkými bílými květy s výraznou růžovou kresbou. Tato novinka obdržela 
ocenění ALL AMERICA SELECTION WINNER pro rok 2010.       
 

OSTÁLKA LEPÁ     Zinnia elegans L. 
Cínia 
                                                                                                                                       
počet semen v gramu  100 (LILIPUT POMPON 180) (15 - 20 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30  (40 x 40) cm 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   od června do pozdního podzimu 
 
Rychle rostoucí vzpřímená letnička. Ideální pro záhonové výsadby i k řezu. Životnost květů ve váze  je 8 až 10 dní. Pěstitelsky nenáročná, 
umísťujeme ji do slunných poloh na výživné půdy. Odkvetlé květy odstraňujeme. 
 
PEPERMINT STICKS (kód 9572) – netradiční žíhané, pomponkovité květy, výška 70 cm . 
CAROUSSEL (kód 9573) – dvoubarevné poloplné květy, výška 70 cm. 
GEANT DE CALIFORNIA (kód 9575) – směs velkých poloplných květů na pevných stoncích, výška 70 cm. 
CHERRY QUEEN (kód 9578) – selekce zářivě červených plných květů.                  
NINA (kód 9574) – velké, jasně  bílé květy na dlouhých výhonech. Výborná odrůda k řezu.  
CANARY BIRD (kód 9582) – jiřinkokvětá, výběr velkých zářivě žlutých plných květů, výška 90 cm. 
LUMINOSA (kód 9583) – jiřinkokvětá, výběr velkých růžových plných květů, výška 90 cm. 
ORIOLE  (kód 9584) – jiřinkokvětá,výběr velkých zářivě oranžových plných květů, výška 90 cm. 
ENVY (kód 9587) – jiřinkokvětá, výběr velkých zelených plných květů, výška 70 cm.     
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ZINNITA (kód 9586) – kolekce MINI – přirozeně zakrsle rostoucí pomponkovitá ostálka, výška 15-20 cm. Výborná do nádob i na okraje 
záhonů. Směs barev.            
KAKTUSOKVĚTÁ  (kód 9576) – směs obřích kaktusových nebo dvojitých chryzantémových květů, výška 70 cm. 
DOUBLE LILIPUT  (kód 9577) – výběrová směs plných, pomponkovitých květů o průměru 4 - 5 cm, výška 50 cm. 
SKABIOSA (kód 9585) – skabiosokvětá, barevná směs středně velkých, plných květů. Střední část květního úboru výrazně vystupuje a 
květní lístky v této části jsou drobnější. Výška rostliny 80 cm. 
 

OSTROŽKA STRAČKA    Consolida regalis S. F. Gray 
Ostrožka  
 
počet semen v gramu  400 (1-2 g na m2) 
přímý výsev   březen - duben (v teplých oblastech říjen, listopad) 
spon    40 x 15 cm 
termín kvetení   červen -  srpen 
 
Rychle rostoucí letnička vhodná na květinové záhony, k řezu lodyh do váz a k sušení. Klíčí v chladu, vyséváme zásadně přímo na 
stanoviště velice brzy z jara. V teplejších oblastech je možný podzimní výsev. Nejlepším termínem k řezu do vázy je doba po otevření 
prvních květů, k sušení řežeme téměř plně nakvetlé lodyhy. Sušíme zavěšené ve tmě nebo ve stínu, usušené květy výborně drží barvu. 
 
TRPASLÍK (kód 9189) – kolekce MINI ZAHRÁDKA - nízká forma známé letničky, výška 30 cm. Hodí se na okraje záhonů a do skalek, dá 
se výborně sušit. Klíčí v chladu, vyséváme zásadně přímo na stanoviště brzo z jara. V teplejších oblastech je možný i podzimní výsev. 
PLNOKVĚTÁ SMĚS BAREV (kód 9190) – barevná směs plných květů, výborná na sušení, výška 1 m. 
 

OTOČNÍK      Heliotropium arborescens hort. 
Skrutec 
 
počet semen v gramu  3 000  (1 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 15 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30 (40 x 40) cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
Letnička pěstovaná pro tmavě modrá, hustá a plochá květenství vonící po vanilce. Vhodná na záhony i do nádob. Výborně kombinuje se 
stříbřitě bílou cinerárií nebo žlutými aksamitníky. Semeno při výsevu nezasypáváme, pouze zatlačíme do substrátu. Vyžaduje plné slunce a 
úrodnou, dobře propustnou půdu. 
 
TMAVĚ MODRÝ (kód 9310) – kompaktní rostliny s tmavými kožovitými listy a výraznými modrými květy, výška 30 cm. 
 

OKRASNÉ PAPRIČKY    Capsicum sp. 
Ozdobné papričky 
 
počet semen v gramu  200 ( 15 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až květen; 20 oC 
předpěstování   2 až 3 měsíce; 18 oC 
výsadba    květen až srpen do sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   červenec až prosinec 
 
Jednoletá rostlina s plody ve směsi barev. Pěstujeme jako letní a podzimní hrnkovou kulturu. Papričky jsou náročné na teplo, vyžadují lehčí, 
na humus bohatou zeminu. 
 
SMĚS (kód 9140) – štíhlé, vzpřímené plody ve žluté, oranžové a červené barvě; výška 20 cm. 
PLAMÍNEK SMĚS (kód 9147) – kolekce DUO – nízké, kompaktní, pouze 15 – 20 cm vysoké rostliny nesou svazek menších jehlancovitých 
plodů. Plody se vyvíjí nad úrovni listů, jsou proto výrazně dekorativní. Směs odrůd PLAMÍNEK ČERVENÝ a PLAMÍNEK ŽLUTÝ, semena ve 
směsi jsou barevně odlišena, barva semen odpovídá barvě plodů rostlin, které z nich vyrostou. 
 

PESTROVKA      Gomphrena sp. 
Gomfréna 
 
počet semen v gramu  300 (G. haageana), 600 (G. globosa) 
výsev    únor - duben; skleník; 18 oC  
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 15 oC 
výsadba    květen do sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
Větvená trsnatá letnička pro záhonovou výsadbu i pro řez květů. Vhodná pro sušení svých kulovitých květenství. Velice dobře zachovává 
barvu po usušení. Nejlépe prospívá na slunci a v úrodné, dobře propustné půdě.  
 
PESTROVKA HAAGSKÁ                          Gomphrena haageana Klotzsch.                                                     .                                                                             
Gomfrena haagska      
 
ČERVENÁ  (kód 9280) – silné rostliny, oranžově červené velké květy na dlouhých stopkách, výška 40 cm.                                                                
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PESTROVKA KULOVITÁ     Gomphrena globosa L.                                                                       . 
Gomfréna hlávkatá 
 
SMĚS (kód 9275) – směs rostlin s fialovými, růžovými a bílými květy, bohatě kvetoucí, výška 45 cm. 
 

PETUNIE      Petunia x hybrida hort. 
Petúnka hybridná 
 
počet semen v gramu  6 000 – 10 000  (0,25 g na 1 000 rostlin) 
výsev    leden - březen; skleník; 18 – 20 oC 
předpěstování   3 měsíce; 12 – 14 oC 
výsadba    druhá polovina května ve sponu 30 x 20-30 cm 
termín kvetení   od května do podzimu 
 
Oblíbená letnička vhodná do okenních truhlíků i k záhonovým výsadbám. Vyžaduje slunnou,  teplou polohu a výživnou humózní půdu. 
Nesnáší větrné stanoviště. Semeno sejeme na povrch jemně zpracovaného propařeného substrátu a jenom velice slabě zasypeme. Po 
třech týdnech přepikýrujeme a následně rozsadíme do hrnků. V průběhu vegetace odstraňujeme uvadlé květy a pravidelně přihnojujeme. 
 
PELETOVANÉ OSIVO petunií je BALENÉ V UMĚLOHMOTNÝCH AMPULKÁCH, KTERÉ ZABRÁNÍ POŠKOZENÍ PELET.  
Pelety jsou náročnější na vysokou vlhkost substrátu při klíčení. Peletka musí být několikrát zalita aby nasála vodu a praskla nebo 
se peletovací hmota odplavila a semínko mohlo vyklíčit. Udržujte proto při klíčení pelet 100% vlhkost prostředí, optimálně 
překrytím výsevní misky tabulkou skla nebo fólií. 
 
PETUNIE NÍZKÁ        Petunia nana 
 
SMĚS (kód 9456) – směs růžových, modrých a fialových odstínů, kompaktní, výška 40 cm. 
 
PETUNIE        Petunia pendula 
 
SMĚS (kód 9455) – výběrová směs přepadajících balkónových petúnií, výška 50 cm. 
 
PETUNIE        Petunia superbissima 
 
SUPERBISSIMA SMĚS (kód 9457) – směs dvoubarevných na okraji zvlněných květů o velikosti až 15 cm, výška 40 cm.                                                                                                                                                          
 
 
PETUNIE MNOHOKVĚTÁ      Petunia x hybrida 
 
DUO DOUBLE F1 (kód 9442) PELETY – směs plnokvětých odrůd.                                     
MAMBO F1 (kód 9451) PELETY – kolekce MINI ZAHRÁDKA -  přirozeně zakrslá petunie - nízká keříčkovitá směs, dorůstá výšky 15 - 20 
cm a vytvoří bohatě rozvětvený kompaktní „bochánek“ bez použití retardantů.       
MIRAGE MORN F1 (kód 9441) PELETY – směs hybridních mnohokvětých odrůd s velkými květy, typickým znakem skupiny „MORN“ je 
efektní světlý jícen květu.                         
DEBONAIR DUSTY ROSE F1 (kód 9439) – úplně nová barevná kombinace u petúnií. Starorůžová barva květů přechází do žlutě 
zbarveného středu.            
SMĚS S ORCHID HVĚZDOU F1 (kód 9458) PELETY – směs hybridních mnohokvětých odrůd, bohatě kvetoucí, světle modrofialové, 
růžové a světle fialové květy s výraznou hvězdicovitou kresbou z nervatury.  
 
 
 
 
PETUNIE VELKOKVĚTÁ      Petunia x hybrida 
 
SOPHISTICA LIME BICOLOUR F1 (kód 9440) – netradiční starorůžové květy s podélným žlutým panašováním o různé intenzitě. 
Kombinace i kresba u petunií je absolutně nová a výjimečná. Kompaktní rostliny s dlouhou dobou kvetení.   
DREAMS F1 PICOTEE (kód 9443) PELETY –  odrůdy s bílým lemem květů, směs velkokvětých odrůd v barvách tmavě růžová, purpurová 
a fialová. 
STAR F1 (kód 9444) PELETY – směs velkokvětých odrůd s výraznou bílou hvězdou v květu.     
LÁSKA F1  (kód 9459) PELETY – hybridní mnohokvětá odrůda bohatě kvetoucí jasně červenými květy.  
ZÁŘE F1  (kód 9452) PELETY – nová hybridní odrůda, kompaktní růst, velký květ, zcela nová jasně žlutá barva.  
POZDRAV Z JAROMĚŘE (kód 9453) PELETY – bílé květy s růžovými a fialovými skvrnami, třepenitý okraj květu, 50 % rostlin je 
plnokvětých. 
 
PETUNIE TYP  „ SURFÍNIE“      Petunia x hybrida 
         
VELVET SALMON SHADES F1 (kód 9447) PELETY –  převislý růst, barva květů lososová.     
WONDER WAWE BLUE F1 (kód 9448) PELETY –  převislý růst, barva květů modrá,  světová novinka!    
PURPLE VELVET F1 (kód 9454) PELETY – bujný, převislý růst, výborný zdravotní stav, barva květů purpurová.   
ROSE VEIN VELVET F1 (kód 9449) – novinka v petuniích s velkým převisem (typ „surfínií) ze šlechtění české firmy PETUNIA ČERNÝ 
z Jaroměře. Růžové květy mají tmavorůžové žilkování v jícnu květu. Bohatý převis, dlouhé kvetení a odolnost k vrtochům počasí, to vše 
jsou přednosti této odrůdy.           
    
 
 



 72 

PLAMÉNKA      Phlox drummondii Hook. 
Flox Drumondov 
 
počet semen v gramu  550 (5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben, pařeniště, skleník;  18 oC 
předpěstování   2 měsíce, 10 – 12 oC 
výsadba    květen ve sponu  30 x 20 cm 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   od června do podzimu 
 
Kompaktní, nízká, vzpřímeně rostoucí letnička vhodná na obruby a do záhonů. Můžeme předpěstovat sadbu nebo vysévat přímo na záhon. 
Bohatě kvete po celé léto až do podzimu. Vyžaduje slunce nebo polostín a lehčí, dobře provzdušněnou půdu.  
 
MOUNT HAMPDEN MIX(kód 9468) – nízká forma tradičních letních plamének s plnými a poloplnými květy ve výběrové směsi barev. 
BEAUTY SMĚS  (kód 9469) – velkokvětá směs v široké škále barev, bohatě kvete až do podzimu, výška 30 cm. 
CUSPIDATA SMĚS  (kód 9470) – netradiční, hvězdicovitě dřípené květy ve výběrové směsi barev, výška 15 - 20 cm. 
 

PODZEMNICE OLEJNÁ    Arachis hypogaea L. 
Podzemnica olejná 
 
počet semen v gramu 1,5  
výsev   březen až duben    
výsadba   květen, po zmrzlých  
termín kvetení  červenec až srpen 
 
ARAŠÍDY  (kód 9065) – kolekce KURIOZITY – nízká rostlina z čeledi vikvovitých. Žluté květy vykvétají na krátkých stopkách v paždí listů. 
Po odkvětu se stopky prodlužují a zavrtávají tvořící se semeník do půdy. Zde dozrávají známé buráky. Arašídy obsahují významné 
množství resveratrolu, látky s antioxidačními a antibakteriálními účinky. Možno pěstovat i jako hrnkovou rostlinu. 
Důležitá je jarní ochrana netkanou textilií proti pozdním mrazíkům, vhodné též pro prodloužení vegetace na podzim. Syrový burák přímo z 
rostliny chutná podobně jako hrášek.          
 

POVÍJNICE      Ipomoea purpurea (L.) Roth 
Povojník  
 
počet semen v gramu  30 (80 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 3 semena do hrnku; 18 oC  
výsadba    květen ve sponu  30 x 40 cm 
přímý výsev   duben až květen 
termín kvetení   od června do podzimu 
 
Rychle rostoucí popínavá letnička vhodná k popínání plotů, zdí, altánů, pergol i jako dominanta na samostatné opoře. Má velké trubkovité 
květy v modré, červené nebo smetanově bílé barvě. Vyžaduje plné slunce, propustnou půdu a hojnou zálivku. Vyhovuje jí poloha chráněná 
před větrem. Květy se uzavírají za velkých veder a před deštěm. 
 
IMPERIAL SMĚS (Ipomoea purpurea)  (kód 9338) – směs rostlin s různobarevnými květy.      
FLYING SAUCERS (Ipomoea purpurea) (kód 9339) – velké, modro-bíle pruhované květy.       
AZUR (kód 9340) – azurově modrá, raně kvetoucí, výška 5 m. 
SCARLET O´HARA (kód 9341) – vínově červená, výška 3 m.       
CHOCOLATE (Ipomoea nil) (kód 9343) – netradiční „čokoládová“ barva - fialově hnědé květy, bujný růst . 
MOONFLOWER (Ipomoea noctiflora) (kód 9344) - „měsíční květ“. Obrovské květy až 15 cm v průměru, čistě bílé barvy. Květy se otvírají 
navečer a zůstávají otevřené do poledne následujícího dne.     
 

PROROSTLÍK     Bupleurum rotundifolium L. 
Prerastlík okrúhlolistý 
 
počet semen v gramu  350 (10 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   březen až duben do řádků 40 cm 
termín kvetení   červen až srpen 
 
Nenáročná letnička vhodná na záhon a k řezu. “Výplňová” květina ceněná ve vazbách pro listy připomínající eukalyptus. Svou zelenožlutou 
barvou se v květinové vazbě výborně kombinuje se všemi barvami květů. Výborně se suší. Pěstitelsky nenáročná, vyséváme přímo na 
stanoviště brzy zjara. Pro sušení sklízíme, když první květy začínají tvořit světlá, mléčná semena.  
 
DEKOR (kód 9080) – silné, bujně rostoucí rostliny, výška 60 cm.  
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PRYŠEC VROUBENÝ    Euphorbia marginata Pursh 
Mliečnik obrúbený 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  50 (50 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   1 - 2 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen ve sponu 40 x 40 cm 
termín kvetení   srpen - září  
výška    90 cm 
 
Vzpřímená, středně rychle rostoucí, trsnatá letnička. Zajímavá solitéra vhodná i k řezu nebo sušení. Rostlina je ozdobná bíle panašovanými 
listy a výraznými květnými listeny, nenápadné květy se objevují během léta. Díky kontrastu zelenobílých listů se uplatní v květinových 
vazbách. Pěstujeme na chráněném slunném stanovišti, v lehčí půdě.  
 
MOUNTAIN SNOW (kód 9247) – mohutný keřík, výška 90 cm. 
 

ŘEŘICHA      Lepidium sativum L.   
Žerucha     
 
HTS    0,8 g                                                                                                                                          
výsev              březen - květen, 100 semen na m2                                                                                                                                                                  
termín kvetení                             červen - srpen                                                                                                                                                                                                                                                                     
výška    60 cm 
 
Nenáročná rostlina k pěstování z přímých výsevů.  
 
ATRAXA (kód 9368) – od báze větvená letnička s nenápadnými květy. Po odkvětu se vytvářejí kulaté tobolky, které krásně vyniknou po 
usušení.   
 

SKOČEC OBECNÝ     Ricinus communis L. 
Ricín obyčajný 
 
počet semen v gramu  2,5 (100 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   březen - duben; skleník; 18 °C 
výsadba    květen do sponu 100 x 100 cm 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   od června do zámrazu 
 
Mohutná letnička ozdobná výraznými tmavými listy. Uplatňuje se jako solitéra v zahradách a parcích. Vyžaduje slunné stanoviště, úrodnou 
půdu a dostatek živin. Semena necháme před výsadbou přes noc nabobtnat. Pozor, semena jsou jedovatá! 
 
SANGUIN (kód 9480) – červenolistý kultivar mohutného vzrůstu, výška 2 m. 
 

SLAMĚNKA      Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. 
Slamiha slamienková - slamienka 
 
počet semen v gramu  1 200 – 1 600  (2 - 3 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    druhá polovina května ve sponu 30 x 30 ( 40 x 40 ) cm 
přímý výsev   duben; 1 g na m2 
termín kvetení   od července do podzimu 
 
Vzpřímeně rostoucí, větvená letnička s kopinatými zelenými listy. Suchomázdřité úbory jsou používané hlavně na sušení, sklízíme je 
v poupěti před otevřením zákrovu. Je vhodná i na záhony a k řezu čerstvých květů. Vyhovují jí slunné, před větrem chráněné polohy a 
výživné, lehčí půdy. 
 
SMĚS (kód 9300) –  výběrová směs v široké škále barev, velké 100 % plné květy na pevných stoncích, výška 110 cm. 
BÍLÁ (kód 9302) – velké bílé květy, výška 100 cm.        
RŮŽOVÁ  (kód 9303) – velké růžové květy, výška 100 cm.                                                     
ŽLUTÁ (kód 9304) –  velké žluté květy, výška 100 cm.       
BUNTER BIKINI SMĚS (kód 9301) – nízká odrůda tradiční slaměnky s rostlinami ve směsi barev. Vhodná na letničkové záhony i k sušení 
samostatných květů.  
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SLUNCOVKA KALIFORNSKÁ         Escholtzia californica Cham. 
Slncovka kalifornská 
 
počet semen v gramu  700 (4 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   březen - duben do řádků 30 cm 
termín kvetení   červen - září 
 
Nízká letnička používaná do skupin na letničkové záhony a do skalek. Vyžaduje slunnou polohu a záhřevnou, sušší půdu. Je náročná na 
výživu. Vyséváme přímo na záhon, špatně snáší přesazování. Kvete celé léto, květy se na noc zavírají.  
 
THAI SILK ROSE CHIFFON (kód 9244) – plnokvětá, růžová barva  s oranžovým středem, výška 20 cm.   
SMĚS (kód 9245) - směs teplých zářivých barev, výška 25 cm. 
 

SLUNEČNICE ROČNÍ    Helianthus annuus L. 
Slnečnica ročná 
 
počet semen v gramu  20 - 40 (100 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   duben - červen; 15 oC; 50 x 20 až 60 x 60 cm 
termín kvetení   od června do podzimu  
 
Rychle rostoucí letnička pro solitérní výsadby, na ucelené skupinky, ale i k řezu a na sušení. Vyžaduje slunné stanoviště, je náročná na 
vláhu. Do váz a k sušení řežeme květy na úplném počátku kvetení. Rostliny vysokých odrůd je vhodné pěstovat s oporou, v pozdním létě při 
zrání květů nebo větrném počasí tím zabráníme padání rostlin. 
 
ORANGE HOBBIT F1 (kód 9270) – nízká větvená rostlina nese výrazně oranžové květy s černým středem. Hybrid se sterilními květy bez 
pylu.             
WAOOH! (kód 9281) – kolekce MINI ZAHRÁDKA –  výška 50 - 70 cm, kompaktní slunečnice na okraje záhonů a do nádob. Bohatě větví, 
velké a výrazné listy ji zdobí dlouho před obdobím kvetení. Květenství je žluté s výrazným tmavým terčem.    
FLORENZA (kód 9282) – výška 120 cm, netradiční barevná kombinace. Středně vysoká, větvící rostlina s výrazným žluto – fialovým 
květenstvím.                       
BABY BEAR F1 (kód 9283) – výjimečně větvená rostlina s bohatým olistěním a dlouhou dobou kvetení. Zlatožluté poloplné květy. Sterilní 
hybrid s květy bez pylu, výborný k řezu, vhodný pro alergiky. Výška 1,2 m. 
CHIANTI F1 (kód 9284) – skutečně černá slunečnice – kolekce KURIOZITY -  nejtmavší odrůda jakou jsme zatím měli v pokusech. 
Sametové květy s tmavým středem výborně vyniknou v kombinovaných aranžmá se žlutými slunečnicemi. Větvená rostlina vysoká 120 cm.  
PACINO MIX (kód 9286) – kolekce MINI ZAHRÁDKA – Nízká kompaktní rostlina vhodná do nádob a na okraje záhonů. Vyznačuje se 
bohatým olistěním a větvícím růstem, výška 40 cm. 
STARBURST PANACHE F1 (kód 9287) – větvená se zlatožlutými poloplnými květy s tmavým středem. Květy jsou bez pylu, vhodné pro 
alergiky. Výborná k řezu.         
STELLA GOLD F1 (kód 9288) – květ s netradičně stočenými korunními plátky a s tmavým středem. Nevětvící se a bez pylu. 
ČERVENÁ (kód 9290) – mahagonově zbarvené korunní plátky, výška 2 m. 
TEDDY BEAR (kód 9291) – plnokvětá, na jedné rostlině tvoří více kompaktních, až 15 cm velikých květů, vhodná i pro pěstování v 
nádobách, výška 60 cm. 
OBROVSKÁ  (kód 9292) – mohutné rostliny nesoucí jeden obří květní terč, žlutá, výška 2 - 3 m. 
KONG F1 (kód 9293) – větvící, dosahující výšky 4 m a více.       
AUTUMN BEAUTY  (kód 9294) – směs barev od žlutých tónů po karmínovou, výška 170 cm. 
DWARF GAILARDIA F1  (kód 9295) – dvoubarevné květy, větvící nízké rostliny, výška 60 - 100 cm.                    
AURA F1  (kód 9296) – žlutá, poloplné efektní květy, dlouhokvetoucí odrůda, ideální k řezu. Výška 100 - 120 cm.  
TERRACOTA F1 (kód 9298) – zářivě oranžovohnědé květy.                                                                                    
SONJA (SORAYA) (kód 9299) – oranžová, vhodná i k sušení . 
 

SMILEK RŮŽOVÝ - NESMRTELKA  Helipterum roseum Benth.                                                                                                                                                         
Slamihovka ružová 
 
počet semen v gramu  300 (5 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   1 - 2 měsíce; 10 – 12 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 cm 
přímý výsev   duben - květen; 1,5 g/m2 
termín kvetení   červenec až září 
 
Trsnatá, přímá letnička pěstovaná hlavně pro sušení suchomázdřitých úborů. Vhodná i do smíšeného záhonu. Květy pro sušení sklízíme 
plně otevřené. Roste dobře na slunci a v chudé, dobře propustné půdě. Nepřehnojujme dusíkem, podpořili bychom vegetativní růst na úkor 
kvetení.  
 
SMĚS  (kód 9315) – bíle a růžově kvetoucí rostliny, žlutý nebo tmavý střed, výška  30 cm. 
GOLIATH (kód 9314) – tetraploidní odrůda s velkými květy v jasně růžové barvě. Barva květů výrazně kontrastuje s černým středem. 
Dlouhé a pevné stonky se ani po usušení neohýbají.        
PIERROT (kód 9313) – jasně bílé květy v kontrastní kombinaci s černým středovým terčem. Silné rostliny s dlouhými stonky. 
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SPILANT              Spilanthes oleracea L. (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) 
Spilant        
 
počet semen v gramu  3 300 (0,5 g na 1000 rostlin) 
termín výsevu   březen až duben, skleník nebo pařeniště, 18 – 20 oC 
předpěstování   5 – 8 týdnů při teplotě 16 – 18 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 cm 
přímý výsev   duben 
termín kvetení   červen až září 
 
Poléhavá letnička vhodná do nádob i na záhon. Mladé listy i žlutá knoflíkovitá soukvětí mají nakyslou chuť a výrazně svíravý, až na krátkou 
dobu umrtvující efekt v dutině ústní. Jihoameričtí indiáni doporučovali tuto rostlinu při bolestech zubů. Znecitlivující efekt je neškodný a po 
krátké době odezní.  
 
SPILANT  (kód 9503) – zelenolistá forma s jasně žlutými knoflíkovitými soukvětími.                                 
 

SPORÝŠ  ZKŘÍŽENÝ    Verbena x hybrida Voss 
Železník hybridný 
 
počet semen v gramu  400 (5 - 10 g na 1000 rostlin) 
termín výsevu   únor -  březen; skleník; 18 – 20 oC 
předpěstování   3 měsíce; 10 – 16 oC 
výsadba    druhá polovina května ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen - září 
 
Pomalu rostoucí rozprostřená letnička vhodná na skupinové záhonové výsadby, do skalek i do truhlíků. V létě a brzy na podzim nakvétají 
nahloučená květenství malých, trubkovitých, laločnatých květů. Vyžaduje slunce a živnou, lehčí půdu. 
 
SMĚS  (kód 9560) – výběrová, bohatě kvetoucí směs barev, výška 25 cm. 
 

STATICE SINUATA (LIMONKA)   Limonium sinuatum (L.) Mill. 
Limonka zohnutá - statica                                                                                                                
 
počet semen v gramu  380 - 400 (10 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 15 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30 až 40 x 40 cm 
termín kvetení   od července do pozdního podzimu 
 
Vzpřímená, hustě větvená letnička určená převážně na sušení. Tvoří přízemní růžici kopinatých laločnatých  listů a drobné květy v hustých 
květenstvích na křídlatých lodyhách.  Květní stvoly se sklízí postupně (plně nakvetlé) a suší se ve stínu. Pro řez do váz lze používat i 
čerstvé květy. Vyžaduje plně osluněné stanoviště, v polostínu špatně kvete. Nesnáší přemokření. Dodáváme čištěné osivo zbavené zbytků 
oplodí. 
 
SMĚS  (kód 9370) – směs barev, dlouhá květenství, pevné stonky, výška 70 cm. 
AMETYST  (kód 9371) – světle modrá, výška 70 cm. 
SAFÍR  (kód 9372) – modrofialová, výška 70 cm. 
VĚNCOVKA  (kód 9373) – bílá, výška 70 cm. 
ROSEA SUPERBA  (kód 9374) – růžová, výška 80 cm. 
BONDUELLEI  (kód 9375) – žlutá barva soukvětí, tenká vzpřímená lodyha, výška  80 cm.    
 

STARČEK PŘÍMOŘSKÝ              Senecio maritima  
Starček  
 
počet semen v gramu  1 800 (1,5 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor až duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   2 měsíce; 10 – 12 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 cm 
 
Vytrvalý polokeř pěstovaný jako letnička. Přízemní růžice stříbřitě bílých, vykrajovaných listů vytvářejí zajímavý kontrast v pravidelných 
ornamentálních výsadbách (např. s modrými letničkami, šalvějí nebo odrůdami Begonia semperflorens). Malé úbory žlutých květů, 
rozkvétající v létě, je vhodné odstraňovat. 
 
SILVERDUST (kód 9170) – stříbřitý, jemně vykrajovaný list, kompaktní, výška 20 cm. 
 
 
 
 
 
 



 76 

SUCHOKVĚT ROČNÍ    Xeranthemum annuum L. 
Suchokvet ročný 
 
počet semen v gramu  700 - 900 (5 g na 1 000 rostlin; 1,5 g na m2) 
přímý výsev   březen - červen; 12o C ; řádky 25 - 30 cm 
termín kvetení   červenec - září 
 
Rychle rostoucí letnička s kopinatými, stříbřitými listy. Suchomázdřité úbory květů rozkvétají během léta. Je vhodná  na záhonové výsadby, 
na řez květů a zejména na sušení (fialové úbory). Vyséváme brzy z jara zásadně přímo na stanoviště. V teplejších oblastech je možný 
podzimní výsev. Vyžaduje plné slunce a lehčí půdu. 
 
SMĚS (kód 9565) – směs plných bílých, růžových a fialových květů, výška 30 cm. 
 

 
SVĚTLICE  BARVÍŘSKÁ             Carthamus tinctorius L. 
Požlt farbiarsky                                                                                       
 
počet semen v gramu  25 (100 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   březen až květen do řádků 50 cm  
termín kvetení   červenec až srpen 
 
Mohutná, pěstitelsky nenáročná letnička. Soukvětí s oranžovým střapečkem blizen je vhodné k řezu za čerstva i k sušení. Oranžové blizny, 
nazývané “nepravý šafrán”, se používají k barvení plátna i pokrmů.  Vyséváme přímo na stanoviště, rostlina má kůlový kořen a špatně snáší 
přesazování.  
 
ORANGE BOWL (kód 9145) – silné, bohatě větvené rostliny; jasně oranžová “soukvětí” ; výška 120 cm. 
GRENADE MIX (kód 9146) – kolekce PALETA BAREV – směs rostlin s oranžovým, žlutým a bílým soukvětím.  
 

SVLAČEC TROJBAREVNÝ   Convolvulus tricolor L. 
Pupenec trojfarebný 
 
počet semen v gramu  100 (25 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   duben až květen do hnízd 30 x 30 cm 
termín kvetení   od června do září 
 
Poléhavá letnička s oválnými až kopinatými listy. Rostliny se rychle zapojují a vytváří souvislý porost. Je vhodná pro krytí nepěkných 
zákoutí. Daří se jí na slunci, ve všech typech půd, v chudší, nepřehnojené půdě více kvete. 
 
SMĚS (kód 9200) – směs růžových, bílých a modrých odstínů se žlutým a bílým středem, výška 35 cm. 
                                                                                                                                            

ŠALVĚJ   ZÁŘIVÁ     Salvia splendens Sello ex Nees 
Šalvia ohnivá    
 
počet semen v gramu  300 (10 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - březen ; skleník; 22 oC 
předpěstování   3 měsíce; 18 – 20 oC 
výsadba    druhá polovina května ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   od června do pozdního podzimu 
 
Rychle rostoucí letnička pro skupinové záhonové výsadby i do okenních truhlíků. Vyžaduje slunnou, teplou polohu a výživnou půdu. Pokud 
odstraňujeme odkvetlá květenství, kvete intenzivně po celé léto. 
 
SMĚS (kód 9488) – kolekce PALETA BAREV -  směs odstínů bílé, lososové a levandulové barvy trubkovitých květů. Semena ve směsi 
jsou barevně rozlišená, barva semen odpovídá barvě květů rostliny, která z nich vyroste.    
SANGRIA (kód 9489) –  trubkovité bílé květy s červeným pyskem, efektní kombinace.      
KARKULKA (kód 9490) – jasně červené květy, silné rostliny, výška 60 cm. 
 

ŠIROKOKALICH     Moluccella laevis L. 
Širokokalich hladký 
 
počet semen v gramu  150 (15 g na 1 000 rostlin) 
výsev    duben; skleník; 18 oC   
výsadba    květen; 30 x 30 cm 
přímý výsev   duben až květen  
termín kvetení   červenec - srpen 
 
MOLUČENKA (kód 9417) – „Irské zvonky“ ,  vzpřímeně rostoucí letnička vhodná k řezu i k sušení. Nenápadné květy jsou obklopeny 
výraznými zvonkovitými kalichy. Vyžaduje slunné stanoviště a lehkou, propustnou půdu. Nesnáší přemáčené jílovité půdy. 
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ŠRUCHA VELKOKVĚTÁ    Portulaca grandiflora Hook. 
Portulaka veľkokvetá 
 
počet semen v gramu  10 000 (0,4 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník; 18 oC   
předpěstování   2 měsíce 
výsadba    květen; 20 x 20 cm 
přímý výsev   duben až květen do řádků 30 cm 
termín kvetení   od června do zámrazu 
 
Poléhavá letnička s dužnatou lodyhou a čárkovitými listy. Je vhodná k výsadbě na záhony, do skalek i do truhlíků. Dobře snáší sušší 
podmínky a plné slunce. Květy se otvírají dopoledne za slunečních dnů.  
 
MARGARITA MIX (kód 9474) – směs atraktivních barev, výška 20 cm, DODÁVÁME VÍCESEMENNÉ PELETY.   
SMĚS (kód 9475) – směs zářivých barev, plazivý vzrůst, výška 15 cm. 
PLNOKVĚTÁ (kód 9476) – plnokvětá forma kvetoucí celé léto. Vhodná pro suché zídky, okraje záhonů i nádoby. 
 

TABÁK OKRASNÝ     Nicotiana x sanderae hort. 
Tabak záhradný 
 
počet semen v gramu  6 000 (0,5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 18 oC   Osivo nezasypávat! 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 15 oC 
výsadba    květen do sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
Letnička pro skupinovou záhonovou výsadbu. Nápadné trubkovité, vonné květy rozkvétají ve směsi barev. Vyžaduje slunce a živnou, dobře 
provzdušněnou půdu. Klíčí na světle - semena vyséváme na povrch substrátu a jemně zatlačíme, nezasypáváme. 
 
SMĚS (kód 9425) – směs barev, kompaktní růst, výška 40 cm. 
 

TAŘICE  PŘÍMOŘSKÁ     Lobularia maritima (L.) Desv. 
Lobulária prímorská 
 
počet semen v gramu  2 500 - 3 000 (3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
předpěstování   6 týdnů při 12 oC 
výsadba    květen do sponu 30 x 30 cm 
přímý výsev   v dubnu až květnu na záhon (5 g/m2) 
termín kvetení   červen - září 
 
Nízká letnička polštářovitého vzrůstu vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do skalek i do truhlíků. Rostliny se rozrůstají do šířky až 40 
cm a jsou vhodné pro kobercové výsadby. Při pikýrování rozsazujeme po 3 - 5 semenáčcích.  
 
CORBEILLE  D´ARGENT (kód 9040) – bílé květy, výška 25 cm. 
ROYAL CARPET (kód 9041) – purpurově fialové květy, výška 15 cm, vynikající na kobercové výsadby a do skalek. 
 

TRÁVA PRO KOČKY      Hordeum vulgare L. 
Tráva pre mačky 
 
počet semen v gramu  100 
výsev    celoročně 
výška    15 cm  
 
TRÁVA PRO KOČKY (kód 9319) – to nejlepší pro vašeho miláčka. Kočky potřebují trávu k dobrému zažívání. Vysejte do misky na tenkou 
vrstvu substrátu a pěstujte na světlém místě. Vysévejte opakovaně ve 2-3 týdenních intervalech.  
 

TŘAPATKA  SRSTNATÁ (Rudbékie)  Rudbeckia hirta L. 
Rudbékia srstnatá 
 
počet semen v gramu  1 600  (2 g na 1000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 16 oC 
předpěstování   2 měsíce; 12 – 14 oC 
výsadba    květen ve sponu  40 x 30 cm 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Středně rychle rostoucí, vzpřímená, větvená trvalka, pěstovaná jako letnička. Vhodná do skupinových výsadeb i k řezu. V létě a na podzim 
rozkvétají žluté, mahagonově nebo bronzově zbarvené úbory s tmavým středem. Květy řežeme plně rozkvetlé, vydrží ve váze až 10 dnů. 
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TOTO MIX  (kód 9483) – kolekce MINI ZAHRÁDKA – výška 30-40 cm. Kompaktně rostoucí, nízká rudbékie na balkóny a na okraje 
záhonů. Směs TOTO LEMON (citrónová), TOTO GOLD (zlatožlutá) a TOTO RUSTIC (bronzová).    
GLORIA DAISY  (kód 9485) – bohatě kvetoucí odrůda, výška 90 cm. 
 

TUNBERGIE (“ČERNOOKÁ ZUZANA”)  Thunbergia alata Boj. ex. Sims 
Tunbergia krídlatá (Čiernooká Zuzana) 
 
počet semen v gramu  40 (70 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - březen; skleník; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce, 12 – 15 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   červen až září 
 
Pnoucí letnička vhodná na balkóny a k pergolám. Pro své oranžově žluté květy s černými středy je  lidově nazývaná ”černooká Zuzana”. 
Vyžaduje polostín, polohu chráněnou před větrem a propustnou půdu s pravidelnou zálivkou.  
 
ORANŽOVÁ S OKEM (kód 9545) – oranžové květy s tmavým středem, rostliny jsou křehké,  nemohou se pěstovat na větrném stanovišti, 
výška do 2 m. 
AFRICAN SUNSET (kód 9546) – směs různobarevných, žíhaných květů výška do 2 m.     
SMĚS S OKEM (kód 9547) – kolekce PALETA BAREV - směs tří barev (krémové, žluté a oranžové)  tradiční „černooké Zuzany“. Semena  
ve směsi jsou barevně odlišena, jejich barva odpovídá barvě květů rostliny.      
 

TYKEV OKRASNÁ     Cucurbita pepo L. 
Tekvica okrasná 
 
počet semen v gramu  14 (100 g na 1 000 rostlin) 
přímý výsev   duben až květen do hnízd 120 x 50 cm 
termín kvetení   plody dozrávají v září až v říjnu 
 
Jednoletá poléhavá rostlina s dlouhými výhony. Pěstujeme jako jiné tykve, můžeme ji nechat popínat po pergole nebo jiné konstrukci. 
Přináší množství drobných plodů ve směsi barev a tvarů. Upřednostňuje slunnou lokalitu a teplé záhřevné půdy. 
CELEBRATION F1  (kód 9203)  – menší žebernaté žlutooranžové plody s výrazným tmavě oranžovým žíháním, plody jsou výborně 
skladovatelné s výrazně zbarvenou nasládlou dužinou.                       
GALAXY OF STARS F1 (kód 9204)  – drobné hvězdnicovité plody s výraznou kresbou.                    
BABY BOO  (kód 9209)  – drobné, ploché, žebernaté plody bílé barvy.                    
PEAR BICOLOR (kód 9212) – dvoubarevné žluto-zelené plody ve tvaru drobných hruštiček. Lehce se vysuší, nehnijí a tvoří dlouhodobou 
dekoraci. 
 „Z BRADAVIC“  (kód 9213) – směs různých tvarů, plody po celém povrchu pokrytých bradvičnatými výrůstky. 
ANDĚLSKÁ KŘÍDLA  (kód 9214)  – Výjimečná novinka! Tykvičky s „křídly“ po celém obvodu plodu. Výběrová směs tvarů i barev.  
DROBNOPLODÁ SMĚS (kód 9215) – směs rostlin s drobnými plody různých tvarů a barev, výhony až 4 m dlouhé. 
TRNOVÁ KORUNA (kód 9216) – drobné plody ve směsi barev. Typické jsou „trnovité“ výrůstky na plodech. 
JACK BE LITTLE (kód 9217) – drobné, ploché, žebernaté plody jasně oranžové barvy. 
KAČENKY (kód 9218) – někdy označované „labutěnky“, anglicky crookneck - zahnutý krk. Žluté, v době zralosti až oranžové, podlouhlé 
plody se zahnutou vrchní částí - „krčkem“. 
SWEET DUMPLING (kód 9219) – menší, kulovité až mírně zploštělé plody. Bílá slupka se zelenými podélnými pruhy. 
MINI TURBAN (Cucurbita maxima) (kód 9211) – drobnoplodá varianta již známé odrůdy TURK´S TURBAN. Malé plody ozdobí vaše 
ošatky a košíky. 
 

VELIKONOČNÍ OSENÍ    Hordeum vulgare L. 
Veľkonočná pažiť 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  100 
výsev    duben  
výška    15 cm  
 
OSENÍ  (kód 9320) – rychle rostoucí zeleň určená k jarní dekoraci v bytech. Estetickou funkci plní již 10 dní po vysetí. Vysévejte na tenkou 
vrstvu substrátu do misek nebo truhlíků a lehce zasypte. Umístěte na světlo a udržujte substrát přiměřeně vlhký. 
 

VŠELICHA IBERKOLISTÁ             Brachyscome iberidifolia BENTH.      
Krátkochĺpok iberkolistý 
počet semen v gramu  5 500 (0,5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen, červen ve sponu 20 x 20-30 cm 
termín kvetení   květen - říjen 
výška                                            20 - 25 cm 
Rychle rostoucí, kompaktní, bohatě větvená letnička s drobnými, hluboce členěnými listy, původem z Austrálie. Po celé léto vytrvale kvete 
úbory modrých, růžových a bílých květů. Je vhodná do truhlíků, skalek a na okraje záhonů. Na zálivku je všelicha nenáročná, vyžaduje plné 
slunce a lehčí, dobře propustnou půdu. 
SMĚS  (kód 9072) – směs modrých, modrofialových, růžových a bílých odstínů, výška 25 cm. 
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VITÁLKA POLOŽENÁ (Sanvitálie)  Sanvitalia procumbens Lamk. 
Sanvitália poliehavá      
 
počet semen v gramu  1 600 (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník; 15 – 18 oC 
předpěstování   2  měsíce; 8 – 12 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen - říjen 
 
Rozprostřená až plazivá letnička používaná pro okraje květinových záhonů, pro obruby i do suchých zídek. V poslední době se výborně 
uplatňuje i na balkóny - do truhlíků a vegetačních nádob. Díky převislému růstu a záplavě žlutých květů se výborně kombinuje s modrými 
lobelkami, nízkým nestařcem, nebo nízkou plaménkou. Vyhovuje jí přímé slunce a úrodná, dobře propustná půda. Pro získání silnějších 
rostlin pikýrujeme po 3 - 4 semenáčcích. 
 
SPRITE (kód 9494) – kolekce PALETA BAREV - plné a poloplné květy v oranžové, žluté a citronovožluté barvě. Ideální rostlina do truhlíků 
a na záhony, kde vytvoří hustý koberec. Semena ve směsi jsou barevně odlišena, jejich barva odpovídá barvě květů.  
ŽLUTÁ  (kód 9495) – bohatě kvetoucí selekce nesoucí drobné úbory žlutých květů s tmavým středem, výška 15 cm. 
 

ZAJEČÍ OCÁSEK    SAMETOVKA        Lagurus ovatus L.     
Zajačka vajcovitá 
 
počet semen v gramu  2 000 (1 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen; pařeniště, skleník; 15 – 18 oC  
výsadba    květen do sponu 30 x 20 cm 
přímý výsev   duben - květen 
termín kvetení   červenec až září                                                                                         
 
Jednoletá okrasná tráva s měkce chlupatým květenstvím připomínajícím zaječí ocásek. Používá se do smíšených záhonů, k řezu a hlavně 
k sušení. Vyséváme přímo na záhon, můžeme předpěstovat sadbu. Vyžaduje slunné stanoviště a kvalitní, humózní půdu. 
 
SAMETOVKA (kód 9350) – silné trsy, výška 40 cm. 
 

ZÁŘIVKA VELKOKVĚTÁ    Godetia grandiflora Lindl. 
Godécia veľkokvetá                                                                                                                                                             
 
počet semen v gramu  1 800 (3 - 4 g na 1000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 15 – 20 oC 
výsadba    květen ve sponu 30 x 30 cm 
přímý výsev   duben - květen; 0,3 g/m2 
termín kvetení   červenec - srpen 
 
Rychle rostoucí letnička keřovitého habitu, vhodná pro záhonové výsadby. Lze ji vysazovat jednotlivě i ve skupinách. Květy se tvarem i 
barvou podobají azalkám. Daří se jí na slunci, v mírně výživné, dobře propustné půdě. Nepřehnojujeme, podpořili bychom tím vegetativní 
růst a omezili tvorbu květů. 
 
MONARCH SMĚS (kód 9265) – výběrová azalkokvětá směs, bohatě kvetoucí plnými a poloplnými zářivými květy, výška 30 - 40 cm. 
 

SMĚSI    LETNIČEK  
                                                                                                                                                            
výsev    březen - květen; pařeniště 
výsadba    druhá polovina května  
spon    20 x 20 cm (30 x 30 cm  vysoké letničky)  
přímý výsev   duben do řádků 30 cm 
termín kvetení   od května do zámrazu (podle termínu výsevu) 
 
SMĚS DEKORAČNÍCH TRAV  (kód 9955) – je vhodná k pěstování z přímého výsevu, vhodná k sušení.  
Zastoupené druhy: Briza, Zea, Setaria, Dactylis, Festuca, Triticum, Panicum, Sorghum aj.    
JAPONSKÁ KVĚTINOVÁ ZAHRADA  (kód 9975) – směs vhodná k pěstování z přímého výsevu 
Zastoupené druhy : Nigella, Alyssum, Convolvulus, Centaurea, Escholzia, Hesperis, Linaria, Delphinium, Mathiola aj. 
SMĚS LETNIČEK PRO BALKÓNY  (kód 9960) – je vhodná pro dekoraci balkónů, teras, oken; předpěstujeme sadbu 
Zastoupené druhy: Impatiens, Escholtzia, Antirrhinum, Petunia, Phlox, Portulaca, Salvia, Callendula, Verbena aj.       
SMĚS KVĚTIN  K SUŠENÍ  (kód 9965) – je vhodná k pěstování z přímého výsevu 
Zastoupené druhy: Acrloclinium, Briza, Bupleurum Amarantus, Celosia, Gypsophila, Xeranthemum, Setaria, Zea, Consolida, Limonium, 
Nigella aj. 
SMĚS KVĚTIN  K ŘEZU  (kód 9970) – na malé ploše poskytuje po několik měsíců materiál pro krásné smíšené kytice, vyséváme přímo  
Zastoupené druhy:  Zinnia, Bupleurum, Gypsophilla, Centaurea, Calendula, Helianthus aj.  
SMĚS NÍZKÝCH  LETNIČEK  (kód 9985) – je vhodná na záhonovou výsadbu i do okenních truhlíků 
Zastoupené druhy: Antirrhinum, Escholtzia, Alyssum,Verbena,Petunia, Callendula aj. 
SMĚS POPÍNAVÝCH LETNIČEK  (kód 9980) – je vhodná k porůstání pergol, plotů, zdí i do balkónových nádob.  
Zastoupené druhy: Tropaeolum, Cobeae, Ipomoea, Lathyrus, Humulus aj. 
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D V O U L E T K Y   A   T R V A L K Y 
 
 

HRACHOR ŠIROKOLISTÝ   Lathyrus latyfolius L. 
Hrachor širokolistý  
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  20 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červenec ve sponu 60 × 40 cm 
termín kvetení   červenec - září 
výška    2 m  
 
Popínavá, až 2 m vysoká trvalka. Kvete hrozny bílých, růžových nebo červených květů na dlouhých stopkách. Vyžaduje plné slunce a 
humózní, úrodnou a dobře provzdušněnou půdu. Pro bohaté kvetení v příštím roce půdu na podzim zkypříme a pohnojíme. Nedoporučuje 
se však přímé organické hnojení. 
                                                                                                                                                           
SMĚS BAREV (kód 9836) – bílé, růžové a červené květy. 
 

HVĚZDNICE  ALPSKÁ    Aster alpinus L. 
Astra alpínska       
 
počet semen v gramu  700 (5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník; 15 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu 30 x 25 cm 
termín kvetení   květen - červen 
 
Plně mrazuvzdorná trsnatá trvalka. Svým nízkým vzrůstem se uplatní do skalek a smíšených záhonů. Vysazujeme na slunné stanoviště 
nebo do polostínu, do hlubokých, živných půd. Snáší i sušší lokality. 
 
SMĚS BAREV (kód 9740) – směs modře, bíle a růžově kvetoucích rostlin, výška 20 - 25 cm. 
 

HVOZDÍK  BRADATÝ    Dianthus barbatus L. 
Klinček bradatý   
 
počet semen v gramu  900 – 1 000 (2 - 3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    květen - červenec; pařeniště; 15 oC 
výsadba    červenec až září ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   květen až červenec následujícího roku 
 
Tradiční dvouletka vhodná na záhonovou výsadbu i k řezu. Vyžaduje slunnou polohu a písčitě hlinitou půdu s dostatečnou zásobou 
vápníku. Na stanovišti vydrží více let.  
 
NOVERNA CLOWN F1 (kód 9613) – unikátní odrůda hvozdíku, kvítky v soukvětí mění v průběhu vývoje barvu z bílé přes světle růžovou až 
po fialově červenou. Výška 45 cm. Výjimečná novinka oceněna medailí FLEUROSELECT GOLD MEDAL WINNER 2008, dostupná pro 
české zahrádkáře již v prvním roce jejího uvedení na evropský trh.       
HOLBORN GLORY (kód 9614) – atraktivní odrůda hvozdíku. Purpurové květy mají výrazně bíle zbarvené korunní plátky, výška 50 cm.  
SMĚS (kód 9615) – plnokvětá výběrová směs barev, výška 40 - 50 cm, květy vydrží ve váze 7 - 10 dní. 
 

HVOZDÍK  KARAFIÁT    Dianthus caryophyllus L. 
Klinček záhradný  
 
počet semen v gramu  500 
výsev    květen - červenec; pařeniště; 15 oC 
výsadba    červenec až září ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen až srpen následujícího roku 
 
GRENADIN (kód 9618) –  dvouleté zahradní karafiáty pro záhonovou výsadbu, směs barev, výška 60 cm. Vyžadují živnou, propustnou 
půdu s dostatkem vápníku a slunnou polohu.  
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HVOZDÍK KROPENATÝ    Dianthus deltoides L. 
Klinček slzičkový 
 
počet semen v gramu  3 500 (1 - 2  g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen až duben; skleník; 15 oC 
výsadba    květen až červen ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   květen - červenec následujícího roku 
 
Tradiční “slzička” našich babiček. Stále zelená kobercovitá trvalka v růžových a červených odstínech. Plně mrazuvzdorná. Upřednostňuje 
písčité půdy s vyšší kyselostí, slunné nebo mírně zastíněné stanoviště. Z časných výsevů kvete již  v prvním roce. 
 
MAIDEN PINK (kód 9790) – růžové a červené odstíny, kompaktní růst, výška 15 cm. 
 

KEJKLÍŘKA      Mimulus x tigrinus hort. 
Čarodejka hybridná 
 
počet semen v gramu  20 000 (0,2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až březen; pařeniště; 18 oC 
výsadba    květen do sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červen až srpen 
 
Trvalka pěstovaná jako letnička nebo dvouletka. Směs odstínů od bílé po červenou. Ideální do truhlíků a na záhony. Dobře se jí daří na 
slunci i v polostínu, ve strukturní mírně vlhké půdě.  
 
MAXIMUS MIX (kód 9849) – kolekce MAXI – barevná směs odrůd s obrovskými MAXI květy. Osivo je peletováno.  
VELKOKVĚTÁ (kód 9850) – směs nízkých, bohatě kvetoucích rostlin, výška 25 cm. 
 

KOHOUTEK CHALCEDONSKÝ   Lychnis chalcedonica L. 
Kukučka hustokvetá  
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  2 500 (1 g na 1000 rostlin) 
výsev    leden - březen; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   3 - 4 měsíce; 12 - 16o C 
výsadba    květen - červen, ve sponu 40 x 40 cm 
termín kvetení   červen - srpen 
výška     80 cm  
 
Trsnatá trvalka se vzpřímenými listnatými lodyhami zakončenými vrcholovým květenstvím zářivě červených květů. Vyžaduje slunné 
stanoviště a lehčí propustnou půdu. Po odstranění odkvetlých lodyh vykvete ještě jednou na podzim. 
                                                                                                                                                           
ČERVENÝ (kód 9848) – opakovaně kvetoucí selekce, výška 80 cm. 
 

KOKARDA VELKOKVĚTÁ   Gaillardia grandiflora 
Kokarda veľkokvetá 
 
počet semen v gramu  250 (10 - 15 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště; 15 -18 oC 
výsadba    do poloviny září ve sponu 50 x 30 - 50 cm 
termín kvetení   červen - říjen následujícího roku 
 
Vzpřímená trvalka s měkkými dělenými listy. Kvete koncovými červenohnědými úbory se žlutými okraji. Je vhodná pro skupinové výsadby i 
pro řez květů. Vyžaduje propustnou půdu a slunné stanoviště. 
 
ŽLUTOHNĚDÁ (kód 9250) – velké květy s tmavým středem, výška 80 cm. 
 

KOPRETINA      Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 
Margaréta veľkoúborová                                                                                                                                                           
 
počet semen v gramu  1 600 (3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - červen; pařeniště; 14 – 20 oC 
výsadba    do poloviny září ve sponu 50 x 50 cm 
termín kvetení   květen - červenec následujícího roku 
 
Bohatě kvetoucí trsnatá trvalka vhodná pro skupinové výsadby i pro řez květů. Vyžaduje propustnou půdu a slunné stanoviště. V prvním 
roce je nutno rostliny chránit před holomrazy.  
 
SILVER PRINCESS  (kód 9829) – kolekce MINI ZAHRÁDKA - nízká kompaktní  a nepoléhavá velkoúborová  trvalka. Výška 35 cm. 
Vhodná na okraje záhonů , do nádob i do skalek.  
SHASTA  DAISY  (kód 9830) – velké bílé květy, výška 100 cm. 
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KORTADÉRIE – PAMPOVÁ TRÁVA          Cortaderia selloana ASCHERS. Et GRAEBN. 
Kortadéria pampová 
 
počet semen v gramu  5 200 
výsev    leden až duben, 15 – 18 oC 
výsadba    květen až červenec 
termín kvetení   srpen až říjen 
 
Vytrvalá velmi dekorativní mohutná okrasná tráva dosahující výšky až 200 cm. Mladé rostliny jsou citlivé na mráz, v prvním roce 
doporučujeme přezimovat ve skleníku nebo chránit na zimu chvojím či jiným mulčem. 
Dominantu může tvořit na břehu zahradního jezírka, kde bude kontrastovat s pestrými trvalkami. Jako soliterně pěstovaná travina vynikne 
nejlépe.  
 
PINK AND WHITE  (kód 9202) – kolekce DUO LINE - směs travin s bílým a růžovým květenstvím. Osivo ve směsi je barevně rozlišeno.
         

KOSTŘAVA MODRÁ    Festuca glauca L. 
Kostrava 
 
počet semen v gramu  900 – 1000                                                                                                           
výsev                            leden - březen                                                                                                           
výsadba    květen - srpen 
spon    30 x 30 cm 
 
VARNA  (kód 9805) – bochánkovité rostliny se stříbřitými listy. Trvalka vhodná do skalek i smíšených záhonů.  
 

KRÁSNOOČKO     Coreopsis grandiflora HOGG ex SWEET 
Kráska veľkoúborová                                                                                                                                                             
 
počet semen v gramu  350 (7 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 15 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu 40 x 30 cm 
termín kvetení   červenec - říjen 
 
Rozprostřená trsnatá trvalka vhodná k záhonovým výsadbám i pro pěstování v nádobách. Vyžaduje plné slunce a výživnou, dobře 
propustnou půdu. Při pěstování z únorových výsevů kvete již v prvním roce. Odstraněním odkvetlých soukvětí podpoříme opětovné kvetení. 
 
PRESTO (kód 9771) – kolekce MINI ZAHRÁDKA – průlom ve šlechtění této květiny. Kompaktní, přirozeně zakrslé rostliny nesou množství 
jasně žlutých květů. Odrůda získala ocenění FLEUROSELECT GOLD MEDAL    
 

LEN VYTRVALÝ     Linum perenne L. 
Ľan trváci  
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  450 ( 5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
přímý výsev   duben - červen 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červen, spon 30 × 30 cm 
termín kvetení   červen až srpen 
výška    50 cm 
 
Vzpřímeně rostoucí trvalka s tenkými lodyhami a úzkými listy. Po celé léto bohatě kvete blankytně modrými květy v koncových květenstvích. 
Uplatní se ve smíšených záhonech i ve vazbách. Len má rád písčitou půdu a plné slunce. 
 
AZUR SEA (kód 9845) – dlouhá doba kvetení, výška 50 cm. 
 

LEVANDULE FRANCOUZSKÁ   Lavandula stoechas L. 
Levanduľa 
 
počet semen v gramu  1 100 – 1 400 
výsev    únor až březen, 15 – 18 oC 
výsadba    květen 
termín kvetení   červen až září 
 
LEVANDULE FRANCOUZSKÁ (kód 9837) – trvalka pěstovaná jako letnička, u nás není mrazuvzdorná. Nachové květy a listeny, 
šedozelené listy. Nejznámější příbuzná Levandule lékařské, je jemnější a má pronikavější vůni, pěstuje se především ve francouzské 
Provence, kde se z ní získává velmi kvalitní silice. Krásná do truhlíků i na okraje záhonů. Při včasném jarním výsevu kvete již za 12 týdnů. 
Vyžaduje lehčí písčitou půdu a plné slunce. Pozor, rostlina je citlivá na mráz, na zimu nutno rostlinu vyrýt a uskladnit ve světlé místnosti, 
kde se teplota pohybuje okolo 5-8 oC.          
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LUPINA MNOHOLISTÁ – VLČÍ BOB   Lupinus polyphyllus LINDL. 
Lupina mnoholistá 
 
počet semen v gramu  45 
výsev    únor - červen ; pařeniště, skleník; 15 oC 
výsadba    květen – září,  ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   kvete druhým rokem, květen - červenec   
 
SMĚS BAREV (kód 9847) – kolekce PALETA BAREV – Klasické „venkovské“ vlčí boby ve třech čistých barvách bílé, červené a modré. 
Semena ve směsi jsou barevně odlišená, jejich barva odpovídá barvě květu rostlin. Semena před výsevem namočte přes noc do studené 
vody. Výška 100 cm. Na záhonu spolehlivě vysemeňuje.        
 

MACEŠKA  ZAHRADNÍ       Viola x  witrockiana Gams. 
Fialka sirôtková-sirôtka  
 
počet semen v gramu  750  (3 - 5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    červen - srpen; pařeniště, skleník; 15 oC 
výsadba    srpen - říjen ve sponu 15-20 x 20 cm 
termín kvetení   podle termínu výsevu - na podzim nebo na jaře 
 
Oblíbená dvouletka používaná pro skupinové záhonové výsadby. Vyhovují jí slunná i mírně zastíněná stanoviště, nesnáší však sucho a 
úpal. Je citlivá na zaschnutí při klíčení, výsev je nutno udržovat stále vlhký. 
 
CLEAR CRYSTALS (kód 9662) – kolekce DUO LINE – Směs oranžové a tmavě purpurové (až černé) velkokvěté macešky bez oka. Osivo 
ve směsi je barevně rozlišeno mořením.          
FRILLY F1 (kód 9663) – silně zkadeřené květy ve směsi barev, vyrovnaný hybrid.      
ROCOCO SMĚS (kód 9664) – barevná směs s vysokým procentem rostlin s vlnitými květy. 
SMĚS S OKEM (kód 9665) – ŠVÝCARSKÁ VELKOKVĚTÁ - velkokvětá směs v široké škále odstínů bílých, žlutých, červených, šarlatových 
a  modrých barev,  výška 15 cm. 
SMĚS BEZ OKA (kód 9666) – bohatá škála barev, velké, jednobarevné květy, výška 15 cm.  
MODRÁ (kód 9667) – velké modré květy s fialovým okem , výška 15 cm. 
ČERVENÁ (kód 9668) – velké červené květy s tmavým okem, výška 15 cm. 
ŽLUTÁ (kód 9669) – velké žluté květy s tmavým okem, výška 15 cm. 
ORANŽOVÁ (kód 9670) – velké oranžové květy s okem, výška 15 cm. 
BÍLÁ (kód 9671) – velké bílé květy s okem, výška 15 cm. 
JOKER BLUE YELLOW  (kód 9676) – zlatavě žlutá s modrým okrajem.       
WESELER EIS MIX  (kód 9678) – směs nejranějších velkokvětých macešek pro severní  a „zimní“ stanoviště.   
GIANT FORERUNER RUBY  (kód 9680) – raná,“zimní“ maceška vzpřímeně kvetoucí v růžových odstínech. 
XXL F1 (kód 9681) – kolekce MAXI – výběrová směs barev s obřími květy až 10 cm v průměru.                                
RIPPLING WATERS (kód 9682) – tmavý květ s výrazným bílým lemem po obvodu.                               
 
 

MÁK NAHOPRUTÝ    Papaver nudicaule L.  
Mak holý 
 
počet semen v gramu   6 000 
termín výsevu   únor až březen, skleník 20 - 22 °C 
předpěstování   6 – 8 týdnů při 16 – 18 oC 
výsadba    květen - červen ve sponu 30 x 30 cm 
přímý výsev   duben až červen 
termín kvetení    červen až srpen 
 
Dvouletka kvetoucí z raných výsevů již v prvním roce. Výrazné květy na dlouhých stoncích se uplatní na smíšeném záhonu, v nádobách a 
sklizeny ve stádiu poupěte i k řezu. 
    
MEADOW PASTELS (kód 9856) – výběrová směs výrazných barev, výška 40 cm.                    
 

MÁK VÝCHODNÍ     Papaver orientale L.  
Mak východný 
 
počet semen v gramu   3 500 
termín výsevu   únor až duben, skleník 20 - 22 oC       
předpěstování   6 – 8 týdnů při 16 – 18 oC 
výsadba    květen - červen ve sponu 40 x 40 cm 
přímý výsev   duben až červen 
termín kvetení    červen až červenec 
 
Mohutná trvalka tvořící velké trsy chlupatých listů. Ideální pro smíšené trvalkové záhony.  
    
CORAL REEF (kód 9858) – odrůda s lososově růžovými květy a černými skvrnami na bázi korunních plátků, vysoká vyrovnanost při 
množení ze semene.                          
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MINIVIOLKA      Viola cornuta hybridy 
Fialka ostrohatá 
 
počet semen v gramu  1 300 – 1 500  (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    červen - srpen; pařeniště, skleník; 15 oC 
výsadba    srpen - říjen ve sponu 15-20 x 20 cm 
termín kvetení   podle termínu výsevu - na podzim nebo na jaře 
 
Drobnokvěté violky (velikost květů cca 1,5 - 3 cm) jsou pěstovány jako letničky nebo dvouletky, výška rostlinek je 20 cm a rostlina je květy 
přímo obsypána. Miniviolky vznikly křížením Viola cornuta s Viola tricolor, Viola williamsiana a dalšími druhy. V záhonech, miskách a 
květináčích pokvetou velmi dlouho, jestliže mají půdu bohatou na živiny, která udrží vláhu, a jestliže květináč nestojí na úpalu. Kdyby se 
vám přece jen stalo, že miniviolky zaschnou, zastřihněte rostliny na výšku 5 cm a dobře je zalejte. Ve většině případů obrazí a budou opět 
bohatě kvést.  
Oproti maceškám mají miniviolky ješte jednu nezanedbatelnou výhodu – jsou obecně odolnejší k vyšším teplotám a dají se pěstovat téměř 
po celé léto. 
Miniviolka se vysévá koncem léta do chladné vlhké půdy. Semenáčky jsou relativně zimovzdorné a mohou už na jaře vykvést. 
 
VALENTINE F1  (kód 9655) – výška 15 cm, bílé květy s růžovými křídly a pravidelnými růžovými skvrnami.   
VELOUR PURPLE AND WHITE  (kód 9657) – v purpurové ploše je „bílá tvář“.      
VELOUR FROSTED CHOCOLATE  (kód 9658) – žluté oko, bronzově zabarvené korunní plátky a nafialovělá křídla.  
COMEDY F2  (kód 9659) – směs barev a barevných kombinací.       
 

MOCHYNĚ PERUÁNSKÁ    Physalis alkekengi L. 
Machovka čerešňová  
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  650 ( 3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červen, spon 40 x 40 cm 
termín kvetení   srpen - říjen 
výška    60 cm  
 
Expanzivně rostoucí trvalka, tzv. „židovská třešeň“, s plody uzavřenými v oranžově červených měchýřcích. Výborná k sušení. Kvete v létě 
nenápadnými bílými květy, měchýřky se vytváří na podzim srůstáním zelených květních kalichů.  Roste na slunci i v polostínu, vyžaduje 
dobře provzdušněnou, humózní půdu. Rostlina s malými nároky na pěstování, plně mrazuvzdorná. 
 
ORANŽOVÁ (kód 9870) – silně rostoucí výběr, výška 60 cm. 
 
 

MUŠKÁT PÁSKATÝ    Pelargonium ZONALE (L.) L´HÉR 
Muškát krúžkovaný 
 
počet semen v gramu  210 (1 250 semen na 1 000 rostlin) 
výsev    prosinec - únor; skleník; 21 oC 
předpěstování   4 měsíce, 16 oC 
výsadba    květen 
termín kvetení   květen - říjen 
 
Oblíbená trvalka pěstovaná jako letnička. Rostliny s okrouhlým listem s charakteristickým proužkem. Uplatní se jako balkónová rostlina pro 
pěstování v nádobách, okenních truhlících i k výsadbě na záhony. Vyžaduje slunné stanoviště a provzdušněnou neutrální až zásaditou 
půdu. Předpěstování je časově náročné, trvá přibližně 4 měsíce. Vyséváme do propařené, strukturní zeminy a jemně zasypeme. Zajistíme 
doporučenou teplotu a po vyklíčení dostatek světla. Přepichujeme 3 - 4 týdny po výsevu. Následně rozsadíme jednotlivé rostliny do 
květináčů. V průběhu vegetace přihnojujeme a odstraňujeme uvadlé květy. K bohatému kvetení potřebují slunce a teplo. Přezimuje na 
světlém místě při teplotě min. 5 – 10 oC. 
 
HORIZONT RIPPLE RASPBERRY (kód 9859) – odrůda s atraktivními soukvětími purpurově stříkaných květů na světlém podkladu. Listy 
jsou tmavě zelené jako u klasických červených odrůd, bez žíhání. Výška 35 cm.   
HORIZON STAR F1 (kód 9865) – růžové květy s výraznou hvězdicovitou kresbou, kompaktní, bohatě větvené a dlouho 
kvetoucí rostliny.            
SMĚS (kód 9861) – směs barev, výška 40 cm. 
ČERVENÝ (kód 9860) – výška 40 cm. 
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NÁPRSTNÍK ČERVENÝ    Digitalis purpurea L. 
Náprstník červený 
 
počet semen v gramu  10 000  (0,3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník; 20 oC 
výsadba    květen - červen do sponu 40 x 40 cm 
termín kvetení   červenec až srpen 
 
Dvouletka až víceletá rostlina vhodná ke skupinové záhonové výsadbě. Ke klíčení potřebuje světlo - semena vysejeme na povrch substrátu 
a zatlačíme, nezasypáváme. Snáší všechny pěstební podmínky, nejlépe jí vyhovuje polostín a provzdušněná půda. Odkvetlé stvoly 
odstraníme, umožníme tím rostlině přežít do další sezóny.  
 
EXCELSIOR SMĚS (kód 9625) – velké květy v odstínech růžové, fialové a bílé, výška 120 cm. 
 

ORLÍČEK      Aquilegia x hybrida hort. 
Orlíček 
 
počet semen v gramu  800 (4 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až duben; skleník; 20 oC 
výsadba    květen až červenec do sponu 40 x 40 cm 
přímý výsev   duben až květen 
termín kvetení   květen až červen 
 
Půvabná trvalka pěstovaná pro ostruhaté květy. Rostlina je víceletá, na záhoně snadno vysemeňuje. Je nenáročná na pěstování, nesnáší 
však těžkou jílovitou půdu. Upřednostňuje dobře propustnou zeminu a slunné až polostinné stanoviště. 
 
MAC KANA (kód 9736) – směs barev, velké květy, výška 80 cm. 
BARLOW (kód 9603) – směs plnokvětých rostlin. 
       

PÍSEČNICE      Arenaria montana L.   
Piesočnica 
 
počet semen v gramu  800 (5 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   únor - květen; pařeniště, skleník; 
předpěstování   20 - 30 dní při teplotě 18- 20 °C, předchozí podchlazení na 2 týdny urychlí klíčení 
výsadba    květen - srpen ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   květen - červen  
 
BÍLÁ (kód 9738) – kompaktní a mnohokvětá s bílými kvítky,výška 15 cm.    
 

POMNĚNKA      Myosotis alpestris  F.W.Schmidt 
Nezábudka alpínska 
 
počet semen v gramu  1 400 (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    červen - červenec; pařeniště; 18 – 20 oC 
výsadba    srpen - začátek září ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   duben - červen následujícího roku 
 
Rychle rostoucí dvouletá až víceletá rostlina vhodná pro záhonové výsadby, na obruby i do okenních truhlíků. Dobře roste na výsluní i v 
polostínu, vyžaduje však humózní, mírně vlhkou půdu. 
 
MODRÁ (kód 9640) – drobnými kvítky bohatě kvetoucí selekce, kompaktní, výška 20 - 25 cm. 
SMĚS (kód 9641) – modře, růžově a bíle kvetoucí rostliny, výška 20 - 25 cm.                                                                                                                                                
 

PROSKURNÍK     Alcea rosea L. 
Topoľovka ružová                                                                                                                                                          
 
počet semen v gramu  100  (30 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu  60 x 40 cm                           
termín kvetení   červenec - srpen následujícího roku 
 
Vzpřímená dvou až víceletá rostlina vynikající pro solitérní i skupinové výsadby, k zakrytí plotů a různých zákoutí. Listy jsou okrouhlé, 
laločnaté, vrásčité. Hroznovitá květenství plných květů rozkvétají v létě a na podzim. Roste dobře i v horších půdách, dává přednost plně 
osluněnému stanovišti. 
 
CREME DE CASSIS (kód 9600) – jednoduché a poloplné květy s atraktivní fialovou barvou a světlejším lemem a žíháním  
SMĚS (kód 9601) – směs sedmi různých barev, velké 100 % plné květy, výška 200 cm. 
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PROTĚŽ ALPSKÁ     Leontopodium alpinum Cass. 
Plesnivec alpínsky 
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  7 500  (0,5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - duben; skleník, pařeniště; 18 oC 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červen, spon 30 × 20 cm 
termín kvetení   květen - červenec 
výška    15 cm 
 
EDELWEISS  (kód 9838) – vlnatě chlupatá trvalka z vysokohorských oblastí s bílými, hvězdicovitě formovanými květními úbory, ideální pro 
skalky a suché zídky. Vyséváme v chladném skleníku v březnu do směsi zeminy a písku. Přepikýrujeme ve stínovišti a vysazujeme v srpnu 
do chudší půdy na přímém slunci. Kvete po celé léto už druhým rokem.  Je plně mrazuvzdorná, avšak nesnáší vlhké zimy. 
 

PRVOSENKA JARNÍ    Primula veris L. 
Prvosienka jarná                  
 
počet semen v gramu  1 000 (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    květen - červenec; skleník; 18 oC 
výsadba    červenec - září ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   březen - květen následujícího roku 
 
Oblíbená dvouletka až trvalka pro výsadby na záhony, hřbitovy i pro pěstování v nádobách. Daří se jí na výsluní i v polostínu, v těžších a 
vlhčích půdách. Nesnáší úpal a sucho.  
 
SMĚS (kód 9880) – směs barev, výška 20 cm. 
 

PRYŠEC MNOHOBAREVNÝ                Euphorbia polychroma (A.KERN.)PROKH. 
Mliečnik  
 
počet semen v gramu  280 (20 - 50 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   leden - únor; skleník (nevytápěný), pařeniště  
přímý výsev   únor - březen 
předpěstování   ke klíčení potřebuje chlad, 2 - 3 týdny v teplotě 13 - 20 °C 
výsadba    květen - srpen ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   duben - květen 
   
POLYCHROMA (kód 9803) – skalnička s jasně žlutými braktejemi, na podzim se zbarvujícími do karmínova, výška 40 cm. 
             

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ    Achilea milefolium L. 
Rebríček   obyčajný                         
 
počet semen v gramu  6 500  (0,5 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen - červenec ve sponu 50 x 40 cm 
termín kvetení   červen - září  
 
Výrazná trvalka s dvakrát peřenodílnými tmavě zelenými listy a okolíkatým květenstvím. Je vhodná do trvalkových záhonů, k řezu i na 
sušení. Vyžaduje slunné polohy a propustnou půdu. Rostlina s malými nároky na pěstování. 
 
SUMMER PASTELS (kód 9716) –  výběrová směs barev, výška 60 cm. 
 

ŘEBŘÍČEK TUŽEBNÍKOVÝ   Achillea filipendulina Lam. 
Rebríček     
 
počet semen v gramu  4 500  (0,4 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   březen - duben; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu 60 x 40 cm 
termín kvetení   červen - září následujícího roku 
 
Vzpřímená trsnatá trvalka s jemně vykrajovanými listy. Rostlina je robustní s malými nároky na pěstování, vhodná do všech propustných 
půd. Upřednostňuje slunné stanoviště. Lodyhy nesou velká, plochá, koncová květenství složená z malých žlutých úborů. Po usušení jsou 
květy vhodné k zimní nebo dušičkové dekoraci. 
 
CLOTH OF GOLD (kód 9715) – robustní, bohatě kvetoucí odrůda vysoká až 110 cm. 
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SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA   Bellis perennis L. 
Sedmokráska obyčajná                                                                                                                                                            
 
počet semen v gramu  6 000  (0,5 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   červen - červenec; pařeniště; 18 oC 
výsadba    srpen -  září ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   březen - začátek  července  
 
Pomalu rostoucí polštářovitá dvouletka až trvalka, vhodná na záhonové výsadby, na obruby, do okenních truhlíků i pro pěstování v 
nádobách. Na slunném místě více kvete, snáší však i polostín. Na stanovišti vydrží více let, vytváří však postupně drobnější květy. 
 
PLNOKVĚTÁ SMĚS (kód 9605) – rostliny s květy růžové, červené a bílé barvy, výška 12 cm. 
 

SILENKA      Silene maritimaWHIT 
Silenka 
 
počet semen v gramu  1 100 (5 g na 1 000 rostlin) 
termín výsevu   únor - květen; skleník, pařeniště; 18 °C 
výsadba    květen - červenec ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   červen - srpen 
 
WHITEBREAST (kód 9940) – rozprostřeně rostoucí skalnička tvořící stříbřitě šedé polštářky pokryté malými bílými zvonky. Výška 20 cm. 
  

STRAČKA      Delphinium x cultorum Voss 
Stračonôžka pestovaná 
 
počet semen v gramu  450 (8 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až duben; skleník; 18 oC 
výsadba    květen - srpen 
termín kvetení   červen až srpen, po odkvětu remontuje 
 
Statná trvalka s pyramidálním soukvětím. Je vhodná do smíšených záhonů i k řezu. Vyhovuje jí humózní a na živiny bohatá půda. Nesnáší 
zamokření, zejména v zimě. Vysoké rostliny vyžadují lokalitu chráněnou před větrem nebo oporu. Z časných výsevů kvete již prvním rokem.  
 
PACIFIC SMĚS  (kód 9780) – směs modrých, bílých a růžových odstínů, silné rostliny, výška 100 - 150 cm. 
 

SUCHOBÝL TATARSKÝ (Statice tatarika) Goniolimon tataricum (L.)BOISS. 
Statica tatárska                                                                                                                                                            
 
počet semen v gramu  1 100 (2 g na 1 000 rostlin) 
výsev    leden - duben; skleník; 18 – 20 oC 
výsadba    srpen - září ve sponu 60 x 40 cm 
termín kvetení   červen - červenec následujícího roku 
 
Tradiční trvalka pěstovaná hlavně pro sušení. Vytváří přízemní růžici listů, ze které vyrůstají bohatě rozvětvené laty drobných bílých nebo 
narůžovělých kvítků. Vyžaduje slunné stanoviště a propustnou lehkou půdu. Je ceněna ve vazačství, hlavně pro dušičkovou vazbu. 
Sbíráme plně rozkvetlá květenství. 
 
BÍLÝ (kód 9810) – bohatě kvetoucí selekce, výška 50 cm. 
 

ŠANTA KOČIČÍ        Nepeta cataria L. 
Kocúrnik obyčajný 
 
počet semen v gramu  1 500 
výsev    březen - červen; pařeniště, skleník; 15 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu 30 x 30 cm 
termín kvetení   červenec – srpen druhým rokem po výsadbě 
 
CAT GRASS (kód 9852) – trvalka se stříbřitými listy a modrými květy. Listy mají typické aroma, pro které je rostlina vyhledávaná kočkami. 
Sušené listy se můžou použít do hraček pro tato zvířata. Rostlině vyhovuje osluněné stanoviště a strukturní, propustná půda.Výška 60 cm. 
            

ŠATER  LATNATÝ     Gypsophila paniculata L. 
Gypsomilka metlinatá                                                                                     
 
počet semen v gramu  1 200 (5 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - květen; pařeniště, skleník; 15 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu 50 x 50 cm 
termín kvetení   červen - srpen 
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Trvalka vhodná k řezu a k sušení, zejména jako doplněk do kytic. Lidově zvaná "nevěstin závoj". Daří se jí v hlubokých a dobře propustných 
půdách, snáší však i sušší a písčité stanoviště. V létě vytváří na  tuhých větvených lodyhách laty složené z početných malých, okrouhlých, 
bílých květů. Listy jsou malé, čárkovité.  
 
BÍLÝ (kód 9820) – bílé květy, výška 100 cm. 
 

ŠUŠKARDA KLASNATÁ    Liatris spicata (L.) Willd. 
Liatra klasnatá 
 
počet semen v gramu  250 (10 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor až duben; pařeniště, skleník; 20 oC 
výsadba    květen až červenec do sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   červenec až srpen 
 
Plně mrazuvzdorná trvalka s hlízovitými kořeny. V průběhu léta rozkvétají klasy nachově růžových květů na pevných stoncích. Vyžaduje 
úrodnou půdu a plné slunce. 
 
VIOLET (kód 9840) – klasy fialově modrých květů, výška 60 cm. 
 

TAŘICE  SKALNÍ     Alyssum saxatile  L. 
Tarica skalná 
 
počet semen v gramu  1 200  (5 g na 1 000 rostlin)  
termín výsevu   březen - květen; pařeniště, skleník; 18 oC 
výsadba    květen až červenec ve sponu 30 x 20 cm 
termín kvetení   duben až červen následujícího roku 
 
Trsnatá trvalka vhodná zejména do skalek a na záhonové výsadby. Listy jsou vejčité, chlupaté, šedozelené. Chocholíky květů jsou tvořeny 
malými, žlutými čtyřčetnými kvítky. Vyžaduje slunce a dobře propustnou půdu. Snáší sušší stanoviště. 
 
GOLD CLOUD (kód 9726) – zlatožluté květy, kompaktní rostliny, výška 25 cm. 
 

TAŘIČKA      Aubrietta hybrida  
Tarička                                                                                                                                                            
 
počet semen v gramu  4 000 (1 g na 1 000 rostlin) 
výsev    březen - květen; skleník, pařeniště; 15 oC 
výsadba    květen - srpen ve sponu  30 x 20 cm 
termín kvetení   duben - červen 
 
Trvalka polštářovitého růstu vhodná zejména na výsadbu obrub, do skalek a do písčitých suchých svahů. Plně mrazuvzdorná. Vyžaduje 
propustnou půdu a slunné stanoviště. Rostliny je nutno po odkvětu seříznout.  
 
LEICHTLINII (kód 9751) – výběrová selekce s jasně karmínovými květy, výška 15 cm. 
SMĚS (kód 9750) – velkokvětá směs karmínových, fialových a růžových odstínů, výška 15 cm. 
 

TRÁVNIČKA                                      Armeria maritima (MILL.) WILLD. 
Trávnička 
  
počet semen v gramu  900 – 1 700 (drhnuté osivo) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště;  
předpěstování   14 - 21 dní při teplotě 20 - 21 °C, předchozí podchlazení na 2 týdny urychlí klíčení 
výsadba    květen - srpen ve sponu 20 x 20 cm 
termín kvetení   květen - červen 
  
LAUCHEANA (kód 9739) – skalnička tvořící polštářky úzkých, stálezelených listů, růžový květ, výška 20 cm. 
 

TŘAPATKA NACHOVÁ    Echinacea purpurea (L.) Moench 
Echinacea purpurová 
 
počet semen v gramu  320 (10 g na 1 000 rostlin) 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 20 oC 
výsadba    květen až červen ve sponu 40 x 40 cm 
termín kvetení   červenec až září 
 
Mohutná, trsnatá trvalka pro výsadby na záhony, řez květů i sušení vystouplých středových terčů soukvětí. Nejlépe se jí daří na slunci, 
v humózní a propustné půdě. Rostliny jsou silné a odolné vůči suchu.  
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PARADISO (kód 9799) – absolutní novinka mezi třapatkami! Směs botanických druhů a jejich hybridů, které v sobě skrývají skutečná 
překvapení. Semenáče se liší barvou květu, výškou rostliny i typem květenství. Když budete mít štěstí, najdete mezi nimi skutečné unikáty. 
PURPUROVÁ (kód 9800) – karmínové květy, mohutné rostliny, výška 80 cm. 
 

ZVONEK BROSKVOLISTÝ   Campanula persicifolia L. 
Zvonček broskyňolistý  
                                                                                                                                                       
počet semen v gramu  9 000 (0,3 g na 1 000 rostlin) 
výsev    prosinec - duben; skleník, pařeniště; 18 °C 
předpěstování   2 - 5 měsíců; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červenec, spon 40 x 30 cm 
termín kvetení   červen - srpen 
výška    100 cm  
 
Trvalka s přízemní růžicí úzkých, jasně zelených listů a vrcholovými květenstvími velkých modrých nebo bílých květů. Uplatní se ve 
skupinových i solitérních výsadbách, lze ji použít i pro řez do váz. Upřednostňuje slunné stanoviště, daří se jí však i v polostínu. Vyžaduje 
humózní, dostatečně vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná. 
 
BÍLÝ (kód 9761) – výběrová odrůda bílých zvonků, výška 100 cm                    NOVINKA 
SMĚS BAREV (kód 9760) – bílé a modré zvonky, výška 100 cm. 
 

ZVONEK PROSTŘEDNÍ    Campanula medium L. 
Zvonček prostredný 
 
počet semen v gramu  4 200 (1  g na 1 000 rostlin) 
výsev    červen; skleník, pařeniště; 18 °C 
výsadba    srpen, spon 50 x 40 cm 
termín kvetení   červen - srpen následujícího roku 
 
Výrazná dvouletka pro záhonovou výsadbu i pro řez květů. Výška 80 cm, dvojité květy se zvlněnými okraji korunních lístků. Vyžaduje 
výživnou hlinitopísčitou půdu s dostatkem vápna a plné slunce. Nesnáší příliš vlhké stanoviště. 
 
CUP AND SAUCERS SMĚS  (kód 9610) – „šálek s talířkem“ - směs růžově, bíle a modře kvetoucích rostlin. 
 

SMĚSI    TRVALEK  
 
SMĚS KVĚTIN PRO SKALKY  (kód 9950) – výška 15 – 35 cm 
Zastoupené druhy: Alyssum, Arabis, Aubrietta, Campanula, Cheiranthus, Linum, Dianthus, Silene, Viola aj.;  cm 
výsev    únor - duben; skleník, pařeniště; 15 - 18 °C 
výsadba    červen - červenec ve sponu 25 x 25 cm 
termín kvetení   duben – červen 
 
ROZKVETLÁ LOUKA  (kód 9988) – směs lučních květin a trav v poměru 1 : 3, vhodná na slunná místa i do mírného polostínu, pro vlhčí i 
sušší půdy, směs poskytující druhovou pestrost přírodních kvetoucích luk. Vyséváme brzo z jara na pozemek zbavený vytrvalých plevelů. 
Závlaha je vhodná, ne však nutná. V průběhu prvního roku sečeme ve výši 4 - 5 cm pro odstranění rychle rostoucích plevelů.  
Seč opakujeme v 1. roce podle potřeby jednou za 2 týdny až 1 měsíc, v plném květu je louka od 2. roku pěstování. Po odkvětu posekejte, 
louka pak znovu vykvete během srpna až září.  
přímý výsev   březen - duben 
termín kvetení   červen - srpen 
osevní plocha   3 g na cca 3 m2 

výška    30 - 100 cm  
 
SMĚS SUKULENTŮ  (kód 9987) – směs sukulentních rostlin a kaktusů různých tvarů a velikostí. Vyséváme do speciálního substrátu ve 
složení: 1/3 kompost, 1/3 písek, 1/3 rašelina. Po vzejití přepikýrujeme a následně vysázíme do květináčků. Rostliny se uplatní při výzdobě 
bytů. 
výsev    březen - květen; skleník, pařeniště; 18 °C 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen - červenec, spon 20 x 15 cm 
vegetace    celý rok 
výška    5 - 20 cm 
 
SMĚS VYSOKÝCH TRVALEK  (kód 9989) – směs vyšších trvalek pro smíšené trvalkové záhony. Vysévejte brzo z jara ve skleníku, 
přepikýrujte a vysazujte od května. Je možný i přímý výsev pozdě na podzim, semena vyklíčí zjara následujícího roku. 
Zastoupené druhy: Delphinium cultorum, Centaurea macrocephala, Liatris spicata, Chrysanthemum maximum, Lichnis chalcedonica, 
Helenium hoopesii, Agastache anisata, Achilea filipendula, Gaillardia grandiflora, Aquilegia hybrida, Digitalis purpurea, Echinacea purpurea 
výsev    únor - březen, skleník, pařeniště; 18o C (přímý výsev - říjen - listopad) 
předpěstování   2 - 3 měsíce; 12 – 16 oC 
výsadba    květen, spon 40-60 × 40-60 cm 
termín kvetení   červen - říjen 
výška    80 - 150 cm                                                                                                                                                         


