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Impatiens walleriana

Veľkosť: 20-25cm

Vzhľad: poloprevis

Dodanie: wk 8-18

Dopestovanie: 7 - 9 wks 

Črepník: 9-11 cm 

Forma dodania: XTS, XTV  (Pellet)

Nová odroda silnejšia a odolnejšia ako 

kedykoľvek predtým. Dlhé kvitnutie až do prvých 

mrazov.

Vlastnosti

- Kompaktná, dobre rozvetvujúca

- Silné a odolné rastliny

- 6 základných farieb a mix

● Výhody pre pestovateľa:

- Ekonomické a programovateľné 

pestovanie

- Rast neovplyvňujú zmeny počasia

● Výhody pre obchod :

- Kvitnutie až do prvých mrazov

- Ideálne pre slnko aj tieň

- Jednoduché pestovanie ale vysoký 

výkon
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Impatiens walleriana – farebná škála

Orange StarOrange

Red Rose

Violet

White
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Antirrhinum majus Snaptini

Veľkosť: 40-60 cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 7 - 9 wks 

Črepník: 9-10.5 cm 

Forma dodania: XTV,XTS, 

Pellet 

Mix

Snaptini je nová vylepšená nízka forma 

Snapdragon série. Táto séria bude náhrada 

za Montego je uniformnejšia, spoľahlivejšia 

a silnejšia. 

● Vlastnosti

- Kompaktná a uniformná

- Silnejšia hlavná stonka a bočné 

výhonky

- Séria je neutrálna k dĺžke dňa, preto 

je spoľahlivejšia v kvitnutí

● Výhody pre pestovateľa:

- Skoré kvitnutie

- Dobré rozvetvovanie
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Antirrhinum majus – Snaptini farebná škála
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Catharanthus roseus Cora Cascade: White, Cherry Imp.,      
Shell Pink, Lavender with White Eye

Veľkosť: 25-30 cm

Šírka/previs: 50-60 cm

Vzrast: previs

Dopestovanie: 8 – 11 wk

Črepník: 12+ cm, závesné črepníky

Forma dodania: XTS

tolerantná k Phytophthora , silné previslé rastliny s 

veľkými kvetmi.

● Vlastnosti

- Cherry: lepšia farba, bohatšie kvitnutie

- Séria do závesných črepníkov a na balkóny

● Výhody pre pestovateľa:

- Skoré kvitnutie

- Dobré rozvervovanie

● Výhody pre obchod :

- Vynikajúce na terasy a do záhrad

- Unikátne pestré farby

Shell Pink

White

Cherry Imp 

Lavender with 

White Eye
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Pentas lanceolate BeeBright Violet

Veľkosť: 35-40cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 9 – 10 wk

Črepníky: 10-12 cm

Forma dodania : XTS,Pellet

Kompaktné rastliny milujúce teplo, kvitne nad 

olistením, pestovanie ako letnička alebo izbová 

rastlina.

● Vlastnosti

- Doplnková farba do série

- Kompaktná, dobé rozvetvovanie

- Skoré nakvitanie celej série

● Výhody pre pestovateľa:

- Výrazné farby kvetov celej série

BeeBright Violet
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Petunia multiflora Damask Salmon Imp.

Veľkosť: 15-20cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 6-8 wk

Črepník: 9 cm alebo pack

Forma dodania: XTV,XTS, Pellet

Najskoršie kvitnúca Petúnia na trhu, kvitne aj pri 

zlých svetelných podmienkach.

● Vlastnosti

- Tmavšia farba

- Kompaktný vzrast

- Skoré kvitnutie

● Výhody pre pestovateľa:

- Dopĺňa farebnú sériu
Damask Salmon Imp.
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Petunia multiflora - Damask 
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Petunia miliflora Picobella Cascade Burgundy

Veľkosť: 20-30 cm

Vzrast: poloprevislé

Dopestovanie: 8-10wk 

Črepník :10-13 cm 

Forma dodania: XTF,XTS,Pellet

Atraktívna polo previslá séria petúniíbohate

kvitnúca, odolná aj voči zlému počasiu.

● Vlastnosti

- Silné, výrazné farby

- Kompaktný vzrast

- Skoré kvitnutie

● Výhody pre pestovateľa:

- Stálosť farieb

Burgundy
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Begonia x Hybrida: Tophat
Tophat je nová odroda s extra veľkými 

kvetmi a silnými a odolnými rastlinami.

● Vlastnosti

- Silné, veľké kvety

- Veľmi skoré kvitnutie

- Kvitne do prvých mrazov

● Výhody pre pestovateľa:

- Skoré kvitnutie

- Veľmi dobré rozvetvovanie

● Výhody pre obchod:

- Výrazné farby kvetov

- Extra veľké kvety

Veľkosť: 40-60 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 6 - 8 wk

Črepník: 12-17 cm 

Forma dodania: XTN, Pellet
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Gazania rigens: Big Kiss Orange, White Flame Imp.
Prémiová kvalita Gazánií do väčších črepníkov

● Vlastnosti

- Veľmi veľké kvety až 12 cm!

- Silné , vitálne rastliny

- Kvitne počas celej sezóny

● Výhody pre pestovateľa:

- Intenzívny rast 

- Veľmi jednotné kvety

- White Flame Imp. veľmi dobre dopĺňa 

sortiment

● Výhody pre obchod:

- Extrémne veľké kvety

- Žiarivé farby kvetov

Veľkosť: 20-30 cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 8 - 12 wks 

Črepníky: 10.5-12 cm 

Forma dodania: Ready
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Gazania rigens: Frosty Kiss Orange Imp.
Strieborné listy série Kiss, sú bonusom pre 

rastlinu.

● Vlastnosti

- Zaujímavé strieborno-zelené listy

- Silné, zdravé rastliny

- Kvitne počas celej sezóny

● Výhody pre pestovateľa:

- Aj pri malom črepníku veľký efekt

- Uniformné kvitnutie

- Orange Imp. lepšie zapadá do série

● Výhody pre obchod:

- Zaujímavá farba listov

- Žiarivá farba kvetov

Veľkosť: 20-30 cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 8 - 12 wks 

Črepník: 10.5-12 cm 

Forma dodania: XTS
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Verbena hybrida: Obsession Cascade White, Burgundy with 
Eye

● Obsession Cascade má široké použitie ako v 

črepníkoch, závesných črepníkoch, záhonoch aj do 

kombinácií.

● Vlastnosti

- Prirodzene košatý, previslý a guľatý vzrast

- Vysoká kvalita

- Silné, rýchlo rastúce 

● Výhody pre pestovateľa:

- Intenzívne pestovanie na predaj

- Veľké atraktívne kvety

- Tolerantné voči múčnatke

● Výhody pre obchod:

- Nižšie náklady na pestovanie

- Dlhá doba kvitnutia

Vzhľad: 20-30 cm

vzrast: previs

Dopestovanie: 7 - 10 wks 

Črepník: 10.5-12 cm, závesné črepníky

Forma dodania: XTS 264, Primed



15

Verbena hybrida: Obsession Cascade Series

Obsession Cascade  5 samostatných 

farieb + 2 nové farby

Obsession Cascade Exhibits its Versatility: 

10,5 cm črepník, 20 cm závesný črepník, alebo na záhony
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2018 Novinky Trvaliek z osiva
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Aquilegia caerulea: Kirigami
Kirigami revolučná séria Aquilegií -

záhradných: prvá séria, ktorú je možné rýchliť 

- môže kvitnúť kedykoľvek na jar.

● Vlastnosti

- Svieže zelené listy

- Zaujímavé veľké kvety

- Dlhá doba kvitnutia

● Výhody pre pestovateľa:

- Možnosť plánovania kvitnutia

- Zdravé listy

● Výhody pre obchod:

- Veľké vonkajšie okvetné lístky

- Dobrá kombinácia s jarnými trvalkami

Veľkosť: 40-60 cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 8 - 22 wks 

Črepník: 12-19 cm 

Forma dodania: XTS 264
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Campanula portenschlagiana: Clockwise Compact Deep Blue 

Clockwise  F1 je prvá v tomto druhu zo silným 

rastom, a vysokou rovnomernosťou.

● Vlastnosti

- Veľmi jednotné kvitnutie

- Plánované kvitnutie od jún do augusta

- Má tmavšiu farbu a kompaktnejší rast čiže nie 

je nutné používanie PGR

● Výhody pre pestovateľa:

- Veľmi jednotný čas kvitnutia

- Kompaktný pri menších nákladoch

● Výhody pre obchod:

- Výrazná tmavo-modrá farba

- Dlhý čas na predaj

Veľkosť: 15-20 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 8 - 10 wks 

Črepník: 12-15 cm 

Forma dodania : XTS 264

Počet osiva v  1 sadbovači: 3 (2-3 

planty)

Kód odrody: 

70060524  Compact Deep Blue

Clockwise Compact a Clockwise
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Delphinium elatum: Delphina
Delphina je prvé geneticky kompaktné 

Delphinium. Sú kompaktné dobre 

rozvetvujúce rastliny. Ideálny pre Väčšie 

črepníky.  

● Vlastnosti

- Geneticky kompaktné

- Dobré rozvetvovanie

● Výhody pre pestovateľa:

- Žiadna alebo nízka potreba PRG

- Vysoké jednotné rastliny

● Výhody pre obchod:

- Vyhľadávaná séria

- Kvalitné kompaktné rastliny, 

potrebujú menej miesta

Veľkosť: 40-50 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 9 - 10 wks 

Črepník: 12-19 cm 

Forma dodania: XTS 264, XTL072
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Lavandula stoechas: Castilliano 2.0 Lilac

Generácia z osiva vypestovaných Španielskych 

rastlín. Vyznačuje sa množstvom kvetov s veľmi 

silnou vôňou, atraktívnou pre včely a motýle. 

● Vlastnosti:

- Veľmi veľa kvetov

- Najdôležitejšia farba v sérii : Lilac

● Výhody pre pestovateľa:

- Silné rastliny, rýchlo zaplnia črepník

- Pestovanie v skleníku alebo vonku bez 

použitia regulátorov rastu

- Dopĺňa sortiment

● Výhody pre obchod:

- Veľa kvetov v rovnakom čase

- Silná vôňa

Veľkosť: 20-25 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 8 - 10 wk

Črepník: 12-13 cm 

Forma dodania: XTS 264
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Penstemon hartwegii: Partybells
Partybells je prvý a geneticky kompaktný 

Penstemon. Kvety majú výrazné farby 

ideálne na rýchly predaj.

● Vlastnosti

- Geneticky kompaktný

- Dobé rozvetvovanie

● Výhody pre pestovateľa:

- Nízka alebo žiadna potreba PRG

- Nie je potrebné zaštipovanie

- Produkcia v skleníku alebo vonku

● Výhody pre obchod:

- Kvalitné, kompaktné rastliny, 

potrebujú menej miesta

- Veľké kvety 

Veľkosť: 30-40 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 9 - 10 wk

Črepník: 12-19 cm 

Forma dodania: 
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Platycodon grandiflorus: Twinkle Blue

Lepšie rozvetvovanie, viac kvetov, za kratší čas 

dorastá do predajnej veľkosti.

● Vlastnosti:

- Veľmi veľa kvetov z dôvodu lepšieho 

rozvetvenia

- Rýchlejší rast

● Výhody pre pestovateľa:

- Lepšie rozvetvovania za kratší čas

- Môžu byť pestované v skleníku aj vonku

● Výhody pre obchod:

- Veľa kvetov v rovnakom čase

- Veľké, nápadné kvety

- Vhodné ako letný sortiment

Veľkosť: 15-20 cm

Vzrast: kríčkový

Dopestovanie: 8 - 10 wk

Črepník: 12-13 cm 

Forma dodania: XTS 264
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Saxifraga arendsii: Lofty Blush/Pink Shades
Ďalšia generácia z osiva pestovanej Saxifragi. Má 

oveľa väčšie kvety, rýchlejšie rastúce kompaktné 

rastliny pri nižších nákladoch.

● Vlastnosti

- Väčšie kvety

- Rýchlejší rast

● Výhody pre pestovateľa:

- Rýchlejšie zaplní priestor

- Nižšie náklady

- Rýchlejšia predajnosť, pestovanie v skleníku 

alebo kontajnery

● Výhody pre obchod:

- Zaujímavejšia pre zákazníka

Veľkosť: 15-20 cm

Vzrast: mounding 

Dopestovanie: 28 - 32 wks 

Črepník: 12-15 cm 

Forma dodania : XTS 264, XTN 128

Nr of seeds per plug: 1 (3 is also possible)
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2018 Novinky Izbových rastlín z osiva
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Cyclamen persicum: SeeWhy

Cyclamen SeeWhy je novinka v mini cyclamenoch, kompaktný 

a bohate kvitnúci. Jednotné farby kvetov, neblednúce kvety.

Vhodný na pestovanie v lete a začiatkom jesene. Je tolerantný 

k vyšším teplotám znáša aj viac vody.

● Vlastnosti:

- Vysoká jednotnosť farieb

- Kompaktný rast, veľa listov aj kvetov

● Výhody pre pestovateľa:

- Všetky farby nakvitajú v priebehu 2-7 dní

- Kvitnú o týždeň skôr ako u konkurencie

- Jednoduché pestovanie v rôznych podmienkach

● Výhody pre obchod:

- Dlhšia trvanlivosť kvetov, lepšia genetika

- Farby menej blednú ako u konkurencie hlavne Bright

Scarlet a Purple
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Cyclamen persicum: SeeWhy Wine and Wine Flame 
● Vlastnosti:

- Obe farby veľmi dobre zapadajú 

do série, je kompaktný, skoro 

rastúci, jednotný a stále farby 

kvetov

- Wine Flame veľmi výrazné farby, 

silnejšie ako konkurencia

● Výhody pre pestovateľa:

- Výber z 8 jednotlivých farieb a 

jedného Mixu

- Môžu byť pestované v 12 cm 

črepníkoch pre skorý jesenný 

predaj

● Výhody pre obchod:

- Kompaktné rastliny a trváce kvety

- Centrálne kvitnutie s tvarom ako 

kytica kvetov

Veľkosť: 15-25 cm

Vzrast: guľatý 

Dopestovanie: 10 - 12 wks 

Črepník: 6 – 10,5 cm

Forma dodania: XTS 264, XTN 128
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Cyclamen persicum: SeeWhy porovnanie

Porovnanie Verano (vľavo) a SeeWhy (v pravo)
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Cyclamen persicum: SeeWhy porovnanie

siatie wk10, črepníkovanie wk 21, kvitnutie wk 33.

Vľavo Verano, vpravo SeeWhy: jednotnejšie v nakvitaní aj vo vyfarbení kvetov
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Cyclamen persicum: Midori Synchro Rose

Midori je mini Cyclamen pre výrobu v neskorom lete a skorej 

jesene. Tolerantný voči teplu, rast má kompaktný s 

množstvom kvetov. Silné rastliny rastúce aj za nižších 

svetelných podmienok v 11-12 cm črepníkoch. 

Vlastnosti:

- Nové kvety žiarivej farby 

- Najuniverzálnejšia séria pre črepníky 9-12 cm

● Výhody pre pestovateľa:

- Jednoduché pestovanie kompaktných rastlín

- Jednoduchšie plánovanie

● Výhody pre obchod:

- Množstvo kvetov, pre vonkajšie aj vnútorné použitie

- Kvitne v strede ružice listov

Veľkosť: 20-30 cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 11 - 13 wk

Črepník: 7 – 12 cm

Forma dodania: XTS 264, XTN 128 
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Cyclamen persicum – Snowridge Mini Rose
Veľmi všestranná mini séria, je možné ich pestovať počas 

celej sezónny, vďaka tolerancii na teplo a Botrytis. Husté 

rastliny s výrazným bielym okrajom v 9-12 cm 

črepníkoch.

● Vlastnosti:

- Zapadá do série so špeciálnymi farbami

● Výhody pre pestovateľa: 

- Veľa malých listov a bohaté kvitnutie

- Tolerantné voči teplu

● Výhody pre obchod: 

- Populárna bielo-farebná kombinácia

● Info:

- Bola daná do predaja už v roku 2016, ale pre nedostatok osiva stiahnutá 

s predaja, teraz znovu daná do ponuky

Vzhľad: 20-30 cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 11 - 13 wk

Črepník: 9 – 12 cm

Forma dodania: XTS 264, XTN 128
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Cyclamen persicum: Winfall Scarlet Imp. a Wine Flame

Séria vhodná pre jesenné a zimné pestovanie, vďaka dobrej 

tolerancii voči Botrytis a jednoduchému pestovaniu za 

nízkeho svetla a teploty. Presádzanie vo wk 24najlepšie do 

črepníkov 9-12 cm.

● Vlastnosti:

- Nová farba Wine Flame a Winfall Scarlet Imp. do série

- Vylepšená Scarlet Improved s tmavšími listami a 

výraznejšou farbou kvetov

● Výhody pre pestovateľa:

- Menej problémov, vyššia odroda voči Botrytis

- Jednoduché pestovanie, nižšie teploty, menej svetla

● Výhody pre obchod:

- Veľmi veľa kvetov, pre pestovanie vo vnútry

- Kvitne v ružici listov, vzhľad ako kytica

Vzhľad: 20-30 cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 12 - 14 wk

Črepník: 9 – 12 cm

Forma dodania: XTS 264, XTN 128 
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Cyclamen persicum – Snowridge Midi Purple Imp.
Veľmi univerzálna midi séria, možnosť pestovať cez celú 

sezónu vďaka tepelnej tolerancii a tolerancii na Botrytis. 

Husté rastliny a bielym okrajom pre 11-14 cm črepníky.

● Vlastnosti:

- Špeciálna farba s bielym okrajom v kombinácii s 

výraznou purpurovou farbou

- Väčší kontrast a viac kvetov ako stará farba

● Výhody pre pestovateľa: 

- Veľa malých listov a kvety v ružici nad listami

- Tolerantné voči teplu 

- Dobrá aj do kombinácií

● Výhody pre obchod: 

- Populárna farba

Veľkosť: 25-30 cm

Vzrast: gulatý

Dopestovanie: 13 - 15 wk

Črepník: 11 – 15 cm

Forma dodania: XTN 128, XTS 264 .



33

Cyclamen persicum: Perfetto Salmon Flame
Perfetto je najvyhľadávanejšia séria s veľkokvetých 

cyklámenov, rýchli rast, vyrovnané kvitnutie a krátke stonky. 

Bohaté kvitnutie, jednoduchší predaj.

● Vlastnosti:

- Silné rastliny s efektom farby plameňa

- Vzrastom zapadá do série Perfetto ale má o troch dlhšie 

stonky 

● Výhody pre pestovateľa :

- Rýchli rast, dlhá doba kvitnutia

- Kompaktné rastliny, veľa kvetov

● Výhody pre obchod: 

- Dokonale sa hodí do série, dôležitá farba pre sériu

Veľkosť: 25-35 cm

Vzrast: guľatý

Dopestovanie: 12 - 14 wk

Črepník: 12 – 14 cm

Forma dodania: XTS 264, XTN 128



34

2018 Novinky Dvojročiek z osiva 
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Vila x wittrockiana Delta Pure Violet Imp., White with Blotch

Imp., Blue Morpho

Veľkokvetá séria Delta® je známa po celom svete pre 

svoju univerzálnosť vo výsadbe na jeseň aj jar. Táto 

séria má silné rozvetvovanie vyžadujú menej PGRs a 

vydrží dlhšie v maloobchode. Žiarivé farby kvetov, 

skoré kvitnutie, a špeciálne zmesi sú hlavné prednosti 

série  Delta® a odlišujú ju od konkurencie. 

– White with Blotch Imp • uniformný rast • skoré 

kvitnutie •spoľahlivosť v raste a kvitnutí najmä na jeseň 

-Pure Violet Imp. • Viac kvetov • lepšie rozvetvovanie 

ako pôvodná Pure Violet

-Blue Morpho • nová doplnková farba série

Výhody pre pestovateľa : rozšírenie uniformnej série

Veľkosť: 15-20 cm    vzrast: vzpriamený  

Črepník: 9-11 cm

Forma dodania : XTF 480, XTS 264

Wite with Blotch

Imp.

Blue Morpho

Pure Violet Improved
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Viola cornuta Rocky White Purple Wing Imp, Violet Face a 

Deep Blue Imp. 

Rocky je bohatá série na farby, má všestranné využitie a kompaktný 
vzrast, dobre rastie na jeseň aj na jar, vytvára bohatú násadu 
kvetov. 

- White Purple Wing Imp.• bohato kvitnúce •kvitnutie- skoro na 
jeseň a jar 

- Rocky Violet Face •bohato kvitnúce •kvitnutie - skoro na jeseň 
a jar 

- Rocky Deep Blue Imp. •bohato kvitnúce •kvitnutie -skoro na 
jeseň a jar 

- Rocky Yellow with Red Wing Imp •na začiatku fialová farba sa 
mení neskôr na červenú •Nakvitanie skúr ako stará Yellow with
Red Wing Imp. •kompaktnejšia ako stará Yellow with Red Wing
Imp.

Veľkosť : 15-20 cm           vzrast: vzpriamený   
Črepník: 9-11 cm      forma dodania : XTF 480 , XTS 264

White with Purple

Wing Imp.

Violet Face

Deep Blue Improved
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Viola cornuta Deltini White Imp and Violet 

White imp.

White Imp.

Violet

Veľkosť: 10-15 cm           Vzrast: vzpriamený   

Črepník: 8-10 cm        Forma dodania : XTF 480, XTS 264

Séria Deltini je najviac programovateľná Viola, z dôvodu neutrálnej 

dĺžke dňa, vysokej jednotnosti rast, aj za rôznych podmienok 

pestovania. Kvitne skoro aj zakrátkych dní, takže je ideálna na 

pestovanie na jar. 

Vlastnosti : 

- Jednotné kvitnutie, kompaktnejšie rastliny

- Výraznejšie a sviežejšie farby

Výhody pre pestovateľa :

- Veľmi vyrovnaná séria

- Veľa kvetov 
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Viola cornuta EndurioWhite Imp.

White Imp.

Svojim polo-previslým vzrastom Endurio® nadchne 

každého pestovateľa, maloobchodníkov a 

spotrebiteľov s jeho ohromujúcim výkonom v 

závesných nádobách ale aj v záhonoch. Dobrá 

mrazuvzdornosť je zárukou bohatej využiteľnosti série 

Endurio. Vhodné pre všetky druhy veľkosti črepníkov 

a pakov. 

-White Imp. – skoršie kvitanie - kompaktnejšia, lepšie 

zapadá do série 

-Výhody pre pestovateľa- jednotnejšia séria

Vzrast: polo-previs  

Črepník: 9cm +       Forma produkcie: XTF 480, XTS 264
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Primula acaulis Orion Rose Frost Imp.

Veľkosť: 15-20 cm           Dopestovanie: 15-16 wk

Črepník: 9-12 cm       Forma dodania : XTS 264

Orion je štandardný typ Primula acaulis, pestovaný 

pre stredne skorú sezónu – predaj od začiatku 

januára do marca. Séria má veľké kvety a 

vynikajúcu jednotnosť medzi farbami. Má okrúhly 

vzrast a je vhodná na pestovanie v črepníkoch 9-12 

cm.

Vlastnosti

- Vlastnosťami zapadá do série má lepšie 

vlastnosti ako predošlá

Výhody pre pestovateľa :

- Uniformná kompletná séria
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Ranunculus asiaticus Magic Golden Yellow a Rose Delight

Geneticky kompaktný iskerník s veľkými kvetmi. Rastie 

bez rastových regulátorov! 

- Golden Yellow •veľmi jednotný rast rastlín  •výrazná 

žltá farba

- Rose Delight •špeciálna farba – farebný prechod 

výraznej ružovej farby na okrajoch lupeňov kvetov k  

bielym odtieňom v strede kvetu, uniformný rast

Výhody pre pestovateľov – jednotnejšia séria, silné 

výrazné farby

Veľkosť : 15-20 cm           Dopestovanie : 12-14 wk

Črepník: 9-12 cm      forma dodania: XTS, XTK

Golden Yellow

Rose Delight
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Ranunculus asiaticus Maché Vanilla Rose Bicolor Medley

Stredný vzrast - štandard s veľkými kvetmi a širokou 

škálou farieb, vrátane jedinečných noviniek ! Tiež 

ideálna ako kultúra s nastavením kvitnutia. 

Vlastnosti

- Mache Vanilla bicolor Medley – ideálna na 

doplnenie série , nezvyčajný pod tón vanliky vo 

farbe kvetov - zmes rôznych odtieňov kvetov –

kvitne o 2 týždne skôr ako Maché Bicolor Mix 

Výhody pre pestovateľov - jedinečný farba kvetov

Veľkosť: 25-30 cm        Dopestovanie: 12-14 wk

Črepník: 11-14 cm       Forma dodania : XTS, XTK



2018 Novinky jednoročiek z osiva 
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Salvia interspecific Big Blue

Veľkosť: 40-50cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 9-15 wk

Črepník : 10.5 -15 cm a viac

Forma dodania : XTS 264

Intenzívna modrá farba je veľkým bonusom tejto Šalvie.

● Vlastnosti

- Intenzívna modrá farba

- Črepník 10,5-15 cm a viac

● Výhody pre pestovateľa :

- Predaj na začiatku leta

● Výhody pre obchod :

- Rýchli rast rýchlo zaplní priestor

- Opticky zväčší priestor

- Kvitnutie do prvých mrazov

- Tolerantná k teplu a slnku , ale znáša aj polotieň

- Lákajú včely a motýle.



44

• Big Blue jediná odroda v tejto kategórii s osiva.

• Ideálna do črepníka, kontajnery, na záhony a kombinácie.

Salvia interspecific Big Blue
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Tagetes patula nana Aton Deep Orange Imp a Flamed Imp

Veľkosť: 10-15 cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 3-4 wk

Črepník: pak, 9-10.5 cm 

Forma dodania : XTS264, XTV480

Aton je ucelená séria, vhodné pre skoré pestovanie 

a do menších priestorov, vyrovnaný rast a 

vynikajúci výkon. 

● Vlastnosti

- Deep Orange Imp: 

• Výraznejšia farba

• Lepšie zapadá do série

- Flame Imp. 

• Väčšie kvety

• Výraznejšia farba

● Výhody pre pestovateľa:

- Lepšie zosúladená séria

Deep Orange Imp.

Flamed Imp.
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Tagetes patula nana Aton Deep Orange Imp.

● Deep Orange Imp. je kompaktnejšia, má väčšie lepšie zapadá do série

● Ucelenejšia séria

Aton Deep Orange Imp porovnanie s pôvodným Aton Deep Orange
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Tagetes patula nana Aton Flame Imp.

● Väčšie kvety, kompaktnejšia

● Ucelenejšia séria

Aton Flame Imp porovnanie s  pôvodným Aton Flame
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Zinnia marylandica Zahara Double Bright Orange, Cherry 
and Mix

Veľkosť: 30-40 cm

Vzrast: vzpriamený

Dopestovanie: 8-9 wk

Črepník: 10-12 cm 

Forma dodania: XTS264 

poloplné Zinnie, odolné voči chorobám, má 

väčšie kvety ako konkurencia a väčšiu farebnú 

škálu. Celoročné kvitnutie na slnečnom, teplom 

a suchom stanovišti.

● Vlastnosti

- Bright Orange: Intenzívne žiarivo 

oranžové kvety na dlhej stonke.

- Cherry: vylepšená farba jahody

- Mix: mix 7 farieb

● Výhody pre pestovateľa:

- Dopĺňajú pôvodné farby Yellow a Fire

Bright Orange

Cherry

Mix


