
Pelargoniums Inovácia založená na skúsenostiach.

71%

71% hľadá - veľké množstvo 

Calliope® Pelargonium

Pelargónium ® Calliope  je múzou pre Vašu záhradu...  Odrody Calliope  inšpirujú a dokonale sa  
harmonizujú  s ostatnými kvetmi alebo listami, čím vytvárajú žiarivé body v prostredí, ktoré
kvitnú po celú sezónu. Calliope  má väčšie, sýtejšie a výraznejšie farby, viac kvetov a jednoduchšie ®  
pestovanie.

Syngenta Flowers  Calliope ®  Vám ponúka...
•  dodáva unikátnu pestrosť vašim záhradám po celú sezónu
•  väčšie množstvo kvetov, zaujímavých a výrazných farieb
•  ľahko udržiavateľná rastlina, ktorá zostáva v záhradách krásna až do prvých mrazov
•  širšia škála veľkostí rastlín, ktoré zodpovedajú vašim potrebám a potrebám vašich zákazníkov

Na základe ankety konečný zákazníci vyhľadávajú tieto vlastnosťi u Pelargónií:

®  
Calliope je špecialita do väčších nádob alebo do záhonov taktiež s množstvom kvetov
širokého spektra žiarivých farieb.

CALLIOPE®

NAJĽAHŠÍ SPÔSOB AKO SI VNIESŤ FARBY DO ŽIVOTA
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kvetov po celú sezónu

Zatiaľ čo Moxie!  je naše nižšie a kompaktnejšie Pelargónium s množstvom kvetov,®  

®



Calliope®  M
Stredne mohutný vzrast s  veľkými,  polo- plnými  kvetmi  z  Pelargonium-hybrid 
 generácie. Ideálne do hrantíkov a vačších črepníkov.

14 farieb

1-4 13cm2-5 2-4

Calliope®  L
Stredne-mohutný vzrast  s  veľkými,  polo-plnými  kvetmi  z  Pelargonium-hybrid 
 generácie. Extrémne robustné a tolerantné k teplu.

12 farieb

1-4 15cm+2-5 4-5

Calliope®  Landscape
Široký a hustý rast, s veľkými jednoduchými kvetmi. Ideálne do záhonov a do závesných 
črepníkov. Typ listu medzi zonale a peltatum.

8 farieb

1-4 12-15cm2-4 2-5

Calliope®  Cascade
Mohutná a samo-čistiaca rastlina, kvety veľké “ako cascade” v nápaditých farbách s tmavým 
listom. Ideálne do hrantíkov alebo črepníkov! 

4 farby

1-5 12-15cm2-4 5

Ja som najkrajšia v záhone 
a v 12-14 cm črepníkoch! 

Ja som najkrajšia v záhone 
a v 14 cm a väčších 

črepníkoch!

Mňa volali Caliente 
a mám neprekonateľne 

silné farby!

Ja som oveľa kompaktnejšia 
a s lepším kontrastom

ako tradičné Cascade! 

Callipe® M 
Burgundy

Dark red Purple Lavender 
Splash

Hot Pink Rose 
Splash

Lavender 
Rose

Lavender 
Blue

Pink Soft Coral

Fire Orange Deep Red Rose 
Imp.

Lavender Rose Pink Platinum 
White

Red Dark Pink Dark 
Salmon

White Blush

Coral Deep Coral Hot Rose

Burgundy Dark  
Red

Red Scarlet 
Red

Violet Hot  
Pink

Deep Rose Hot  
Rose

Red Splash Rose 
Splash

Pink 
Splash

Pink Light 
Lavender

White


	Snímka 1
	Snímka 2

