2018 Novinky z Dvojročiek a FPS

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
White with Blotch
Imp.

- Pure Violet Imp. • Viac kvetov • lepšie rozvetvovanie ako pôvodná Pure
Violet
- Blue Morpho • nová doplnková farba série
Výhody pre pestovateľov : rozšírenie uniformnej série

Blue Morpho

Veľkosť rastlín: 15-20 cm rast: vzpriamený veľkosti črepníka: 9-11 cm
produkcia: XTF, XTS
Kód : 70058884 White with Blotch Imp. 70064740 Pure Violet Imp.
70081399 Blue Morpho

Pure Violet Imp.

Viola x wittrockiana FPSelect Orange with Blotch
- je doplnením špeciálnych farieb FPSelectis
- FPSelect má využitie na výsadbu na jeseň aj na jar
- Bohato kvitnúce žiarivé
- FPSelect je ideálna pre výrobu v kvetináčoch 9-11 cm
FPSelect Orange with Blotch -oranžové a žiarivo oranžové
odtiene - kompaktný vzrast - kvitnutie skoré
●Výhody pre pestovateľov •doplnková farba do sortimentu
Veľkosť rastlín: 15-20 cm
rast: vzpriamený
veľkosti črepníka: 9-11 cm produkcia: XTF, XTS

Kód : 70077278 FPSelect Orange with Blotch

FPSelect Orange with Blotch

Viola x wittrockiana LTD FPSelect Orange a FPSelect Yellow Blotch
• FPSelect je obohatená o ďalšie špeciálne farby ktoré doplňujú
sériu a nezapadali do veľkokvetej Delta série. FPSelect rastie
dobre aj na jeseň aj na jar, produkuje sériu bohato kvitnúcich
viol. FPSelect je ideálna pre výrobu v kvetináčoch 9-11 cm .
- FPSelect Orange •tmavšia oranžová farba •kompaktný vzrast
•pestovanie na jeseň aj na jar podobná genetika ako Delta with
Blotch, tmavšia ako Delta Yellow with Blotch •menej citlivá

FPSelect Orange

●Výhody pre pestovateľov : Alternatívne riešenie
Stále voľné!!!
Veľkosť rastlín: 15-20 cm

rast: vzpriamený

veľkosti črepníka: 9-11 cm

produkcia: XTF, XTS

Kód : 70084556 FPSelect Orange
7046084 FPSelect Yellow Blotch

FPSelect Orange

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 rastlín: 15-20 cm
rast: vzpriamený
veľkosti črepníka: 9-11 cm
produkcia: XTF, XTS
Kód : 70059676 White purple Wing
70064551 Deep Blue Imp.
70064553 Violet Face
70074389 Yellow with Red Wing Imp.

Violet Face
White Purple Wing
Imp.

Deep Blue
Imp.

Yellow with
Red Wing Imp.

Viola cornuta LTD Rocky Deep Orange a Yellow Blue Wing
Rocky je bohatá séria na farby,má všestrané využitie a kompaktný
vzrast, dobre rastie na jeseň aj na jar, vytvára bohatú násadu kvetov.
- Rocky Yellow Blue Wing •špeciálna farba •žiarivá a pútavá farba
- Rocky Deep Orange •skoré kvitnutie •Žiarivá farba
- Rocky White Spring •krásna snehovo biela farba
Yellow Blue
Wing

Plné k dispozícii!!!
Veľkosť rastlín: 15-20 cm
veľkosti črepníka: 9-11 cm

rast: vzpriamený
produkcia: XTF, XTS

Kód :
70085462 LTD Deep Orange
70085463 LTD Rocky Yellow Blue Wing
70054346 White Spring

Deep Orange

White Spring

Viola cornuta Deltini White Imp a Violet
Deltini séria je najviac programovateľné Viola séria, kvôli jeho dĺžke dňa, neutralitu a
vysokú úroveň jednotnosti vzrastu rastlín a rastu v rôznych podmienkach prostredia.
Kvitne veľmi skoro a pravidelne aj v krátkych dňoch, takže je ideálna pre výsadbu na jar.
Má pravidelný a kompaktný vzrast.

- Deltini White Imp. •Vylepšená •bohato bielo kvitnúca • kompaktnejšia, lepšie
rastúca • snehovobiela
- Deltini Violet •doplnková farba •bohaté kvitnutie •uniformný rast
White Imp.

- Výhody pre pestovateľa • ucelenejšia séria
Veľkosť rastlín: 10-15 cm
veľkosti črepníka: 8-10 cm
Kód :
70058778 White Imp.
70064767 Violet

White Imp.

rast: vzpriamený
produkcia: XTF, XTS

Violet

Viola cornuta EndurioWhite 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 nakvitanie - kompaktnejšia, lepšie zapadá do série
- Výhody pre pestovateľa- jednotnejšia séria
Vzrast: polo-previslý
veľkosti črepníka: 9cm +
Kód :
70046138 White Imp.

produkcia: XTF, XTS
White Imp.

Primula acaulis Orion Rose Frost Imp.
• Orion je štandardný typ Primula acaulis, pestovaný pre stredne skorú
sezónu -predaj od začiatku januára do marca. Séria má veľké kvety a
vynikajúcu škálu farieb. Pre okrúhly tvar rastu je séria Orion ideálna
pre pestovanie v 9-12 cm kvetináčoch.
- Rose Frost Imp.- svojim tvarom a vzrastom dokonale zapadá do série
Orion- má lepšiu vyrovnanosť v raste aj farebnosti ako staršia Rose
Frost
- Výhody pre pestovateľa : jednotnejšia séria
Veľkosť rastlín: 15-20 cm
veľkosti črepníka: 9-12 cm

hotová na predaj : 15-16 týždňov
produkcia: XTS
Rose Frost Imp.

Kód :
70051015 Rose Frost Imp.

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

Gollden Yellow

Výhody pre pestovateľov – jednotnejšia séria, silné výrazné farby
Veľkosť rastlín: 15-20 cm
veľkosti črepníka: 9-12 cm
Kód :
70063132 Golden Yellow
70063158 Rose Delight

hotová na predaj : 12-14 týždňov
produkcia: XTS, XTK

Rose Delight

Ranunculus asiaticusMachéVanilla Rose Bicolor Medley
• Stredný vzrast - štandard s veľkými kvetmi a širokou škálou
farieb, vrátane jedinečných noviniek ! Tiež ideálna ako kultúra
s nastavením kvitnutia.
- 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 rastlín: 25-30 cm
veľkosti črepníka: 11-14 cm

hotová na predaj : 12-14 týždňov
produkcia: XTS, XTK

Kód :

70048733 Vanilla Bicolor Medley

Mache Vanilla bicolor Medley

Primula acaulis Paradiso Late
• Primula Paradiso Late je kompaktná séria, takže je možné ju pestovať s
minimálnym používaním rastových regulátorov. Rastlina je menej citlivá na
žltnutie listov a rastie rovnomerne. Primula Paradiso Laté potrebuje
studených podmienkach aby začala kvitnúť. Obdobie kvitnutia je preto neskôr.
V Severnej Európe je to od konca februára do konca marca. Stredne veľké
kvety. Minimálne využitie PGR.

Yellow

White

• Paradiso Late – má kompaktný a jednotný vzrast – kvitne v mareci o 7 – 10 dní
neskôr ako séria Mitra Late

Výhody pre pestovateľa : Hospodárne a programovateľné pestovanie - k
dispozícii 6 samostatných farieb - aj Celkový Mix a špeciálny East Mix
Veľkosť črepníka : 10-12 cm Produkcia : XTS, XTV Stanovisko : Slnko a polotieň

Pink

Red

Kód :
70076985 Blue,

70076990 Orange,

70076988 Red,

70076986 White,

70078190 East Mix,

70073934 Mix

70076987 Pink,
70076989 Yellow,
Orange

Blue

Primula acaulis–Paradiso Late Series

Primula acaulis Mitra Late East Mix
• Primula Mitra Late je veľmi kompaktná séria, takže je možné
ju pestovať bez rastových regulátorov. Primula Mitra Late
potrebuje studených podmienkach by založili kvety. Obdobie
kvitnutia je preto neskôr. V Severnej Európe je to od konca
februára do polovice marca.
- Primula Late je geneticky kompaktná, žiadne PGR - kvitnúce
marec - črepník veľkosti 9-10,5 cm – kvitne o 7 – 10 dní skôr
ako Paradiso Late
- Výhody pre pestovateľa : - ekonomické, 60-80 rastlín na m2 dostupné v 6 samostatných farbách - aj ako celkový mix a
kombinácia špeciálnych farieb East Mix
Veľkosť črepníka : 9-10,5 cm Produkcia : XTS, XTV
Stanovisko : Slnko a polotieň
Kód :
70078191 East Mix

Primula acaulis Sirococco - séria
• Primula Sirococco séria je skorá séria, kvitnúca januárfebruár. Biele a kučeravé okraje kvetov sú špecialitou v
acaulis ponuke. Táto jedinečná séria obsahuje výber 8
existujúcich farieb.
- veľmi málo (alebo žiadne) PGR

Red

- vzpriamené listy
- 2-3 týždne skôr kvety ako Marli a Suzette

Yellow

- Výhody pre pestovateľa : - ekonomickejšie – bezkonkurenčné
kvety nápadnej farby a tvaru
Veľkosť črepníka : 10-11 cm Produkcia : XTS, XTV
Stanovisko : Slnko a polotieň
Magenta

Kód :

70064774 Magenta 70071504 Neon Violet
70071505 Red

70063893 Yellow

Neon Violet

Primula acaulis Sirococco - séria

Blue

Lilac

Red Flame

Yellow Purple

Yellow

Magenta

Neon Violet

Red

Primula elatior Stieletto
• Primula Stieletto – je zo série elatior,
kvitnutie január-február. Táto séria
obsahuje výber 7 samostatných farieb a
mix.

Red

• Výhody pre pestovateľa – jednotná séria. Kompaktná genetika – kvitnutie v polovici
januára-polovici februára

Blue

Red Flame

Goldorange

Yellow

Veľkosť črepníka : 10-12 cm Produkcia : XTS, XTV
Stanovisko : Slnko a polotieň

Kód : 70080336 Blue, 70006330 Goldorange

70080337 Clear Yellow, 70080340 Pink,
70080338 Red, 70080341 Red Flame,
70080339 White, 70071507 Mix

Pink

White

