Během sezóny se různí stav zásob. Přijďte si vybrat rostlinky přímo k nám, kde najdete i jiné druhy rostlin.

Fota budeme průběžně doplňovat !!!

objednavka@zahradni-rostlinky.cz
Hippophae rhamnoides - rakytník opylovač

Hippophae rhamnoides - rakytník samice , více velkoplodých odrůd na výběr

Trnitý keř, nenáročný
na pěstování

Trnitý keř, nenáročný
na pěstování

samčí a samičí rostliny,
jeden opylovač vystačí
až na 10 rostlin plodných

samčí a samičí rostliny,
jeden opylovač vystačí
až na 10 rostlin plodných

ideální je slunné stanoviště, dospělý snese výborně sucho

ideální je slunné stanoviště, dospělý snese výborně sucho Ceny od
80,- až 150,-Kč za ks.

Ceny od 80,- až 150,Kč za ks.

Kontejner

Kontejner , o aktuální nabídce odrůd rakytníku a velkosti sazenic se informujte

Hydrangea Anabella - hortenzie Anabela

Hydrangea - hortenzie latnatá Kyushu

Opadavý keř
V. 1,2 m
Kvete VII-IX velké
kulaté květenství
Stanoviště slunce, polostín
Vyhovuje jakákoliv
půda, vhodný hluboký
jarní řez.

Kontejner

120,-Kč

Hydrangea Anabela - hortenzie Anabela růžová

Opadavý keř, odrůda
Kyushu

Opadavý keř, odrůda
Pink Diamond

V. 1,2 m, kvete VII-IX
kuželovité krajkové
květenství

V. 1,5 m, kvete VII-IX
kuželovité květenství
přechází do růžové

Stanoviště slunce, polostín, vyhovuje jaká-

Stanoviště slunce, polostín, vyhovuje jaká-

koliv půda, vhodný hluboký jarní řez.

větší sazenice, jen osobní odběr

250,-Kč

Hydrangea quercifolia - hortenzie dubolistá

Opadavý keř

koliv půda, vhodný hluboký jarní řez.

Kontejner 9 cm 40,-Kč ,

k 11 cm za 65,-Kč

Hydrangea macrophylla - hortenzie velkolistá

Opadavý keř

Opadavý keř

V. 1,2 m

V. cca 1 m

V. cca 1 –1,2 m

Kvete VII-IX kulaté
růžová květenství

Kvete VII-IX kuželovité květenství

Kvete VI-IX

Stanoviště slunce, polostín

Stanoviště polostín,
mírně kyselá půda

Při vyšší kyselosti půdy
se květy barví do modra

Vyhovuje jakákoliv
půda, vhodný hluboký
jarní řez.

Kontejner

Hydrangea - hortenzie latnatá Pink Diamond

prozatím vyprodaná

Krásné podzimní zbarvení do vínova.

Kontejner

Kerria pleniflora - zákula plnokvětá

Stanoviště polostín

65,-Kč

Koelreuteria paniculata - svitel

Kontejner 11 cm

75,-Kč

Hypericum - třezalka kalíškatá

Opadavý menší strom
Opadavý keř
V. cca 1,5 –2 m
Kvete V-VI
Stanoviště slunce, polostín, stín
Větve zelené, hezké v
zimě..

Kontejner

55,-Kč

Roste pomalu, do deštníkového tvaru koruny

poloopadavý keř

Kvete VII– VIII až
30cm dlouhé žluté laty

Kvete VII-IX , velké
miskovité květy

Po odkvěty tobolky /
foto1/

Stanoviště slunce, polostín

Stanoviště slunce, polostín , snese i sucho.
Krásný na podzim/foto2

Kontejner 10 cm

50,-Kč

Hibiscus syriacus - ibišek mix barev

Ligustrum - ptačí zob

V. cca 0,4 –0,6 m

Kontejner 11 cm

Lonicera pileata - zimolez pokryvný

opadavý keř
poloopadavý keř
V. cca 1 –2 m
Stanoviště slunce, polostín, stín
Vhodný na živé ploty
V prodeji prostokořenné
sazenice v březnu a září/říjnu

prostokořenné

v březen, září/říjen

25,-Kč

65,-Kč

V. cca 1,2 –2 m

Stálezelený pokryvný
keř

Kvete VII-IX

V. cca 0,4 –0,6 m

Stanoviště slunce

Kvete V-VI , fialové
plody

Informujte se o aktuální nabídce, v prodeji
zejména během VII-IX

Stanoviště slunce, polostín
Vhodný k pokrytí, nebo
na stříhaný nízký živý
plot

Bílý s okem, růžový,
modrý, růžovýplný
apod. Ilustrační fota

informujte se o aktuální nabídce

120 - 250,-Kč

Kontejner

50,-Kč

