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Nabízíme květinovou a zeleninovou sadbu z vlastní produkce. 

Podrobnější popis vybraného sortimentu květin a zeleninové sadby  na www.zahradacimelice.cz 

 

1. Květiny pro jarní výsadbu - hotové i polohotové rostliny 

Viola x wittrockiana Delta, Deltiny, Patiola, Rocky, Endurio F1  - 20 barev – atraktivní, hrnkované Ø 9 cm, III. 
  (maceška)     
Myosotis (pomněnka)  a Bellis (sedmikráska)  - bílé, růžové, květináč Ø 10 , III. - IV. 
Pelargonium peltatum      květináč 10-11 cm, odběr III.-V. - hotové kvetoucí silné rostliny  jednoduše kvetoucí,   
  (převislé muškáty)        polo i plnokvěté, všechny barvy, 15 odrůd, květináč Ø 18 cm - kvetoucí dvouleté rostliny 

Pelargonium zonale květináč Ø 12 cm, odběr III.-V. - hotové kvetoucí rostliny vegetativně množené série PAC,          
  (muškáty páskaté)            dekorativní muškáty okrasné listem, vonné pelargonie 
Pelargonium grandiflorum hotové kvetoucí rostliny, 9 barev, květináč Ø 12 cm 
  (anglické muškáty) Candy Flowers sortiment, Aristo - sortiment 

Pelargonium crispum hybridy – Angeleyes serie, kompaktní rostliny, atraktivní květy – pouze Angeleyes Orange 

 
Begonia semperflorens voskovka, III.- polohotové rostliny - dřevěné truhlíky (200 ks), barevný sortiment 6 odrůd 
  (voskovka)                     V. - hotové kvetoucí rostliny - hrnkované – květináč Ø 9 cm, sadbovače po 10 ks s držátkem 
 
Begonia tuberhybrida velkokvěté begonie,V. hotové rostliny, květináč Ø 10 cm 
  (begonie) série  Nonstop – vzpřímené,  Illumination a Tenella - převislé 

Salvia                          květináč Ø 9 cm, hotové kvetoucí rostliny IV.-VI., zářivě červená letnička vhodná na výsadby 
  (šalvěj) - nízké kompaktní odrůdy  FLAMEX 2000, a další i jiné barvy 

Petunia                květináč Ø 9 cm, III.- polohotové rostliny, sadbovače 66 ks,             
  (petunie) IV.-VI. - hotové kvetoucí rostliny, barevný sortiment zahraničních odrůd,                                                        
                                          10 odrůd, série Bravo F1, Falcon F1, i  plnokvěté,  Debonair Black Cherry F1, 
        Sofistica Lime Bicolour F1, 

Minipetunie PETUNIA MILLIFLORA  Picobella – pestrá směs barev 

Tagetes                        květináč Ø 9 cm- 3 rostliny,  sadbovače po 10 ks s držátkem,  IV.-V. - hotové kvetoucí rostliny,             
(afrikán) barevný sortiment nízkých odrůd,  HERO F1, DURANGO – 7 odstínů, RED MAJESTIC 
Impatiens walleriana   květináč Ø 9-10cm, kouzelná hrnkovaná letnička v pestré škále barev, vhodná do stínu i 
  (balsaminka) polostínu, série jednoduše kvetoucích Xtreme Mix, Accent  Star F1 , a další plnokvěté odrůdy 

Lobelia              květináč Ø 9 cm, IV.-V. - hotové kvetoucí rostliny, různé odstíny barev,  bílá, růžová, lila, světle    
/lobelka/ modrá, tmavě modrá, převislá modrá s okem, převislá – směs barev 

Senecio cineraria   květináč Ø 9 cm, V. - hotové rostliny, stříbřitá dekorativní letnička vhodná do výsadeb    
  (starček) 

Ageratum (nestařec)          květináč Ø 9 cm, IV.-V. - hotové kvetoucí rostliny, modrá , 3 rostliny v květináčku 

Dahlia                květináč Ø 10 cm – 2 rostliny , IV.-V. - hotové kvetoucí rostliny, odrůdy HARLEQUIN MIX, FRESCO   
(jiřinka)      MIX,  nízké kompaktní rostliny, bohatě kvetoucí,vhodné do skupinových výsadeb, pestré barvy                   

Rudbeckia hirta odrůda Toto, hotové kvetoucí rostliny IV.-V. 
  (třapatka) nízké, kompaktní do nádob, 2 odstíny barev 

Zinnia elegans hotové hrnkované VI.-VIII., květináčů Ø 11 cm, atraktivní skupina PROFUSION F1, MONDO F1 
  (ostálka) SWIZZLE F1, SHORT STUF                                                                                                
Antirrhinum (hledík) směs zářivých barev, Floral Showers F1 

 květináče průměr 10 cm – 2 rostliny , 

Gazania (gazánie) květináč Ø 9 cm,  Red Stripe, Kiss Mix F1, Frosty Kiss Mix F1, 

Nicotiana alata (tabák) atraktivní barvy, květináče průměr 10 cm – 2 rostliny, Saratoga Mix , nízký kompaktní, 
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2. Netradiční balkónové květiny – květináč Ø 10 cm 

 Alternanthera (2 barvy), Argyranthenum (10) , Asteriscus, Bidens ( 3) – vzrůstný i kompaktní), Brachyscome (3), 

Callocephalus, Cuphea (3), Diascia (10), Dichondra, Euphorbia hyp., Euryops, Glechoma, Helichrysum (3), 

Heliotrophium, Lantana (4), Lotus (2), Lysimachia (2), Menta, Mesenbryanthemum, Osteospermum (4) Origanum (1), 

Plectranthus, Russelia, Sanvitalia (3), Scaveola /4/, Solanum (2), Sutera (10) – NOVINKA tmavě růžová, Thunbergia (4), 

Veronica montana a další  - Viz sortiment na www. stránkách 
 

Verbena –  skupina   Lanai, Estrella, novinka Twister – různé barvy(10)  - viz sortiment 
Impatiens (balzamínka) jednoduchý květ i plnokvěté kultivary 
Převislé petúnie květináč 10 cm - pestré barvy, hotové kvetoucí rostliny(10), IV.-V., plnokvěté sorty(10) – viz  

 sortiment barev (Surfinie,Tumbelina, Happytoonie, Crazytunie) 
Fuchsia sortiment barev (10 odrůd) 
Celebration (10) pestrý sortiment barev  - viz sortiment na www. stránkách 
Stáleplodící jahodník –  růžově kvetoucí, do závěsných květináčů, velmi atraktivní, květináč Ø 10 cm 
   FRAGOO HOT PINK, FRAGOO WHITE, FRAGOO ROSE TOSCANA 

 Mixy balkonové  květináče průměr 13 cm 

3. Rostliny pro letní prodej - Rudbeckia sortiment, Dahlia barvy, 

 Salvia sortiment,Ø  květináč 13 cm, Levandule 

 4. Rostliny pro podzimní využití     

Viola x wittrockiana  macešky, hotové, kvetoucí, květináč9 cm, včetně minimacešek 
Chryzantémy hrnkové  odrůdy skupiny "MULTIFLORA", různé barvy včetně novinek   
                                    květináč Ø 17, 18, 19 cm, VIII. – IX., velké dekorativní  kvetoucí rostliny   
 misky průměr 20, 23 cm – hotové kvetoucí rostliny 
                                       květináč Ø 13 cm, X. - hotové kvetoucí rostliny ("dušičkové") 

5. Zeleninová sadba, koření, léčivky 
Rajče              květináč Ø 9 cm, odběr IV.-V., tyčkové, keříčkové, včetně netradičních odrůd 
                     odrůdy Tornádo, Start, Tipo, Bejbino, Cherrola, Idyll, Romus, Vilma, Aztec, Venus, Goldkrone, Hana, 
 Zlatava, Bajaja, Brutus, Duo, Herodes, Pollicino, Radana, a další.                           
Paprika            květináč Ø 9 cm, odběr IV.-V., odrůdy F1, F2, bohatý sortiment – Amy, , Hamík, Poseidon, Pálivec,  
 Sandra, Andrea, Zlata, Rubinova, Citrina, Parade, Artist, Korál, Damiám, Kristián, Monanta, PCR, 
 Rubinova, Granova,Fatima, Patricie, Afrodita, Ornela, Harriet, Sora 

Okurka           roubované okurky hadovky na tykev fíkolistou  - odrůda Saladin F1, Futura F1, 
                            okurky nakladačky- Bára F1, Charlotte F1,- roubované i neroubované, minihadovky Minisprint F1, 
 Sherpa F1,– roubované i neroubované, od 15.4. do 20.5. podle dohody a počasí. 

Tykev, Patizon, Lilek Cuketa -Terminátor F1, Tapír, Goldena, Tykev Goliáš, Yelowgirls F1, Hokkkaido Orange,  Solor F1, 
 Delika F1, Ø 10           
Celer                přepichované silné sazenice, odrůda MAXIM, sadbovače po 50 ks 

Majoránka  sadbovače 

Salát a kedlubny balíčkovaná sadba , je možné udělat množství dle dohody 

Koření. léčivky Bazalka – druhy, Dobromysl, Máta, Meduňka, Saturejka, Saturejka vytrvalá, Tymián, Libeček, Šalvěj, 

 Koriandr, Pelyněk Estragon, 

Levandule kultivary modré 
Ostatní zeleninová sadba tahaná z volné půdy - pouze pro maloobchodní prodej 

6. Během roku, hlavně v jarním a podzimním období probíhá v areálu Zámecké zahrady 

prodej okrasných dřevin, ovocných stromků, růží a trvalek, pro obchodníky sleva 10 – 15 % z prodejních 
 Jarní zahájení prodeje dle počasí od 15.3.2017 – dle počasí    cen.  

  

  Velkoodběratelům zajistíme dodávku zboží v požadovaném termínu včetně dopravy. Poskytujeme 

množstevní slevy  do výše 20% z maloobchodních cen.  K cenám se účtuje + 15 % DPH.   

  

  Ceny upřesníme během měsíce března.     Zámecká zahrada, 398 04   Čimelice     

  Jsme plátci DPH. Písemné objednávky přijímáme na adrese:         Ing. Hana Chvalová, mobil  605 883 607 

  Těšíme se na spolupráci s Vámi.         E -mail:  objednavky@zahradacimelice.cz  

        prodejna@zahradacimelice.cz 

        tel.,fax.: 382 228 192 
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