PARČÍK ´U LÁVKY´ - PŘÍBOR
latinský název
DŘEVINY - STROMY jehličnaté
MG Metasequoia glyptostroboides
DŘEVINY - STROMY listnaté
AGL Alnus glutinosa ´Laciniata´
FEJ Fraxinus excelsior ´Jaspidea´
QRO Quercus robur
QRU Quercus rubra
SAT Salix alba ´Tristis´
TC Tilis cordata

ćeský název

SEZNAM ROSTLIN
poznámka

velikost

ks

400-450cm

8
3
1
22
5
3
2
44

metasekvoj čínská

rychlerostoucí, jehličnatý opadavý strom, sv. zelené jehličí

olše lepkavá
jasan ztepilý
dub letní
dub červený
vrba bílá
lípa srdčitá

hluboce laločnatý list
v. 10-20m, žluté letorosty, žlutě raší, pak zezelená, černý pupen
v. 25-35m, domácí, nepravidelně vzdušná koruna, dlouhověký
v. 20-25m, vykrojený list, šarlatové podzimní zbarvení
v. 15-20m, převislá, jemné žlutavé letorosty
v. 15_20(30)m, na rubu listu rezavé chloupky, dlouhověká

ok 14-16
ok 14-16
ok 14-16
ok 14-16
ok 14-16
ok 14-16

KEŘE
Philadelphus coronarius´Duplex´
Prunus laurocerasus 'Grüner Teppich'
Salix purpurea ´Gracilis´
Spiraea betulifolia ´Summer Snow´
Spiraea alba
Weigela ´Bristol Snowflake´
Weigela ´Virgo´

pustoryl vonný
bobkovišeň lékařská
vrba purpurová
tavolník březolistý
tavolník bílý
vajgélie
vajgélie

nízký do 1,5m
v. 50-60cm, stálezený, lesklý kopinatý list
nízký keř, v. 0,5m, kulovitý vzrůst, červenofial. větévky
v. 60cm; S. bet. v. do 100cm, bílý květ
vystoupavý keř, v. 1,5m, bílé laty, VII-X
nižší keřík, v. 1-1,5m, bílý květ, V-VII
nízký keřík, v. 50cm, bílý květ, V-VII

40-60cm 12
30-40cm 20
30-40cm 255
30-40cm 145
30-40cm 60
30-40cm 70
30-40cm 15
577

TRVALKY
Alchemilla erythropoda ´Thriller´
Anemone blanda ´Blue Shades´
Anemone hupehensis ´Honorine Jobert´
Campanula lactiflora
Hemerocallis ´Stella d´Oro´
Hemerocallis 'Iron Gate Glacier'
Salvia officinalis ´Purpurascens´
Salvia pratensis

kontryhel
sasanka zářivá
japonská sasanka
zvonek bělokvětý
denivka
denivka
šalvěj lékařská
šalvěj luční

v.30-40cm, půdopokryvná trvalka, žlutý květ, VI-VIII
v. 10-20cm, fialkovomodro modrý květ, III-IV, zatahuje
v. 1m, bílý květ, VIII-X
v. 90cm, bledě modrý květ, VI-VII, SL, PST
v. 30cm, žlutokvětý kultiar, drobný
v. 60cm, bíložlutý až zelenkavý květ, V-VII
v. 40cm, mírně purpur. list, kvete fialkově, sucho, SL, VI-VII
v. 20-80cm, sytě modrý květ, V-VII, slunce

h9
h9
h9
h9
h9
h9
h9
h9

70
40
45
55
65
30
15
25
345

TRAVINY
Deschampsia caespitosa 'Goldtau'
Deschampsia caespitosa 'Palava'
Deschampsia caespitosa ´Schottland´

metlice trsnatá
metlice trsnatá
metlice trsnatá

světle zelená, pevná, v. 30/50cm
světle zelená, pevná, v. 30/50cm
výška 30/90, tm. zelený list, sl., pls.

h9
h9
h9

50
25
20

Sesleria autumnalis

pěchava podzimní

v. 50cm, sv. zel. List, snese sucho, bílý květ, VII-IX

h9 110
205

CIBULOVINY, HLÍZNATÉ ROSTLINY
Gagea lutea
Galanthus nivalis
Chionodoxa luciliae
Iris pseudacorus
Iris sibirica
Muscari armeniacum ´Alba´
Narcissus pseudonarcissus
Scilla sibirica ´Alba´

křivatec žlutý
sněženka podsněžník
ladoňka zářící
kosatec žlutý
kosatec sibiřský
modřenec arménský bílý
narcis žlutý
ladoňka sibiřská

v.15-30cm, žltutý květ, III-IV, vlkhé polohy
bílý květ
v. 15cm, něžně modrý květ s bílým středem, III-IV

2cm 50
1-2cm 300
2cm 100
h9 10
h9 20
1-2cm 30
3-4cm 90
2cm 100
700

v. 70cm, modrý květ, VI-VII
v. 20cm, bílý květ
botanický, celý žlutý, v. 40cm, voní, III-V
v. 15cm, drobný bílý květ, IV-V

KVĚTNATÝ TRÁVNÍK
1) Květnatý bylinný trávník s příměsí letniček (KARNEVAL)
2) Květnatý bylinný trávník bez příměsi letniček (ZAHRADNÍ LOUČKA)
ŠTĚRKOVÝ CHODNÍK S VEGETAČNÍM KRYTEM
RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem +
Ajuga reptans
zběhovec plazivý
Prunella grandiflora
černohlávek velkokvětý

výsev/řízky
výsev/řízky

VEGETAČNÍ KRYT V OKOLÍ MOBILIÁŘE
VV-17 Směs do sadových mezipásů +
Ajuga reptans
Glechoma hederacea
Potentilla argentea
Prunella grandiflora
Prunella grandiflora ´Alba´

výsev/řízky
výsev/řízky
výsev/řízky
výsev/řízky
výsev/řízky

vk- výška kmínku, pak nasazená korunka
ok 14-16 obvod kmínku v cm ve výšce 2m
h9- velikost kontejneru (9 x 9 cm)
k1- velikost kontejneru 1 litr

zběhovec plazivý
popenec břečtanolistý
mochna stříbrná
černohlávek velkokvětý
černohlávek velkokvětý

400-450cm - výška rostliny při nákupu
30-40cm- výška rostliny při nákupu 30- 40 cm
vícekmen- rostlina rozvětvena již odspodu na 3- 4 kmínky
2cm- průměr velikosti cibule

zdroje sortimentu:
Arboeko
Litomyšl
Montano
Havlis
Lukon bulbs- cibuloviny, hlíznaté rostliny
Pereny
Agrostis
Planta Naturalis
Haupt

www.arboeko.com
www.skolky.cz
www.skolky-montano.cz
www.havlis.cz
www.lukonbulbs.cz
www.pereny.cz
www.agrostis.cz
www.plantanaturalis.com
www.skolkyuo.cz

Mrva trávy
Krulichovi
Zahradnictví Franc

www.mrva-travy.cz
www.zahradnictvikrulichovi.cz
www. zahrady-rostliny.cz

semena rostlin
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