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Vážení přátelé, pěstitelé a příznivci květin
Takové tropické a suché léto, jako bylo to loňské, asi nikdo z našich současníků
nepamatuje. Proto je až s podivem, kolik úžasných fotografií napěstovaných begonií jsem od našich stálých zákazníků a příznivců obdržel. Je tedy zřejmé, že okruh
úspěšných pěstitelů se stále rozrůstá. A to je dobře. Jenom doufám, že prognózy
o vláhovém deficitu spodních vod se nepotvrdí a bohatá nadílka sněhu v zimě ho
vyrovná. To by si jistě každý přál.
Letní výstavy byly poznamenány vedry nejvíce. Výstava Květy v Lysé nad Labem
byla co do návštěvnosti na tom ještě relativně dobře. Ovšem srpnová Flora Olomouc a Kroměříž poznamenala vedra nejvíc. Druhé místo v soutěžích o expozice
do 10 m2 bylo milým povzbuzením a pěkné ohlasy měla i zajímavě řešená expozice
od ing. Švecové na výstavě Květy a patří jí mé poděkování.
Náš sortiment je v letošní sezóně obohacen ve skupině nevšedních balkonovek
o Gloriosu a panašovaný převislý bambus.
No a jako vždy nakonec chci poděkovat Všem, kdo se účastní naší soutěže o nejlépe zapěstované begonie. Vše najdete na internetových stránkách www.begonie.cz
Všem pěstitelům přeji vydařenější sezónu 2019, než byla ta loňská.



Ladislav Urs
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PĚSTOVÁNÍ HLÍZNATÝCH BEGONIÍ Z MLADÝCH ROSTLIN
Mladé rostliny (semenáče) sázíme v dubnu a květnu do
hrnků, truhlíků či do volné půdy. Ať už do skleníků, pařeniště či volných záhonů s možností přistínění a chráníme
je proti pozdním mrazíkům. Velikost rostlin je ve fázi dvou
až tří pravých listů.
Begonie vyžadují dobrou drenáž. Pro hrnkování je vhodná
následující směs: 4 díly listovky, 1 díl zahradní zeminy a 1díl
písku. Listovku lze dobře nahradit jakoukoliv směsí pro hrnkové rostliny s pH do 5,5 (mírně kyselá) nejlépe pro petúnie či surfinie. Pro venkovní výsadby je to podobné. Pokud
máme těžkou půdu, přidáme písek, rovněž přidáme rašelinu,
listovku nebo podobný materiál. Organický hnůj je vhodný
zetlelý a dobře promíchaný. U hrnkových a truhlíkových kultur se nám osvědčilo přidávat při sázení sušený slepičí trus
(opatrně na popálení) či fermentovaný hnůj nebo granulovaný hnůj. Celkově se dá říci, že begoniím prospívá pravidelné
přihnojování buď tekutými nebo jinými dostupnými hnojivy
s větším podílem fosforu a drasla. Zalévání je jeden z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné pěstování. Nejběžnější
chybou je přelévání a naopak. Množství potřebné vody je
závislé na velikosti rostliny a kontejneru. Přibližné pravidlo
zní: zalévat dostatečně, ale až v okamžiku, kdy povrch půdy
začíná vysychat.
Begonie je královnou stinných a polostinných míst, což
jasně vystihuje její nároky na stanoviště. Všeobecně platí,
že čím užší má listy, tím více přímého slunečního svitu snese. Co begonie nesnáší, je přímý sluneční úpal s výjimkou
některých drobnokvětých. V přílišném stínu dochází k příliš
bujnému růstu listů a slabému nebo žádnému kvetení. Tedy
platí: čím více slunečního světla získá begonie bez popále-

ní, tím větší a bohatší budou její květy. Na venkovních záhonech se velmi osvědčily stínovací rohože či juta.
Chorobami a škůdci trpí begonie poměrně málo. Padlí
je nerozšířenější chorobou a i zde platí, že lepší je prevence nežli léčení. Pravidelné větrání skleníků, nebo pařenišť
by mělo být neodmyslitelnou součástí pěstebního postupu. Při prvních náznacích choroby je nutné porost ošetřit přípravkem značky ORTIVA nebo DISCUS. Další častou
chorobou je bakteriová hniloba (při trvalém přemokření).
Osvědčenými značkami přípravků jsou KUPRIKOL, CHINOSOL a nov. FUNGURAN. Bortritida je třetím onemocněním
ohrožujícím begonie. V tomto případě je vhodnou značkou
přípravku ROVRAL, RONILAN, TELDOR nebo TRICHODEX.
Naše zkušenosti ukazují, že ohroženy jsou zejména begonie
ve sklenících s nedostatečným větráním. Begonie umístěné
venku není nutné prakticky po celou dobu vegetace chemicky ošetřovat. V posledních letech se objevil staronový
(dovozový), nenápadný a o to nebezpečnější škůdce roztočík rodu Tarsonemidae. Pouhým okem je neviditelný, ale
příznaky při silném napadení vykazují vadnutí či deformace
listů i poupat a jejich korkovatění. Doporučené přípravky –
VERTIMEC MAGUS či SANMITE (doporučuji až dvojnásobnou
dávku). Je nutné postřik po 7–8 dnech opakovat!
Bílé larvy Lalokonosce Rýhovaného jsou dalším obtížným škůdcem našich zahrad. U begonií napadá a vyžírá hlízu. Vhodná je aplikace dravými hlísticemi (biol. ochrana),
nebo zálivkou přípravkem MOSPILAN (dvojnásobná dávka)
a to 2–3 krát za léto nebo př. CALIPSO. Vhodná je kombinace
večerního sběru brouků s biologickou ochranou (je hostitelem řady zahr. trvalek a keřů).
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PĚSTOVÁNÍ HLÍZNATÝCH BEGONIÍ Z HLÍZ

Očištěnou hlízu (od zbytku starých kořínků) si připravíme koncem února až začátkem března následovně: Dáme ji
naklíčit při teplotě 15–20⁰C do tmavé místnosti. Po objevení
klíčků přistoupíme k zakořenění hlízy. Připravíme si pěstební substrát složený buď ze 2/3 listovky a 1/3 písku (listovku
lze nahradit rašelinou), nebo si koupíme sáček výsevnéno
substrátu, který přímo použijeme. Pokud sázíme hlízu bez
klíčku, vždy dbáme na to, abychom ji nevysadili obráceně.
Horní stranu hlízy poznáme bezpečně podle místa loňského
stonku, který se zpravidla nachází na prohloubené či rovné
části hlízy.
Hlízy si dáme zakořenit do truhlíku či hlubší misky s odtokem vody či drenáží na vzdálenost 10–15 cm od sebe. Po
naplnění truhlíku substrátem povrch lehce urovnáme a hlízu
zamáčkneme tak, aby celá byla v mírném dolíku. Okraje hlízy
zahrneme substrátem tak, že z hlízy zůstane vidět pouze onen
dolík či prohlubeň, odkud začnou rašit listy. Truhlík zalijeme
(pozor! – nesnáší čerstvou chlorovanou vodu!) a přikryjeme
sklem či mikrotenovým sáčkem, abychom snadněji udrželi

vysokou vzdušnou vlhkost. Substrát nesmí přeschnout, ale
ani nesmí být přemokřen. Ponecháme v tmavé místnosti při
teplotě 18 až 20⁰C.
Asi po deseti až 14 dnech přemístíme truhlíky na světlo.
Po vytvoření 3 – 4 pravých listů jsou rostliny již dobře prokořeněné a připravené na konečnou výsadbu. Během dubna,
počátkem května rostliny s balem rozsadíme na vzdálenost
20 – 25 cm. Kultivary bujně rostoucí dáváme 30 cm i více od
sebe. Substrát volíme obdobný (jako u ml. rostlin) pouze
s tím rozdílem, že použijeme více kompostové zeminy. Poměr
směsi : 2/3 listovka (či rašelinový substrát s pH 5,5)
1/3 kompostová zemina + trocha písku. Velmi dobrý je suchý slepičí trus, který umístíme na malou vrstvu substrátu při
dně nádoby a nezapomeňte na drenáž.
Begonie má ráda dost vody, ale nesmí být přemokřena.
Každých 10 až 14 dní během kvetení je žádoucí rostliny přihnojovat (hnojivem na podporu kvetení, například KRISTALON a pod.).

SKLIZEŇ HLÍZ
Během září a října rostliny nepřestáváme přihnojovat (Kristalon - podzim), protože v tomto období nejvíce rostou hlízy
a tvoří si zásoby na přezimování. V říjnu truhlíky umístíme
na verandu či za okna nebo do skleníku, aby je nepoškodily
první mrazíky. Pokud máme hlízy více let a nechceme, aby
nadměrně rostly, je vhodné je naopak nechat přejít prvním
mrazíkem do – 2⁰C,aby zatáhly.

Hlízy vyjmeme teprve v listopadu. Nejprve opatrně odstraníme zeminu a ponecháme pouze kořeny. Necháme při
pokojové teplotě oschnout 2 – 3 dny. Potom je uložíme do
suché rašeliny nebo do novinového papíru a při teplotě 3–7⁰C
je ponecháme do jara ve tmě.
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NEJČASTĚJŠÍ PĚSTITELSKÉ CHYBY U HLÍZNATÝCH BEGONIÍ:
1)

nevhodný pěstitelský substrát
–d
 oporučuji sázet hlízy či rostliny do pěstebního substrátu s pH 5,5 nebo ho namíchat
(zemina, kompost, rašelina či listovka)
2)
přemokřený či přelitý substrát
– bez možnosti odtoku přebytečné vody (nedostatečná drenáž)
3)
špatné či pozdní chemické ošetření
– napadení Padlím (použít vhodný přípravek při prvních příznacích na listech)
– napadení Lalokonoscem – bílé larvy (včasný zásah MOSPILANEM či dravými hlísticemi)
4)
nedostatečné hnojení a přihnojování
– během vegetace (hlavní důraz klást na vysoký poměr fosforu a drasla)
5)
nevhodný nákup odrůdového sortimentu
– z ejména hlíz (přerůstání rostlin může být dáno nejen přílišným hnojením dusíkem,
ale taktéž genetickými dispozicemi některých komerčních odrůd)
6)
nevhodné uskladnění hlíz
– přes zimu (zejména vysoká teplota či vlhkost)
Doporučení: dopěstovat begonie z mladých rostlin (rostliny po zakoupení pěstujeme 4–5 týdnů při teplotě 20–22⁰C a teprve
potom je otužujeme a umístíme venku).

NABÍDKA PLNOKVĚTÝCH VOSKOVEK

Nabízíme v našem katalogu i skupinu nehlíznatých begonií ze skupiny SEMPER–FLORENS. Jedná se o plnokvěté, vegetativně
množené rostliny, které lze přiobjednat k objednávce mladých rostlin hlíznatých begonií, nebo je zakoupit na některé z jarních
výstav, jichž se naše firma zůčastní (viz. seznam). Pěstování je obdobné, jako u hlíznatých begonií. Snesou ale více sluníčka a zimují se na chladnějším okně při teplotě kolem 15⁰C. V září je hluboce ostříháme. Použití: Jako solitéra v míse či květináči, nebo
je zasazujeme s různými balkonovkami, které nejsou příliš agresivně rostoucí. Krásné jsou sesazované s minibegoniemi!

Voskovka ELIOT
55 Kč/ks
růžovobílá, zelenolistá, vyššího
růstu

Voskovka
30 Kč/ks
růžová, bronzový list, vzrůstnější

Voskovka
30 Kč/ks
zářivě červená, tmavolistá, drobnější

Voskovka
30 Kč/ks
čistě bílá, bronzový drobnější list

Voskovka 
30 Kč/ks
světle růžová, bronzový drobnější list
5
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BEGONIE HLÍZNATÉ VELKOKVĚTÉ
(mladé rostliny)

Žan―Dark – Úžasná barevná kombinace ostře červené se
stříbřitě bílými svazky jako erupce. Vše umocňuje velmi tmavým
listem se zelenou nervaturou.

30 Kč/ks

Ráchel – Nádherně krémově růžová čajovka s jemnou tmavě
lila – růžovou linkou v okraji. Velice pěkně vybarvené listy
s nervaturou.

Žan―Dark

30 Kč/ks

Othello – Zářivě červená, silně zřasená (jako karafiát), velké
a plné květy. Nejžádanější odrůda ve své třídě. Průměr květu
15 cm.

Kardinál –

25 Kč/ks

Tmavá, karmínově červená se smetanovým
nádechem. Jde o begonii vysoké kvality, obzvláště v kombinaci
se světlými typy.

25 Kč/ks

Ráchel

Sangria – Středně červená až růžová s bílým mramorováním
po celé ploše květů. Má větší květy než klasické „Marmoráty“, je
též lehce zřasená a celkově robustnější. Těžko se jí odolává.
Princezna –

30 Kč/ks

Středně růžová plnokvětá s odstíny světle až
tmavě růžové, průměr 15 cm, krásný habitus. Velmi zajímavá.

25 Kč/ks

Kantiléna – Oranžově žlutá. Krispovaná begonie. Je plná
a silně vosková, určená pro opravdové fajnšmekry. Je možné ji
dostat i v růžovém provedení.

30 Kč/ks

Othello

Kardinál

Sangria
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Cherry – Krémově žluté až bílé květy s růžovým a oranžovým
okrajem, velmi plné a jemně zřasené o průměru 15–20 cm.
30 Kč/ks

Orange Mystery – Jasně zářivě oranžová, silně zřasená, plná

s kontrastním červeným listem a perfektním habitem.

Bohemika –

25 Kč/ks

Krémově bílá, plná, silně zřasená.veliké květy
o průměru až 20 cm. Velmi cenná.

25 Kč/ks

Magellan – Svítivě oranžová barva přechází ve žlutou s bílým
mramorováním, zřasená, velké květy.

30 Kč/ks

Orange Mystery

Salome – Kráska, kterou ocení milovníci dvoubarevných
begonii. Je krémově bílá s růžovým okrajem. Krásné zkadeření
umocňuje kouzlo této begonie.
30 Kč/ks

Kristýnka – Středně zářivě žlutá a zřasená s tmavým listem.

25 Kč/ks

Angelika –

Světle lososově oranžová, pěkně zřasená
a plnokvětá. Velice přitažlivá barva, která obohacuje skupinu
velkokvětých begonii.

25 Kč/ks

Bohemika

Kantiléna

Cherry

Magellan

Salome

Kristýnka

Angelika
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BEGONIE HLÍZNATÉ PŘEVISLÉ
PENDULA (mladé rostliny)

Black Mery – Novinka roku 2017.Je to begonie vyšlechtěná
z odr. Bloody Mary, květy jsou tmavší a má tmavě červené listy
se zelenou nervaturou. Úžasná kombinace.
35Kč/ks

Roseta – První voňavá begonie, která je množena ze semen.
Black Mery

Křížení růžové voňavé a odrůdy Šalamoun. Barva je lososově –
oranžová, plná a zvlněná. Vůně připomíná růži. Tuto vlastnost
má až 80% potomstva. Úžasná ve všech ohledech.

30 Kč/ks

Šalamoun – Tato kráska v čistě lososové barvě, která dosud
v nabídce chyběla. Bohatě kvete a remontuje.

25 Kč/ks

Kleopatra – Svítivě krémovo žlutá přechází do lososově–o-

ranžového středu. Nádherně zřasená. Nová barevná kombinace.
Nádherná z detailu i při pohledu z dálky.

30 Kč/ks

Flamingo –
Roseta

Základní barva je světle růžově–bílá se sytě
cyklámově lososovým znakem uprostřed. Zvlněná s pěknou
nervaturou. Nová barevná kombinace, která obohatí tuto
skupinu převislých begonií.

35 Kč/ks

Afrodite – Středně sytě růžová, s překrásným světlounce růžovým
(stříbrným) lemem, nádherně zřasená, bujně remontuje.

30 Kč/ks

Bloody Mery – Středně červená odrůda s plnými a lehce
zřasenými květy, dobře remontuje.

25 Kč/ks

Marion – Středně růžové květy do středu v barvě světlejší,
lehce zřasené a plné, silně remontuje.

25 Kč/ks

Šalamoun

Kleopatra

Flamingo
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Vermillion –

Krémově bílá s růžovým okrajem a nádherným
prolamovaným zřasením, plná a remontantní.

30 Kč/ks

Promenade –

Směs bílé s růžovým líčkem, s překrásným
zřasením a plností květů. Velmi silně nasazuje a vytváří mohutnou
kaskádu.

25 Kč/ks

Primadonna – Krémově žlutá s oranžovým okrajem, silně
zřasená. Jedna z nejžádanějších.
30 Kč/ks

Balada – Středně oranžová barva se zkadeřenými plnými květy,
výborná pro kombinaci do truhlíků.

Bloody Mery

25 Kč/ks

Luna – Středně žlutá převislá begonie s plnými a lehce zřasenými
květy. Velmi žádaná novinka.

25 Kč/ks

Serenáda –

Tato begonie jistě zaujme svou nádhernou
kombinací krémově–žluté s červeným okrajem, lehkým zřasením
a dobrým růstem.

30 Kč/ks
Marion

Vermillion

Promenade

Primadonna

Luna

Balada

Serenáda
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BEGONIE HLÍZNATÉ MINIATURNÍ
(mladé rostliny)

Tato nová skupina hlíznatých begonií se vyznačuje miniaturizací nejen květů, ale i rostlin. Květy jsou plné a poloplné,
pěkně tvarované, jež umocňuje velká násada. Rostliny i listy
jsou rovněž miniatutní a dobře větvené (tvoří husté keříky)
buď převislého, nebo vzpřímeného typu. Tuto skupinu ocení
zvláště milovníci květin, kteří (bojují) s nedostatkem místa
a prostoru, stejně jako milovníci všeho s přídomkem „MINI“.

MINIPURPUR

MINIPURPUR – Purpurově - červená plnokvětá mini begonie
převislého růstu.Vytváří husté koše.

30 Kč/ks

KARMEN – Miniaturní begonie karmínově červená se žlutými
tyčinkami a tmavým listem.

30 Kč/ks

KARMEN

MINIORANŽ – Středně oranžová (převislá.


25 Kč/ks

MINIGOLD – Zářivě žlutá (vzpřímená).


25 Kč/ks

MINIROSA – Středně růžová (převislá).


25 Kč/ks

MINISONG – Krémově bílá s oranžovým okrajem

30 Kč/ks

MINIORANŽ

MINIGOLD

MINIROSA
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BEGONIE HLÍZNATÉ DROBNOKVĚTÉ
(mladé rostliny)

Tato (staronová) skupina hlíznatých begonií zahrnuje botanické
druhy a jejich křížence. Ke zvýšení jejich popularity v posledních
letech přispěla nejen jejich odolnost a nenáročnost v pěstování,
ale především jejich tolerantnost k slunečnímu úpalu (odrůdy
Bonfire aj.). Většina těchto begonií má jednoduchý květ a tvoří
mohutné převisy. Mohou mít i květy poloplné a plné.Jsou
vhodné do truhlíků a závěsných květináčů.

BEGONIA GRANDIS – Je jednou z nejodolnějších botanických

begonií a v podobě malých pahlízek přezimuje i v našich
podmínkách (rarita). Kromě nádob je i vhodná na stinné vyvýšené
stanoviště ke kapradinám či hostám, kde bohatě kvete (vyžaduje
přikrývku chvojím).



BEGONIA GRANDIS

35,-/ks

ELDORADO – Perfektně doplňuje barevnou škálu begonie
Boliviensis o žlutou barvu s nepatrným oranžovým znakem. Dobře
remontuje a snáší slunce.

30 Kč/ks

BOLIVIENSIS - ORANŽOVÁ – Je silně rostoucí převislá
begonie s velkou násadou květů. Dobře snáší plné slunce.
25 Kč/ks

BOLIVIENSIS - ČERVENÁ

ELDORADO

25 Kč/ks

BOLIVIENSIS - RŮŽOVÁ

25 Kč/ks

SUTHERLANDII –

Tato botanická kráska pochází z jihovýchodní Afriky. Vytváří hustý převis se světle oranžovými květy
a žlutými tyčinkami. Vyžaduje polostín.

25 Kč/ks

BOLIVIENSIS - ORANŽOVÁ

BOLIVIENSIS – ČERVENÁ

BOLIVIENSIS – RŮŽOVÁ
11
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BEGONIE HLÍZNATÉ MNOHOKVĚTÉ MULTIFLORY
(mladé rostliny)

Tato skupina se vyznačuje nízkými rozvětvenými keříky s velkým
množstvím květů o průměru 5–10 cm. Jsou odolnější vůči slunci
a větru, a proto jsou vhodné do volných výsadeb, pro kombinace do
mís a truhlíků. Všechny jsou nabízeny po barvách.

MELON LEAGUE 1 – Perleťově svítivě růžová s jasnými bílými
znaky na koncích(obrácené barvy). Podobná převislé Afroditě.
30Kč/kus

MELON LEAGUE 1

BAMBINO – Novinka 2014. Krásná krémově bílá až žlutá
s jemným růžovým okrajem. Plná a zřasená s úžasným nákvětem.
Tvoří krásné koše.

30 Kč/ks

ŽLUTÁ – Zářivě žlutá s velmi kompaktním růstem, tvořící živý
koš plný květů

20 Kč/ks

BAMBINO

BÍLÁ – Čistě bílá, vhodná pro různé kombinace
ORANŽOVÁ – Sytě oranžová – raná

20 Kč/ks
20 Kč/ks

ŽLUTO-ORANŽOVÁ –

Rovněž krásná se žlutým středem
a oranžovým okrajem jedna z nejžádanějších.

30 Kč/ks

ŽLUTÁ

BÍLÁ

ORANŽOVÁ
12
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ČERVENÁ – Sytě červená a velmi raná

20 Kč/ks

RŮŽOVÁ – Světle až středně růžová a velmi raná

20 Kč/ks

RŮŽOVO-BÍLÁ – Pro milovníky dvoubarevných bude tato krémově–bílá begonka s růžovým
okrajem jistě vítaným obohacením a favoritem.
30 Kč/ks

ČERVENÁ

RŮŽOVÁ

13
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NABÍDKA HLÍZ EXKLUZIVNÍCH ODRŮD

ANTIGONA

Naše další nabídka se týká výběru toho nejlepšího, co
lze v současnosti ve světě begonií nabídnout. Tyto cenné
begonie doporučujeme všem milovníkům a „fajnšmekrům“,
kteří již jisté zkušenosti s pěstováním begonií mají. Hlízy této
skupiny begonií lze jednotlivě přiobjednat k běžné objednávce hlíz. Případná reklamace bude uznána a vyřízena ihned
po navrácení závadných hlíz a po jejich posouzení. Prosíme
Vás o důkladné přečtení a obeznámení se s podmínkami
zasílání hlíz a sazenic. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost
správnému vyplnění objednávkového listu, což zaručí hladký
průběh vyřízení Vaší objednávky.

ANTIGONA – Svou vyjimečností tato převislá begonie zaujme
každého na první pohled.Květy jsou purpurově - červené plné
a na světle zářivé.Je silně remontantní a listy jsou načervenalé
s krásnou zelenou nervaturou,což umocňuje její krásu.Rostliny
jsou velmi kompaktní a nepřerůstají.Tato novinka 2017 je množena vegetativním způsobem. Pouze omezené množství.

300 Kč/ks

ORANGE MILENIUM

ORANGE MILENIUM – Nádherná převislá begonie
s čistě oranžovými kulatými květy a světlým středem.Je lehce
zřasenáa plná.Rostlina silně odnožuje a roste.Vytváří bohaté
koše se stovkami květů za sezonu. Vyžaduje proto dostatek substrátu a hnojení na květ.Nedá se přehlédnout.

200 Kč/ks

VĚRA – Výjimečná světová novinka z naší šlechtitelské dílny. Květy jsou

VĚRA

sněhově bílé, v poupěti má růžové líčko, viditelná nervatura a krepově
zkadeřené konce. Středové lístky jsou sytě zeleno–bílé s občasným
načervenalým znakem. Velikost květů je středně velká a rostliny jsou
polopřevislé, bohatě kvetoucí. Listy jsou kontrastně tmavě zelené
a zespodu červené. Bohatě remontuje. Poprvé vystavena na letní Flóře
Olomouc 2005. Opravdový průlom pro opravdové fajnšmekry! (Pouze
omezené množství – nevyřízené objednávky se automaticky vyřizují
v dalším roce v pořadí jak došly).

350 Kč/ks

PINK SPICE – Výjimečně silně voňavá převislá begonie
vyšlechtěná již dnes neexistující firmou Antonelli v Kalifornii.
Barva je středně růžová klasicky plnokvětá a vytváří mohutné
převislé koše s nepřehlédnutelnou vůní po růžích. Omezené
množství hlíz.

300 Kč/ks

PINK SPICE
14
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CHAMELEON –

Originální barevný typ převislé begonie na
světě. Základ je krémově žlutý se zelenými poli, okraj je lososově
oranžový a střed vínově zelený. Prostě první begonie, která
má více jak tři barvy.To však není vše, rovněž list je zajímavý.
Velmi tmavý a zespodu červený. Ten originalitu této begonie jen
podtrhuje. Begonie velmi dobře odnožuje a dobře kvete. Poslední
její fantastickou vlastností je délka kvetení. Jako jediná begonie
kvete celé léto až do konce prosince!Je tedy vhodná i pro lodžie,
zimní zahrady a verandy. (Pouze omezené množství! Nevyřízené
objednávky se automaticky vyřizují v dalším roce podle pořadí
jak došly.)

400 Kč/ks

CHAMELEON

JARNÍ VÝSTAVY 2018 KDE SI MŮŽETE NAŠE BEGONIE ROVNĚŽ ZAKOUPIT
10. - 14. duben
25. - 28. duben
1. - 8. květen
8. - 12. květen
6. - 19. květen

Tržnice zahrady Čech - Litoměřice
Flora - Olomouc
Floria - Kroměříž
Hobby - České Budějovice
Dům a zahrada - Liberec

15
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OBJEDNÁVÁNÍ MLADÝCH ROSTLIN

Jak jsem se již zmínil v úvodu, nabízíme mladé sazenice odzkoušených křížení. Rostliny jsou ve stadiu
dvou až tří pravých listů, určené k hrnkování nebo volné výsadbě. Rostliny již dobře drží bal, a proto
snášejí dobře dopravu.
Zboží expedujeme během měsíce dubna a po celý květen (do konce června). Doprava je zajištěna buď
poštou (balík do ruky či na poštu), nebo vlastním odvozem (po předchozí domluvě).
Záleží jen na tom, jak se rozhodnete. Závazné objednávky přijímáme od měsíce října, až do konce
května a vyřizujeme je podle došlého pořadí.
K objednávání použijte, prosím, objednávkový list, který je součástí tohoto katalogu. V objednávkovém listě vyplňte čitelně kód křížení, počet kusů, cenu a také požadujete–li hlízy či rostliny. Kód, název
a cenu naleznete v seznamu nabízených křížení. Není - li u křížení uvedeno jinak, jedná se vždy o rostliny plnokvěté. Pokud nebude Vámi objednaná odrůda již k dispozici, pokusíme se ji nahradit odrůdou
podobnou.
V posledním řádku objednávkového listu můžete součtem zjistit celkový počet rostlin a sumu peněz.
K zásilce je počítáno poštovné a balné podle jejího rozsahu. Průměrná zásilka vychází na 125,-Kč+balné
30,-Kč (dle váhy a rozsahu). Minimální počet objednaných kusů je 12 sazenic (různých odrůd) a je možné
kumulovat objednávky i více zájemců dohromady. Proškrtnutím příslušného políčka v dolní části objednávkového listu označíte Vámi požadovaný způsob dopravy sazenic. Zásilky zasíláme formou dobírky,
v ostatních případech probíhá platba v hotovosti. Nutno poznamenat, že naše firma není plátcem DPH.
Nezapomeňte, prosím, vyplnit správně a čitelně Vaši adresu, případně telefon, objednávkový list
přeložte do formátu běžné pohlednice, opatrně slepte (např. lepicí páskou nebo proužkem papíru
v polovinách protilehlých stran), ofrankujte a můžete objednávkový list odeslat. A pak již stačí čekat
na zásilku a těšit se na krásné rostliny. Případné dotazy je možné odpovědět kdykoliv na telefonním
čísle: 603 996 859.

OBJEDNÁVÁNÍ HLÍZ

Vážení zákazníci,
– V první třídě jsou hlízy o průměru 3 – 5 cm a značí se písmenem V (hlízy velké).
– V druhé třídě jsou pak hlízy o průměru 1,5 – 3 cm a značí se písmenem M (hlízy malé).
Minimální počet odebraných hlíz (různých odrůd) je 12 kusů (neplatí pouze u hlíz ze speciální
nabídky).
– Hlízy budou zasílány ve velikostní třídě buďto V - hlízy velké a pouze při vyprodání některé
odrůdy budou nahrazeny ty samé třídou M - hlízy malé (neuvede-li zákazník jinak).
– Objednávky budou vyřizovány dle došlého pořadí od konce ledna do konce března (u samotných hlíz).
Zakořeněné hlízy posíláme od konce března do konce června (jsou ve fázi 2-3 listů s balem).
– K ceně poštovného účtujeme 30,–Kč balného.
– Zásilku posíláme poštou formou dobírky (balík do ruky) nebo lze osobním odběrem.
Při vyprodání samotných hlíz begonií budou objednávky vykrývány těmi samými odrůdami ze
zakořeněných hlíz v cenách 40,- Kč u jednobarevných a 45 až 55,- Kč u dvoubarevných a novinek.
– Zakořeněné hlízy lze objednat i samostatně místo hlíz samotných a to tak, že objednáme hlízy třídy V a poté napište do poznámky, že se jedná o zakořeněné hlízy (je nutné objednávku
označit).
– Sazenice z těchto hlíz jsou o třetinu mohutnější a více i dříve kvetou než z mladých rostlin
(velkou výhodou je, že je rovnou sázíte do nádob a truhlíků, kdežto samotné hlízy musíme
dát zakořenit).
Věnujte prosím proto velkou pozornost jakou variantu zvolíte. První - mladé rostliny či zakořeněné hlízy (k nim lze objednávat balkonovky a voskovky). Nebo druhou - samotné hlízy.
16
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NABÍDKA HLÍZ

(foto jednotlivých odrůd najdete na předchozích stránkách)
VELKOKVĚTÉ
ANGELIKA

– lososově oranžová

BOHEMIKA

– bílá

CHERRY

- žluto – oranžová

KANTILÉNA

– kristáta

KARDINÁL

– karmínově červená

KRYSTÝNKA

– žlutá

V

– žluto – oranžový mramor
– zářivě oranžová

OTHELLO

– středně červená
– růžová

RÁCHEL

– krémově růžová

SALOME

– růžovo – bílá

V

50 Kč/ks

V

45 Kč/ks

V

40 Kč/ks

V

40 Kč/ks

V

50 Kč/ks

V

MAGELLAN

PRINCEZNA

40 Kč/ks

V

ORANGE MYSTERY

45 Kč/ks

V

V

V

V

V

50 Kč/ks
40 Kč/ks
50 Kč/ks
40 Kč/ks
45 Kč/ks

35 Kč/ks
30 Kč/ks

M

40 Kč/ks

M

35 Kč/ks

M

30 Kč/ks

M

30 Kč/ks

M

40 Kč/ks

M

M

M

M

M

M

40 Kč/ks
30 Kč/ks
40 Kč/ks
30 Kč/ks
35 Kč/ks

SANGRIA

– červeno – bílý mramor

ŽAN–DARK

– červeno – žíhaná

V

50 Kč/ks

M

40 Kč/ks

V

55Kč/ks

M

45Kč/ks

M

40 Kč/ks

M

35 Kč/ks

M

40 Kč/ks

M

30 Kč/ks

M

35 Kč/ks

M

35 Kč/ks

PŘEVISLÉ
BLACK MERY

- tmav.červená s tmav.listem

SERENÁDA

- krémově - žlutá s červeným okrajem

AFRODITA

– růžová se stříbrným lemem

BALADA

– oranžová

BLOODY MERY

– červená
– světle růžová
– krémově žlutá, lososový střed

LUNA

– zářivě žlutá
– světle růžová

PROMENADE

– krémově bílá

PRIMADONNA

– žluto – oranžová
– lososová – voňavá
– lososově – oranžová

VERMILLION

– růžovo – bílá

MINIATURNÍ
MINIGOLD

– žlutá vzpřímená i převislá

MINISONG

– žluto – oranžová

MINIPURPUR

- purpurově - červená

KARMEN

– karmínově červená

MINIORANŽ

– oranžová, převislá
– růžová, převislá

45 Kč/ks

V

50 Kč/ks

V

40 Kč/ks

V

45 Kč/ks

V

45 Kč/ks

V

V

V

V

MELON LEAGUE

- losos.růžová s bílými znaky

BAMBINO

– krémová novinka 2014

DROBNOKVĚTÉ BEGONIE
– červená, oranžová, růžová, Eldorádo - žlutá

SUTHERLANDII
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50 Kč/ks
45 Kč/ks
40 Kč/ks
55 Kč/ks
50 Kč/ks
45 Kč/ks
45 Kč/ks

V

40 Kč/ks

V

40 Kč/ks

V

V

ORANŽOVÁ / ČERVENÁ / ŽLUTÁ / RŮŽOVÁ / BÍLÁ
ŽLUTO – ORANŽOVÁ / RŮŽOVO – BÍLÁ

45 Kč/ks

V

V

MULTIFLORY (mnohokvěté)

BOLIVIENNSIS

V

V

ROSETA

MINIROSA

50 Kč/ks

V

ŠALAMOUN

55Kč/ks

V

V

FLAMINGO
KLEOPATRA
MARION

V

50 Kč/ks

M

M

50Kč/ks
40 Kč/ks

40 Kč/ks

V

45 Kč/ks

V

50 Kč/ks

V

V

V

55Kč/ks

40 Kč/ks
45 Kč/ks

M

M

M

M

M

M

M

M

40 Kč/ks

45kč/ks
35 Kč/ks
40 Kč/ks
35 Kč/ks
30 Kč/ks
45 Kč/ks
40 Kč/ks
35 Kč/ks

M

35 Kč/ks

M

30 Kč/ks

M

30 Kč/ks

M

M

M

40Kč/ks
30 Kč/ks

30 Kč/ks

M

35 Kč/ks

M

40 Kč/ks

M

M

M

45Kč/ks

30 Kč/ks
35 Kč/ks
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DODATEK KATALOGU

(Objednat lze pouze k objednávkám mladých rostlin, nebo zakořeněných hlíz). Vedle plnokvětých voskovek rovněž nabízíme i klasické
voskovky skupiny SEMPERFLORENS – STÁLOKVĚTÉ a to v barvách:

bílá,růžová,červená a růžovo - bílá

10,-Kč/kus

ACHIMENES - Honzík – tato odrůda patří mezi nejlépe
BEGONIA SEMPERFLORENS

kvetoucí z Honzíků.Má rád polostín a stín.Přezimuje v malých
hlízkách v suchém substrátu.Na jaře je přesadíme do nového.

3 kusy. 25,-/kus

ANGEL WING - ORANGE RUBRA – patří do skupiny listových
(pokojových) begonií ozdobných listem a květem. Má podlouhlé,
svěže zelené listy s bílým tečkováním a velké oranžové hrozny
květů.Dá se dobře tvarovat a letnit.

65,-/kus

Málo běžné,,balkonovky“:
Achimenes - Honzík

CAMPANULA – PRAVÝ ŽENICH – fialový

35,-/kus

CAMPANULA – PRAVÁ NEVĚSTA – bílá

35,-/kus

ASARINA ERUBESCENS – (popínavá Gloxínie) až 1,5m převis
– purpurová

35,-/kus

SURFINIE – máme vyzkoušené nejodolnější odr. s velkou

násadou květů

růžová plná
ANGEL WING - ORANGE RUBRA

25,-/kus

Převislý bambus - Stenotaphrum Variegata –
vytváří až 1,5m dlouhý a hustý převis.Velice oblíbený.

35,-/kus

Pelargonie (Heucherový
muškát) – úžasná kresba

listů, šarl. červené květy

45,-/kus

CAMPANULA

ASARINA ERUBESCENS

SURFINIE růžová plná

Převislý bambus
18
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VÝSTAVY A SOUTĚŽE

Loňský ročník o nejlépe zapěstovené begonie

Ivana Jasanská, Kozlov

Jaroslava Marešová, Doudleby Straňany

Podrobné informace a další
fotografie na www.begonie.cz

Hana Šestáková
Roudnice nad Labem
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ZE ŠLECHTITELSKÉ KUCHYNE

Miniaturní novošlechtění 2018

Multiflora – novošlechtění 2018

BEGO – BOHEMIA
Ladislav URS

Kyjevská 41, 530 07 PARDUBICE

tel.: 603 996 859
www.begonie.cz

Velkokvěté novošlechtění 2018

