
Vážení zákazníci,
přicházíme s nabídkou předpěstovaných 

sazenic zeleniny, bylinek a květin. Naší snahou je, 
aby nabízené produkty měly tu nejvyšší kvalitu.

Přejeme Vám, ať sklízíte bohatou úrodu 
a květiny od nás, ať Vám krášlí dům a zahradu 
celou sezónu.

Jaro v zahradě

JARO 2015

Vranovice, tel.: 519 433 337

Balkónové květiny - prodej od dubna

Pelargonium zonale ................. 35,-/ks

Pelargonium peltatum.............. 30,-/ks

Plectranthus .......................... 25,-/ks
zelenobílý list, převis až 2m

Bacopa ................................. 25,-/ks
elegantní s bílým jemným květem

Bidens .................................. 25,-/ks
převis až 2 m, kvete bohatě žlutými květy

Surfinie ................................ 30,-/ks
převis až 1 m, záplava květů různých barev

Fuchsie - převislé, vzpřímené ........ 30,-/ks

Verbena ................................ 25,-/ks
shluk jemných kvítků zářivých barev

Calibrachoa, Callie - minisurfinie .. 30,-/ks

Popenec ................................ 25,-/ks
převis až 2 m, mezi kvetoucí rostliny

Převislé lobelie - převis 40-50 cm .. 12,-/ks

Petunie - japonské odrůdy ........ 12,-/ks
široká škála barev

Osteospermum ....................... 30,-/ks
barevné kopretiny

Barevné kopretiny ................... 30,-/ks
pro mísy a záhony

Scaveola ............................... 30,-/ks
dlouho kvetoucí vějířovka

Okrasný lilek .......................... 40,-/ks

Sazenice pro venkovní  
a skleníkové pěstování
prodej od 15. dubna

Rajčata ................................. 12,-/ks
Tornádo F1, Bejbino F1, Start F1, Toro F1, 
Tipo F1, Parto F1, Homeosted,  
Oxheart - Býčí srdce, drobnoplodé - Perun a.j.

Rajčata pro mlsné jazýčky ......... 39,-/ks
Dunee F1, Tyty F1, Pollicino F1, Strillo F1, 
Cheramy F1, Grammy F1

Paprika ................................... 8,-/ks
Amy, Rubínová, PCR, Kozí roh - Beros (pálivý)

Papričky pálivé ....................... 20,-/ks
Paprika velkoplodá hybridní ...... 12,-/ks

F1, Slávy F1, Kvadry F1, Theos F1, Saskia F1, 
Lungi F1

Cuketa.................................. 15,-/ks
Mochyně peruánská (Třešeň Inka) 15,-/ks
Lilek (baklažán) ....................... 15,-/ks
Tykev (Hokkaido oranž.) ............. 15,-/ks
Okurky (hadovky) .................... 15,-/ks
Melouny ................................ 15,-/ks
Roubované okurky a melouny



Neodolatelné bylinky
Různé druhy .......................... 15,-/ks
Rozmarýn .............................. 25,-/ks

Skalničky - široký sortiment

Okrasné dřeviny

Zahradnictví REA Vranovice
Tel.: 519 433 337

Provozní doba: 
sezóna - duben, květen, září, říjen

Po - Pá  8.00 - 17.00    So  8.00 - 12.00
mimo sezónu Po - Pá  8.00 - 15.00

Po tel. domluvě i mimo provozní dobu.
V měsících listopad, prosinec, leden,  

únor - zavřeno.
www.zahradnictvi.breclavsko.com

e-mail: zahradnictvi@breclavsko.com

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Využijte našich služeb a nechte si u nás vysadit 
truhlíky a závěsné květináče dle vašeho přání do 
kvalitního substrátu s účinným hnojivem na celou 
sezónu. Je možné zakoupit si truhlíky již osázené.

Kobercové květiny
Aksamitník (afrikán) ................. 12,-/ks
Mimulus (kejklířka) ................... 12,-/ks
Gazánie ................................ 15,-/ks
Balsamína ............................. 15,-/ks

Hotová zelenina ke konzumaci
Ředkvičky, salát, kedlubna - konec dubna.
Později papriky, rajčata, okurky, zelí, 

květák, kapusta, lilek, dýně Hokkaido, 
cuketa, pórek.

Substráty - na balkónové rostliny
Zahradnický substrát - různá balení.
Substrát Klasman 200l ............400,-/ks

Efektní popínavé letničky
Liána Mina, Kobea, Svlačec - různé 

barvy, Černooká Zuzana ......... 40,-/ks

Mulčovací kůra 80l ........... 99,-/ks
Květináče, truhlíky, mísy, závěsné květináče

Jahody jednoplodící a stáleplodící

Sazenice balíčkovaných raných 
zelenin 
prodej od března

Salát, kedlubny, zelí, kapusta, brokolice, 
květák ................................2,50/ks


