čtvrtek 2.dubna 2020
12.15 - 13.00

před Obecním úřadem v Hošťce
sloupcovité odrůdy jabloní a hrušní, mini nektarinky,
kaki, převislá moruše, mandloně, mišpule,
mrazuodolný cedr, arbutus unedo – jahodový strom

Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, rezistentní švestky, ryngle červené/modré/žluté, durancie,
třešně, třešeň zakraslá (Gisela), višně, višeň keřová, třešňovišně, jeřáb stromkový červený a černý, kdoule,
jedlý kaštan roubovaný i semenáč, beztrnné keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, josta, ořech
roubovaný, líska keřová a stromková, maliny žluté/červené, ostružiny černé, moruše trnavská, oskeruše,
jahody (i stáleplodící), vinná réva stolní – bezsemenná i rezistentní, kanadské a indiánské borůvky,
růže stromkové i keřové/pnoucí/pokryvné, rododendrony, azalky, javor červenolistý, magnólie, zlatý déšť,
weigelie, rakytník řešetlákový, goji chinensis, vrba jíva převislá, růžovolistá vrba Hakuro, 3-odrůdový ibišek,
brusinky, samosprašné kiwi, levandule, pustoryl, kdoulovec, dřín jedlý roubovaný, hlošina okoličnatá,
hortenzie, kamélie, Buddleja davidii - motýlí keř, malinojahoda.

Veškeré uvedené zboží můžete také zakoupit v naší prodejně v Tovačově nebo v internetovém obchodě

www.jukka.cz

5313 - 22



773 380 377
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