
 210. BABY VIOLET – tmavě purpurová, 5/40, pomponkovitá                                                          
 209. BABY ORANGE – světle oranžová, 5/40, pomponkovitá     
 215. AMÁLKA – světle žlutá, 6/40, pomponkovitá                                    
 230. SPICA – bílá,11/50, kaktusovitá
 165. POLLUX – zlatooranžová, červený střed, 10/50, semikak.                                            
 219. REGULUS – oranžově žlutá, 13/40, semikaktusovitá

 415.  BERNETTA – žlutooranžová, tmavý střed, 16/80, semikak.
   49.  JERICHO – bílá, 15/80, fimbra
 350.  DENÉB – sytě žlutá, 11/60, semikaktusovitá
   46.  RED PIGMY – vínově červená, 11/80, semikaktusovitá
 164.  VČELKA MÁJA – lososově růžová, 6/60, pomponkovitá
 162.  VOCHOMŮRKA – růžová, 5/60, pomponkovitá

 25. AZURIT – světle purpurová, 8/90, dekorační                              
 145. PAVLA – bílá, azurové špice,12/100, semikaktusovitá
 402. CHRISTIAN DEEGEN – sytě žlutá, nádech do oranž., 17/110, 
  semikaktusovitá    
 180. STAR SUPRESL – růžově bílá, 15/90, semikaktusovitá, 
  pavoukovitá
   60. VULKÁN – zářivě červená, žluté špice,18/140, semikaktusovitá
  89. HARMONIE – skořicově žlutooranžová, 18/100, fimbra  
   96. DANIELA – fialová s bílým základem, 14/110, kaktusovitá
 383. GRYSON’S  YELLOW  SPIDER – citrón. žlutá, 18/100, kaktus.
 380. ROYAL DIANA – matně oranžová, 13/90, semikaktusoivitá
 259. MR.FRANTIŠEK PETERKA – bílá, fialové špice, 13/110, 
  kaktusovitá 
 506. HIGH SOCIETY – oranžová, bílé špice, 120/18, kaktusovitá                  
 102. CARTOUCHE – fialová, bílé žíhání, 8/100, balka
 352. CORNEL – vínová, 9/110, balka
 106. METUJE – světle fialová, 5/120, pomponkovitá

Skupina
jiřin

Cena za
1 hlízu

Počet
kusů

Název odrůdy, popis, průměr květu / výška rostliny

Vydáním seznamu pro letošní rok pozbývá platnost seznam roku 2018.

VOLNÁ PROHLÍDKA celého sortimentu JIŘIN v našem ZAHRADNICTVÍ v RÁJCI 
od srpna do října denně včetně sobot a nedělí od 8.00 do 17.00 hodin

Jiřiny vysoké DEKORATIVNÍ – vhodné pro výsadbu soliterní
   nebo ve skupinách

 314. ORANGE  ARLEQUIN – oranž., červené žíh., 20/120,  dekor. velká                               
 330. VANCOUVER – tmavě fialová, bílé špice, 18/110, dekorační
 420. OTYLKA – světle žlutá, 20/120, dekorační
   63. HAMARI GIRL – růžová, 24/120, dekorační velká        
 433. STEIDLER – bronz. červená, nažloutlé špice, 28/120, dekor. velká
 404. ALMAND’S   JOY – světle bílofialová, 22/120, dekorační velká                                 
   58. JAN SAUDEK – sytě žlutá, 20/120, pavoukovitě semikaktusovitá
 412. JERRY GARCIA – rudá, 14/80, dekorační velká

Dodací podmínky: Hlízy jiřin zasíláme na dobírku poštou v měsíci listopadu a prosinci. Ceny hlíz 
jsou uvedeny u jednotlivých odrůd v nabídce. K ceně objednaných jiřin účtujeme paušální režijní 
poplatek 85 Kč + poštovné podle platných tarifů v době expedice. Hlízy jsou baleny do 
perforovaných mikrotenových sáčků a označeny jménem odrůd. Do každé zásilky přikládáme 
seznam odrůd a návod k pěstování a uskladnění jiřin. Objednávky vyřizujeme podle došlého pořadí 
až do vyčerpání zásob jednotlivých odrůd. Pokud je některá odrůda již vyprodána, můžeme ji 
nahradit jinou, podobnou.

specializované na pěstování jiřin
679 02 Rájec-Jestřebí, telefon: 516 432 032

www.jirinylangr.cz, e-mail: langr@jirinylangr.cz

Jiřiny PARKOVÉ – plnokvěté, výška 40 – 50 cm, vhodné pro výsadbu
   ve skupinách a pěstování v nádobách

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč

Jiřiny vysoké DEKORATIVNÍ – vhodné k řezu, výsadbu soliterní
   nebo ve skupinách

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč

52,- Kč

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč

SEZNAM HLÍZ JIŘIN
s termínem dodání listopad a prosinec 2019
Objednané odrůdy označte v příslušné kolonce křížkem (1 kus) nebo počtem kusů

OBJEDNACÍ LÍSTEK
Objednávám hlízy jiřin označené v nabídce na adresu:

S náhradou
za vyprodanou
odrůdu
souhlasím
nesouhlasím .......................................................

.......................................................

e-mail: ...........................................telefon: .....................................

.......................................................

Jiřiny PARKOVÉ – plnokvěté, výška 60 – 80 cm, vhodné pro výsadbu
   soliterní nebo ve skupinách

52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč
52,- Kč


