
1 

MEČÍKY 
pro jaro 2017 

 
( Ing. Z. Krupka,  Malotická 1646, 190 16  Praha 9) 

 
cen.      číselný název  odrůdy,   šlechtitel,     stručný popis 
skup.      kód rok introdukce, doba kvetení 
 

I.odrůdy velkokvěté, průměr květů od 9 cm 
E 455 ALDEBARAN EXOTIC (Václavík 2011)M - zářivě červený s celoplošným bílým šumrováním, okraje bílý lem 
B 535 ALEXEJ ROMANOV (Krasheninnikov 2004)  - losos. s krém. okem přecházejícím v linku až do konce okvět. lístků 
D 457 ALTAIR EXOTIC (Václavík 2011)M - tmavě červený se stříbrným šumrováním okvětních lístků s narůž.okrajem 
B 473 ALVINA (Mimránek 1995)M - levandulový s bílým a zelenkavým okem, silně zřasený, působivý 
E 437 AMBASSADOR(Šaran 2011)M - lososově růžový, na spodních okvětních lístcích žluté oko, zvlněný, voskový 
E 501 AMETHYST (Domský 2012)M - křídově bílý s ametystově nachově fialovým očkem, zvlněný, voskový 
D 465 AMIS (Václavík 2009)M - svítivě cyklámen.růž. se třpytivým leskem, na spodních petálech s karmín.purpur.. barvou  
B 401 ANDĚLSKÁ TVÁ Ř(Novák 2006)EM - bílý se světle modrým okem, lehce zkadeřený, velice vitální a zdravý 
B 466 ANTIQUE ROSE(Martin 1993)LM - tmavě růžový s levandulovou příměsí, světlejší hrdlo je starorůžové 
E 379 ANUBIS(Koníček 2012)LM - černě purpur. se samet. nádechem a světl. středy okvětních plátků, voskový a zvlněný 
D 301 BARBORKA (Rýpar 2008)EM - bílý s výrazným vínovým okem a reflexy, dlouhý klas, skvělá stavba 
E 355 BELLATRIX EXOTIC (Václavík 2012)LM - svítivě červený celoplošně šumrovaný smetanově bílou, 2 řadé klasy 
D 477 BELLEVUE (Rýpar 2011)LM - sytě vínově levandulový s bílým hrdlem, zvlněný a voskový, výstavní 2 řadý klas   
B 333 BICOLOR ICE CREAM (Adamovič 1992)M - sv. lososový s velkým krém.hrdlem s karmín.kresbou, zřasený 
C 599 BIZON (Trifonov 1999)LM -  hnědý s brusinkovou skvrnou, 2 řadý výstavní klas, zřasený, voskový 
B 458 BLACK SABATH (Koníček 2000)LM - sametově černočervený, výstavní sorta 
B 412 BLÁZEN (Kubíčková 2013)M - sv. medově žlutý, vnitřní plátky intenz. vybarveny, okraje květů nepatrně růžové 
D 485 BLUE CAT (Šaran 2010)E - středně modrý, květy lehce zvlněné s bílými středy, středně voskový, velmi raný 
B 385 BLUE CHIP (Apfel 2004)M - středně modrý s bílým hrdlem, zvlněný, voskový, výborně rostoucí a odolná odrůda 
B 485 BLUE SYMPHONY (Klutey 1989)EM - středně modrofialový s malým bílým hrdlem, spolehlivá odrůda 
C 594 BOMBAJ (Poláček 1985)LM - kouřově fialový, unikátní odstín, voskový, lehce zvlněný, velice žádaná odrůda 
B 456 BRAVISSIMO (Klutey 1993)M - tmavě růžově červený s růžovým očkem, zvlněný, výstavní 
B 456 BRITANIA  (Grube 1996)M - tmavě červený, sametový, výstavní proporce 
C 497 BROWN BEAR(Šaran 2010)M - tm.odstín měděně kouřové s bílou kolorou okraje květů a středovým prstencem 
D 553 BUĎ ZDOVOV DRUŽOK (Kiselev 2006)M - svítivě signálně červený na spodních petálech tm.se smetanovými šípy 
D 495 CASTOR EXOTIC (Václavík 2011)LM - exot. stříbrně hnědý s karmín. šumrováním a žl. kresbou na sp. lístcích 
C 413 CITRONÁDA (Bystrý 2007)E - světle krémově žlutý s tmavě žlutými spodními lupeny, silně zřasený 
C 387 CLARE (Šaran 2007)E - tmavě fialová ve 2 odstínech, s bílými šípy na spodních okvětních lístcích, zdravě rostoucí 
B 335 CORAL ISLE (Mimránek 1989)M - pastel. tmavě lososový se žlutozeleným  okem, pěkná sorta, zřas. a vosková 
E 473 CRAZY IDEA (Šaran 2013)M – orchid. růžový lehce melírovaný s kontrastním velkým orchid. purpurovým okem 
F 571 CUKRLE (Rýpar 2013)EM - bílý základ, světle purpur. přelivy, rozpité stříkané tm. levandul. oko, silně vosk. exot 
E 513 ČARINGA (Rýpar 2012) - citrónově žlutý se stříkaným vínovým očkem na žluté 
F 458 ČERNÝ KÁMEN (Kovařík 1989)LM - nejlepší černočervená odrůda posledních let, úspěšná i v USA  
E 355 ČERVENÁ KREATURA (Roman 2013)EM - červený s krém.okem žíhaným růž., zvlněný a vosk., dvouřadý klas 
C 425 ČEŘÍNEK (Kříž 2006)M - lososově růžově oranžový, výrazné červené oko zlatě melírované, zvlněný, voskový 
E 304 ČESÍLKO (Rýpar 1996)M - zelená dvojkombinace, pastelově zelená, při okraji tmavší, silně zřasený, unikátní  
E 304 ČOCHTAN (Šaran 2011)M - nádherně zelený, lehce  zvlněný a voskový, dvouřadé výstavní klasy 
D 377 DANDY (Rýpar 2010)M - sytě levandulový s krémovým hrdlem 
D 441 DANUŠKA (Kříž 2012)M - velmi světlounce růžový s pikotáží, voskový a jemně zvlněný, výstavní odrůda  
F 358 DARK SEA(Šaran 2014)M – červenočerný, sametový, lehce zvlněný, 2 řadé klasy 
B 486 DARREN’S BLUE (Peeters 2005)E - tmavě modře fialový, spodní okvětní lístky jsou tmavší, lehce zvlněný 
D 465 DEANNA (Madeson 2002) - starorůžový s tmavšími vnějšími okvětními lístky, pěstitelsky náročný druh 
C 399 DENEB EXOTIC (Václavík 2010)M - tmavě mahagonově až kouřově hnědý se šlehačkově bílým žíháním, unikátní 
B 445 DICK´S  DELIGHT (Bates 1995)M - jasně červeně růžový s bílým hrdlem, excelentní špičková odrůda 
C 483 DOUBLE VIOLET (Šaran 2007)EM - zákl. barva je jemně levandul. fialová, v hrdle velké kontrastní tm.fialové oko 
F 401 DRYÁDA (Rýpar 2014)M - bílý, světle žlutý jazyk a levandulový poprach, výstavní, sem. R 1086 
E 404 DŽUNGLE (Murin 2011)M - středně zelený, zvlněný 
B 478 ĎÁBLÍK (Minařík 1990)M - velmi tmavě purpurově černý, sametový, naprosto unikátní barva 
E 455 ELIGOR (Koníček 2012)M - losos.červ. s nažloutle smetan. středem, kt. je ostře červeně kolorovaný, okraje lemov.  
D 362 ELIŠKA (Prachař 2011)M - světle růžový, zvlněný a voskový, skvělá výstavní i tržní odrůda 
E 443 FANTAGHIRO (Koníček 2012)M - krém. bílý základ je ze středů okvětních plátků do špiček napuštěný světl. růž. 
E 465 FATIMA (Václavík 2012)LM - svítivá karmín. růžová se třpytivým leskem, spodní petály tmavší s bílým proužkem 
B 301 FIALOVÝ VEN ČEK (Mego 2000)M - krémově bílý s jemnými červeně fialovými znaky v hrdle, zřasený, množivý 
B 455  FIREBALL II (Bates 1994)EM - středně červený se žlutě žilkovaným hrdlem, působivá kombinace, stále super  
B 335 FRIZZLED CORAL LACE (Jones 1976)EM - lososově  růžový s bílým hrdlem, maximálně zřasený a voskový 
C 485 GAIA (Václavík 2008)LM - sytě modrofialový s velkým krémovým hrdlem, lehce zvlněný, voskový 
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F 557 GENERÁL PATTON (Koníček 1996)LM - sametově červeně purpurový s bílým hrdlem, výstavní sorta 
F 412 GOLD MAKER (Šaran 2014)M - smetanově žlutý, spodní okvětní lístky v tmavším odstínu, výstavní 
B 416 GOLD STRUCK (Adams 1991)LM - sytě tmavě žlutý, silně zvlněný, dlouhý klas, výstavní sorta 
B 416 GOLDEN FANTASY (Šaran 2006)EM - tmavě žlutá, silně zvlněná a vosková, výstavní odrůda 
C 501 GOLUBYE SNEZHINKI (Dybov 2004) - bílý s modrou kresbou na okraji okvětních lístků, pěkná kombinace 
B 401 HALLMARK (Fischer 1984)EM - krémově bílý s tmavě červeným okem, zřasený, pěkná barevná kombinace 
C 377 HARLEQUIN (Madeson-Šaran 2006)M - exot, kombinace tmavě purpurové až černé se světlejšími odstíny, unikátní 
F 454 HEFAISTOS(Rýpar 2014)M – zářivě červený, středem květů žlutý pásek, zvlněný, výstavní 
E 575 HETÉRA (Rýpar 2014)EM – středně levandulový s velkým krémovým okem, zvlněný, sem. R 1069 
C 302 HURON MEADOW (Peeters 2003)M - střední odstín jarní zelené, dvouřadé klasy, zvlněný a voskový, výstavní 
G 379 CHANIA (Koníček 2015)M - hnědě purpur. s celoplošným nažloutlým šumrováním a mramorováním  
B 404 ICELAND (Fischer 1986)M - tmavě zelený, drží barvu, vitální bezproblémová velice žádaná sorta 
G 462 INÁ (Vaník 2013)M - kombinace růžové se žlutou, zelenou a krémovou, zřasený, unikátní exotická kráska  
C 454 INDIÁNSKÉ LÉTO (Václavík 2009)E - sytě červený s nádechem kouřově oranž., v hrdle tm.čárka, okraje s melírem 
D 410 IVORY QUEEN (Šaran 2004)M - krémově bílý, silně zřasený a voskový, skvělá výstavní odrůda 
E 455 JARMILA (Václavík 2011)M - zářivý, jasně červený, na spodních petálech nepatrná bílá ryska, zřasený, voskový 
E 498 JEHNĚDA(Rýpar 2006)M - skutečně hnědý, silně voskový a zvlněný, dekorační odrůda 
D 499 JIŘÍ VÁCLAVÍK (Václavík 2009)M - základ  magent. červený, střed šeříkově růž. stříkaný (šumrovaný) + lem  
D 425 JOHANKA (Václavík 2012)M - svítivě oranž. s losos. přelivem, nažloutlé hrdlo se slabým karmínovým proužkem 
F 465 JOLANA (Roman 2013)EM  - cyklámenová s tm. okem lemovaným krémovou, dvouřadý klas, zřasený a voskový 
B 414 JOSEPHINE(Šaran 2007)M - středně žlutý, zvlněný, voskový, výstavní dvouřadé klasy 
C 425 JULLY (Šaran 2007)M - lososově oranžový v hrdle tmavší odstín stejné barvy, voskový 
E 300 JURÁŠEK(Koníček 2012)M - sněhově bílý s lehkým krémovým přelivem okolo hrdla, zvlněný, voskový, výstavní 
C 400 KAMÍNEK (Kříž 2006)M - čistě bílý, maximálně zřasený a voskový, 2 řadé klasy 
C 355 KERKIRA EXOTIC (Václavík 2011)LM - zářivě červený s neobvyklým krémovým žilkováním sp. okvětních lístků 
C 436 KORÁL (Domský 2002)E - korálově červeně lososový, voskový, silně zvlněný, dělá výstavní klasy 
C 458 KRAKATOA (Václavík 2009)M - sametově černě rudý, jemně zvlněný, květy při okrajích černé jak uhel 
D 436 KRÁLOVSKÝ LOSOS (Domský 2012)LM -  losos.oranž., zřas., vosk., kouř. nádech, okraje petálů s  šedým lemem 
E 383 KURNÁS(Koníček 2015)M - světle modrofialový s tmavším okem na spodních petálech  semenáč 4/4-1-01/04   
E 485 LAGUNA (Rýpar 2011)M -  sytě modrofialový s bílým okem, silně zvlněný a voskový 2 řadý klas 
C 401 ĽADOVÁ SOCHA (Mego 2001)M - smetanově krémový s tmavším hrdlem, zvlněný, voskový květ 
E 400 LEDOPÁD (Rýpar 2010)E - ledově bílý s levandulovou inhibicí a jemným poprachem, výstavní zvlněný, 2 řadý klas 
D 425 LETNÍ KARNEVAL (Domský 2012)E - broskv. meruňk., velké šarlatově červené oko je při okrajích žlutě lemované 
C 413 LIDUŠKA (Mimránek 2011)M - máslově žlutá přechází do tmavěji žluté se zelenkavým hrdlem, , silně zřasená 
B 326 LIVE OAK (K.Partners 2006)EM - pomerančově oranžový s výrazným nažloutlým středem, květy holandského typu 
B 436 LOSOSÍ JIKRY (Mitiska 2012)M - zářivý, čistě lososový, zcela výjimečná barva, silně zřasený, voskový 
B 443  LUDVA (Kovařík 2010)EM - světle růžový s krémovým hrdlem a tmavě růžovým lemem květů, výstavní odrůda 
D 458 MADAGASKAR (Eliseev 2003)M – tmavě červeno černý, zřasený a voskový 
E 477 MADAGASKAR EXOTIC (Václavík 2011)LM - rudě purpurový s výrazně smetanově žlutě mramorovaným hrdlem 
E 483 MAGDALÉNA( Václavík 2010)M - středně fialově modrý s velkým krémově bílým hrdlem 
D 545 MALINOVÝ PUN Č(Domský 2012)LM - sladce růžový se sytě karmínově růžovými středy a sv. okraji, zřas., vosk. 
C 427 MANGO DAIQUIRI (Bystrý 2009)EM - lososový s krém. kresbou, klasy ve 2 řadu , výstavní,  lehce zvlněný, vosk. 
F 454 MARŠAL MALINOVSKIJ (Mimránek 2011)LM - zářivě červený s dlouhou tenkou bílou středovou čárou 
B 402 MÁJOVÝ KV ĚT(Kovařík 1991)M - pastelově světle zelený, výstavní, výborně rostoucí odrůda 
G 481 MELAKA (Václavík 2016) M - sv. levandul. modrá se sv. krém. probarvením petálů, které jsou k okrajům tmavší 
E 463 MEROPE EXOTIC (Václavík 2011)M - stříbřitý světle karmín. růžový se šumrováním, sp. petály žluté žíhání 
E 401 MICIMUTR (Domský 2012)LM - bílý s jahodově červeným očkem, krémově lemovaným, silně zřasený a voskový 
B 479 MINARIK´S MEMORY (Minařík 2000)LM - velmi tmavě vínově purpurový, sametový, silně zřasený, krásný 
C 458 MINOS (Václavík 2002)M- sametově černě purpurový,lehce zvlněný,  jeden z nejlepších černých mečíků 
C 400 MIROSLAVA N ĚMCOVÁ (Kříž 2012)LM - sněhobílý, silně zvlněný a voskový, výstavní odrůda 
F 311 MODELÍNA (Rýpar 2013)M - krémový, v puku světle žlutý, tmavě vínově stříkané oko, řezový okáč 
B 414 MORNING JEWEL (Stary-Shepeck 1987)EM - pěkná dekorační sorta žluté barvy, zřasená a vosková 
E 571 NELIE (Václavík 2012)M - levandul..růžový, bílé hrdlo s nepatrnou karmín. kresbou, 2 řadé klasy, zvlněný, voskový 
C 421 NERINGA (Markevičius 2009)EM - krémový s malinovými jazýčky, světle růžově krém. oranžové petály 
B 356 NOE(Šaran 1998)E - čistě tmavě červený se sametovým nádechem, zvlněný a voskový, až 26 puků 
C 487 OKOBOJI BELLE (Jones 1991)M - tmavě fialový s malým čistě bílým  hrdlem, špičková sorta v této barvě 
C 425 OLYMPIA (Václavík 2005)LM - meruňk. oranž., spodní okvětní lístky překrývané smetanově žlutou, zřas. a vosk. 
E 521 OMAR HAYAM (Krasheninnikov 2009)M – oranž. žlutý s tm. oranž. kresbou na sp. okvětních lístcích, zkadeřený 
G 522 ORANGE EXPERT(Lelek 2015) - oranžový s tmavšími okraji okvětních lístků 
C 427 ORANŽOVÁ HV ĚZDA (Kovařík 2007)LM - lososový s nádechem oranžové,výstavní parametry 
G 305 ORIENTAL GREEN (Šaran 2015)M - zelený s načervenalým ruměncem, spodní okvětní lístky s červeným znakem 
F 411 PATHOS(Rýpar 2015)LM- krémově bílý s výrazným  krvavě červeným stříkaným okem s reflexy, exot  sem.R 1148 
C 400 PAX(Václavík 2002)M - čistě bílý, lehce zvlněný, voskový, výstavní odrůda 
C 327 PETRA(Šaran 2001)LM - tmavý oranžově červený, dvouřadý klas, zvlněný a voskový 
D 366 POHLED MEDUZY (Rýpar 2005)M - zářivě purpurový, sametová až plyšová textura, silně zvlněný a voskový 
A 454 POCHODEŇ(Repčík 1983)LM - středně červený, v hrdle modrý tón, maximálně zřasený a voskový 
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C 500 POLARIS (Rýpar 2005)M - sněhově bílý výstavní obr, krásně zvlněný a vitální 
C 373 PROCYON EXOTIC (Václavík 2009)LM - levandulově růžový, v hrdle světlejší, intenzívně popepřený krém.bílou 
D 479 RIGEL EXOTIC (Václavík 2009)LM - vínově purpurový s krémovým šumrováním, unikátní výstavní odrůda 
D 465 ROMANTICKÝ PODVE ČER(Domský 2011)M - vínově růžový, krémově žlutý střed, silně zvlněný, až 27 poupat 
D 423 ROŠTEJN(Kříž 2010)M - šampaňsky růžově lososový a chromově žlutý, zvlněný a voskový 
E 316 SAHARA GOLD (Kříž 2012)M - sytě zlatožlutý až blatouchově žlutý, zřasený, voskový 
C 479 SATURN(Nagel 2001)M - švestkově purpurový s velkým krémovým hrdlem, které je červeně popepřené 
C 475 SESTRA ŠTĚSTÍ(Rýpar 2005)M - levandulový se žlutým hrdlem, zřasený, voskový, dekorační odrůda 
C 463 ŠEPOT(Novák 2010)M - bramboříkově růžový s velkým karmínově červeným okem, zřasený, voskový 
D 475 ŠTĚSTÍ(Rýpar 2004)M -  sytě šeříkově levandulový s krémovým středem, zřasený a voskový 
C 398 TEXAS GIRL (Gruber 1993)EM - čokoládově hnědý s červeným odstínem v hrdle, nejlepší v této barvě 
F 533 TIGANI BALOS (Václavík 2016)M – tm.losos.,do hrdla sv., na sp. okvětním lístku slabé karmín. paprsky,  oko 
C 435 VICTORY CZ(Šaran 2008)EM - lososově růžový, krémové očko, až 24 puků 
C 566 VOZROŽDENIE (Dybov 1994)M - malinově růžový obr se světlejším hrdlem, výška rostlin až 170 cm 
C 379 WINNIE (Šaran 2010)LM - tmavě vínově purpurový, v hrdle ještě tmavší odstín, bílý středový proužek, výstavní  
E 413 ZELAIS ZELTS (Vinkelis 2008)E - středně žlutý s malým červeným znakem ve středu okvětních lístků 
D 500 ZIMNÍ KRÁL (Domský 2011)M - bílý s nazelenalými středy, silná vosková substance, dvouřadé uspořádání klasu  
D 414 ZOLOTAYA ANTILOPA (Trifonov 2007)M – středně žlutý, max. zřas.a voskový až působí dojmem plnokvětosti 
F 465 ZVODNÉ OČI (Lelek 2011)M - velké hrdlo malinové barvy přechází na sp. lupenech do zřas. citrónově žlutého lemu  
D 411 ŽLUTÝ LUPEN (Kovařík 2008)EM -  krémově bílý, spodní lupen je středně žlutý, silně voskový, zřasený 
 
II. pixioly,malokvěté odrůdy,  průměr květů do 8,9 cm 
B 201 AMELIE (Mimránek 2011)M - bílý s výrazně jahodově červeným okem v hrdle přechází až do načernalého odstínu 
B 235 AMERICAN DREAM (Hartline 2006)EM - čistě středně korálově lososový se žlutým hrdlem, silně zřas. a voskový 
B 279 DARK EYES(Larcombe 1993)EM - velmi tmavě růžově purpurový, krémový střed, purpurové  oko 
B 225 HOT SAUCE(Labrum 1991)M - šarlatově oranžový, vnější plátky se žlutým lemem,unikátní 
B 265 JANUS(Hartline 1989)M - tmavě růžově vínový, v hrdle zlatožlutá kresba 
A 233 LITTLE RAINBOW (Koníček 1994)LM - kouř. světle lososový s cyklámenovým přelivem, zřasený 
B 275 MI MI (Fairchild 1993)EM - sytě tmavě levandulový, krémově bílé hrdlo 
B 225 TIGER EYES(Hoon 1994)E - středně oranžový s jasně růžovým středem 
 
Vysvětlivky k popisu :  
Písmena A,B,C,D,E a F před názvem odrůdy znamenají,  do které cenové skupiny je mečík zařazen. Cena je stanovena v závislosti na 
roku introdukce ( uvedení odrůdy na trh ), vzácnosti a množivosti  odrůdy.  
 
Pokud je u cenové skupiny uvedeno písmeno  X odrůda není letos nabízena. 
 

C E N Í K  C E N O V Á   S K U P I N A   

velikost 
hlíz 

průměr  
hlíz v cm 

A B C D E F G 
cena v Kč za jednu hlízu 

velké nad 3,2 5 7 9 12 15 20 30 
střední 1,8 - 3,2 3 5 7 10 13 17 25 
malé 1 - 1,8 - 3 5 7 9 13 20 

 
Třímístné číslo za cenovou skupinou je označení mečíku kódem NAGC, přičemž: 
 
• první číslo určuje velikost ( průměr květu ) 
 

velikostní 
skupina 

100 200 300 400 500 

průměr květu 
do cm 

6,3 
mini 

8,9 
malý 

11,4 
střední 

14,0 
velký 

nad 14 
obří 

 
 
• druhé číslo určuje základní barvu květu a třetí pak jeho odstín 
 

NAGC - kód barvy květu bledá světlá střední tmavá jiná 
bílá 00     
zelená  02 04   
krémová +    žlutá 10 + 12 14 16  
oranžová 20 + 22 24 26  
lososová 30 32 34 36 +  
pinkově - růžová 40 42 44 46  
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červená  52 + 54 56 58 černočervená 
růžová ( cyklámenová ) 60 62 64 66 68 černorůžová 
levandulová 70 72 74 76 78 purpurová 
modrá - fialová 80 82 84 86  
žlutohnědá 90     
kouřová - dýmová  92 94 96  
tmavohnědá     98 

        20 - barva buvolí kůže  36 - šarlatově lososová  52 - šarlatově červená 
 
Kód končící lichým číslem udává, že mečík má výraznou skvrnu, oko nebo lem. 
 
Za názvem odrůdy, vyznačeným tučně je uveden šlechtitel, dále následuje rok introdukce a nakonec je uveden začátek doby kvetení od 
výsadby velké hlízy. Střední a malé hlízy vykvétají o 10 až 20 dní později.  
přitom: 
VE - velmi raná ( do 70 dní ) 
E - raná ( 70 - 74 dní ) 
EM - středně raná (75 - 79 dní) 
M - střední (80 - 84 dní ) 
LM - středně pozdní (85 - 90 dní ) 
L - pozdní (91 - 99 dní ) 
VL - velmi pozdní ( nad 100 dní ) 
 
Dodací podmínky: 
• v objednávce, prosím, uveďte jméno odrůdy, počet kusů, velikost kterou upřednostňujete, zda je možno chybějící velikost nahradit  

větší nebo menší, či jinou   podobnou odrůdou 
• nejmenší cena zásilky činí 150,- Kč + poštovné  ( zasílám na dobírku )  
• každá odrůda je označena jménem, velikostí a cenou. Ručím za dobrý zdravotní stav a pravost odrůd 
• návod na pěstování a skladování mečíků obdržíte v zásilce. 
 
Těším se na Vaši objednávku 
         Ing. Z. Krupka, v.r. 


