Rostliny na plné slunce
Nestařec: V 15-80cm ,Š 20-40cm, kvetení: květen – říjen, použití: záhony, nádoby, truhlíky, k řezu, na hroby
Topolovka: V 60-250cm, Š 60-90cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony, k plotu, k řezu
Laskavec: V 60-100cm, Š 40-60cm, kvetení: červenec-říjen, použití: letní záhony, do nádob, trvalkové
záhony, k řezu
Hledík: V 15-100cm, Š 10-40cm, kvetení: červen-září, použití: letní i trvalkové záhony, nádoby, k řezu
Kopretinovec: V 25-90cm, Š 30-120cm, kvetení: květen- listopad, použití: letní záhony, trvalkové rabata
nádoby, truhlíky, k řezu
Bytel: V 80-120cm, Š 60-80cm, kvetení: červenec-říjen, použití: malé plůtky, obruby, rabata, nádoby, k řezu
Begonie: V 15-40cm, Š 20-40cm, kvetení: květen-říjen, použití: plošné letní výsadby, nádoby, osázení hrobů
Sedmikráska: V10-20cm, Š15-25cm, kvetení: březen-červen, použití: obruby, osázení hrobů, nádoby
Dvojzubec: V 25-60cm, Š 50-100cm, kvetení: červenec-září, použití: letní záhony, plošné výsadby rabat,
do nádob a závěsů
Měsíček: V 20-50cm, Š 30-40cm, kvetení: červen-říjen, použití: letní i smíšené záhony, nádoby
Astra: V 30-80cm, Š 20-40cm, kvetení: červen-říjen, použití: smíšené záhony, nádoby, závěsy, k řezu
Zvonek: V 50-90cm, Š 40-50cm, kvetení: červen-červenec, použití: smíšené záhony, nádoby, k řezu
Luštěnice: V 60-150cm, Š 70-95cm, kvetení: červenec-říjen, použití: letní záhony, trvalkové rabata
Vilec: V 300-500cm, kvetení: červenec-říjen, použití: šplhá po hrubých zdech, po mřížích, pergolách, pevné
tyče, v zimní zahradě lze pěstovat jako trvalku
Krásenka: V 30-120cm, Š 50-80cm, kvetení: červenec- říjen, použití: nízké obruby, nádoby, smíšené záhony
Hvozdík: V20-60cm, Š 30-50cm, kvetení: květen- září, použití: smíšené záhony, nádoby, k řezu
Gazánie: V15- 30cm, Š 25-40cm, kvetení: červen-září, použití: letní záhony, skalky, nádoby, truhlíky
Slunečnice: V30-200cm, Š 50-95cm, kvetení: červenec-říjen, použití: letní záhony, trvalkové rabata, nádoby
Otočník: V30-80cm, Š 25-40cm, kvetení: květen-září, použití: letní záhony, nádoby
Povijnice: V 200-500cm, kvetení: červen- září, použití: na mříže, pergoly, v nádobách s oporou na šplhání
Hrachor: V 200-300cm, kvetení: červen-září, použití: na mříže, malé špalíry
Slézovec: V 50-120cm, Š 40-80cm, kvetení: červenec-říjen, použití: rabata, záhony, nádoby
Lobelka: V 10-15cm, Š 15-25cm, kvetení: květen-říjen, použití: záhony, nádoby, závěsy, obruby
Laločnice: V 8-25cm, Š 10-25cm, kvetení: květen-říjen, použití: záhony, nádoby, skalky, suché zídky

Pomněnka: V 15-25cm, Š 20-30cm, kvetení: duben-červen, použití: okraje vodní plochy, květinové trávníky,
nádoby, záhony, obruby
Osteospermum: V30-50cm, Š 30-50cm, kvetení: květen- září, použití: záhony, skalky, nádoby
Pelargonie: V30-50cm, Š 40-60cm, kvetení: květen- říjen, použití: záhony, truhlíky, nádoby, zapěstování na
kmínek
Dračík: V30-80cm, Š 25-50cm, kvetení: červenec-září, použití: smíšené záhony, skalky, stepní partie
Petúnie: V 20-30cm, Š do 100cm, kvetení: květen-říjen, použití: nádoby, závěsy, truhlíky, plošně i na záhony
Skočec: V 150-300cm, Š 90-150cm, kvetení: červenec-září, použití: smíšené záhony
Třapatka: V 30-100cm, Š40-70cm, kvetení: červenec-říjen, použití: nádoby, smíšené záhony
Salvie: V 20-30cm, Š 25-35cm, kvetení: květen- září, použití: plošné výsadby, trvalkové záhony, nádoby
Vitálka: V 10-15cm, Š 30-45cm, kvetení: červenec-říjen, použití: skalky, stepní partie, kobercová výsadba,
nádoby, závěsy
Okrasné kopřivy: V20-60cm, Š 20-50cm, kvetení: červen-září, použití: trvalkové záhony, nádoby, pestré
výsadby
Aksamitník: V 25-75cm, Š 40-60cm, kvetení: červenec- říjen, použití: smíšené záhony, nádoby, truhlíky,
obruby, na záhony proti škůdcům
Titonie: V 75-175cm, Š 60-120cm, kvetení: červenec-říjen, použití: smíšené záhony, nádoby, k okr. keřům
Torenie: V 15-25cm, Š 10-15cm, kvetení: červenec-září, použití: smíšené záhony, skalky, nádoby
Lichořeřišnice: V 200-300cm, kvetení: červenec-říjen, použití: pokrytí půdy, na mříže, truhlíky, nádoby
Sporýš: V 25-40cm, Š 20-40cm, kvetení: červen-říjen, použití: skupiny, obruby, truhlíky, nádoby, závěsy
Maceška: V 15-30cm, Š 10-25cm, kvetení: březen-květen nebo podzim, použití: plošné záhonové výsadby,
smíšené záhony, truhlíky, nádoby, hroby
Ostálka: V 20-100cm, Š 20-50cm, kvetení: červenec-říjen, použití: rabata, smíšené záhony
Řebříček: V 40- 120cm, Š 40-80cm, kvetení: červen-srpen, použití: květinové louky, záhony, k řezu
Oměj: V 80- 150cm, Š 50-80cm, kvetení: červenec-říjen, použití: záhony
Kalokvět: V 80-150cm, Š 60-100cm, kvetení: červenec-srpen, použití: smíšené záhony, kraje vodních ploch,
nádoby
Agastache: V60-90cm, Š 50-70cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony
Zběhovec: V 10-25cm, Š 20-30cm, kvetení: květen-červenec, použití: záhony, nádoby
Kontryhel: V 20-30cm, Š 25-40cm, kvetení: květen-srpen, použití: skalky, spáry, kamenné schody, záhony
Plesnivka: V 30-50cm, Š 30-40cm, kvetení: červenec-říjen, použití: záhony, k řezu, sušení

Pilát: V 80-120cm, Š 60-80cm, kvetení: květen-červenec, použití: záhony
Bělozářka: V 30-80cm, Š 20-30cm, kvetení: květen-červenec, použití: přírodní květinové loučky, záhony
Orlíček: V 40-80cm, Š 20-30cm, kvetení: květen-červenec, použití: záhony
Huseník: V 15-30cm, Š 20-40cm, kvetení: březen-květen, použití: skalky, suché zídky, kamenné schody
Trávnička: V 10-25cm, Š 30-40cm, kvetení: květen-červen, použití: skalky, obruby, lemy záhonů
Kopíčko: V 90-120cm, Š 30-50cm, kvetení: květen-červen, použití: záhony, suché skalky, stepní partie
Hvězdnice: V 15- 100cm, Š 15-90cm, kvetení: květen- říjen, použití: skalky, záhony, k řezu, podrost
Čechrava: V 20-120cm, Š 30-80cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony, k řezu
Bedrnička: V 10cm, Š 30cm, kvetení: červen-červenec, použití: náhrada trávníku, skalky
Tařička: V 10-15cm, Š 30-60cm, kvetení: březen-květen, použití: skalky, suché zídky, dlažby
Tařice: V 20-40cm, Š 40-60cm, kvetení: duben-květen, použití: skalky, suché zídky, spáry mezi kameny
Baptisie: V 90-150cm, Š 60-80cm, kvetení: červenec- srpen, použití: menší skupiny do trvalkových záhonů
Gunera: V 200-300cm, Š 300cm, kvetení: červen-srpen, použití: solitéra na okraje rybníčku
Denivka: V50-120cm, Š 60-120cm, kvetení: květen-září, použití: okraje rybníčků, záhony
Dlužicha: V 20- 80cm, použití: na záhony, okraje dřevinného porostu do koryt
Kosatec: V80-120cm, Š 40-70cm, kvetení: květen-červen, použití: okraje vodních ploch, záhony
Mnohokvět: V 60-140cm, Š 50-80cm, kvetení: červen-září, použití: záhony
Levandule: V 30-50cm, Š 30-40cm, kvetení: červen-srpen, použití: záhony, aromatické zahrady, obruby
Šuškarda: V 40-100cm, Š 30-50cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony, k řezu
Vlčí bob: V 50-100cm, Š 50-60cm, kvetení: červen, použití: záhony
Kyprej: V 80-180cm, Š 40-80cm, kvetení: červen-září, použití: květinová louka, okraje rybníka, bažinatý
záhon
Zavinutka: V 70-130cm, Š 60-90cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony
Perovskie: V 100-140cm, Š 60-80cm, kvetení: červenec-září, použití: skalky, suché záhony
Flox: V 25-150cm, Š 30-80cm, kvetení: duben-září, použití: záhony, k řezu, skalky, obruby
Mochyně: V 50-80cm, Š 40-50cm, kvetení: červen, použití: záhony, suchá vazba
Prvosenka: V10-100cm, Š 15-60cm, kvetení: březen-červenec, použití: jarní výsadby, nádoby, truhlíky
Koniklec: V 20-30cm, Š 30-40cm, kvetení: březen-duben, použití: skalky
Šalvěj: V 40-70cm, Š 30-50cm, kvetení: květen-září, použití: záhony, volné plochy

Svatolina: V 40-60cm, Š 50-60cm, kvetení: červen-září, použití: záhony, kombinace s levandulí
Rozchodníky: V 5-70cm, Š 5-80cm, kvetení: červen- říjen, použití: skalky, obruby, spáry, dlažba
Poděnka: V 40-60cm, Š 40-50cm, kvetení: červen-září, použití: záhony, okraje vodních ploch
Blatouch: V 20-60cm, Š 30-60cm, kvetení: březen-červen, použití: okraje vodních ploch
Zvonek: V 10-140cm, Š 20-90cm, kvetení: červen-srpen, použití: skalky, záhony, k řezu
Chrpa: V30-60cm, Š 40-60cm, kvetení: květen-červenec, použití: květinové loučky, záhony
Mavuň: V 50-80cm, Š 40-60cm, kvetení: květen-říjen, použití: stepní záhony, suché zídky
Rohoblizník: V 20-30cm, Š 30-50cm, kvetení: srpen-říjen, použití: pokrytí půd, okraje záhonů, skalky
Želvice: V 60-100cm, Š 60-100cm, kvetení: červenec-září, použití: záhony, okraje vodních ploch
Listopadka: V 50-140cm, Š 40-80cm, kvetení: září-listopad, použití: smíšené a trvalkové záhony, k řezu
Krásnoočko: V 40-90cm, Š 40-60cm, kvetení: červen-září, použití: záhony, k řezu
Stračka: V 120-220cm, Š 80-100cm, kvetení: červen-červenec a září, použití: do záhonů, solitera
Srdcovka: V 60-80cm, Š 60-100cm, kvetení: duben-květen, použití: záhony, velké nádoby
Náprstník: V 100-180cm, Š 40-50cm, kvetení: červen-červenec, použití: záhony, místa s léčivkami
Kamzičník: V 30-50cm, Š 40cm, kvetení: duben-květen, použití: solitéra, záhony
Bělotrn: V 70-110cm, Š 80-90cm, kvetení: červenec-srpen, použití: záhony, k řezu, suché vazby
Máčka: V 30-80cm, Š 30-40cm, kvetení: červenec-srpen, použití: suché záhony, skalky
Svíčkovec: V 70-120cm, Š 40-60cm, kvetení: červenec-říjen, použití: záhony, kombinace s trávami
Ostřice: V 20-70cm, Š 30-50cm, kvetení: duben-červenec, použití: okraje záhonů, záhony, lem cest
Kortaderie: V 120-240cm, Š 80-140cm, kvetení: září-říjen, použití: záhony, solitéry
Metlice: V 40-65cm, Š 50-80cm, kvetení: červen-červenec, použití: okraje záhonů, záhony
Kostřava: V 25-100cm, Š 25-90cm, kvetení: červen- říjen, použití: záhony
Rákosovka: V 40-60cm, Š 40-50cm, kvetení: září-říjen, použití: záhony, okraje cest
Ozdobnice: V110-250cm, Š 90-150cm, kvetení: srpen-září, použití: záhony, solitéry
Dochan: V 55-70cm, Š30-90cm, kvetení: září-listopad, použití: záhony, solitéry
Kavyl: V25-60cm, Š 30cm, kvetení: červen-červenec, použití: záhony, solitéry
Podezřeň: V80-120cm, Š 120-180cm, použití: jednotlivě nebo ve skupinách, podrost
Okrasné česneky: V 20-100cm, Š 20-50cm, kvetení: květen-červenec, použití: záhony, solitéry, skalky
Ladoník: V 50-100cm, Š 60-80cm, kvetení: květen-červen, použití: trvalkové záhony

Dosna: V 70-150cm, Š 60-80cm, kvetení: červen-říjen, použití: v letních výsadbách, do nádob, k řezu
Ladonička: V 10-15cm, Š 5-8cm, kvetení: březen-duben, použití: jarní záhony, skalky
Montbrécie: V 60-100cm, Š 15-20cm, kvetení: červenec-září, použití: smíšené a trvalkové záhony
Jiřina: V 25-180cm, Š 30-120cm, kvetení: červenec-říjen, použití: skupiny, záhony, k řezu
Liliochvostec: V 60-250cm, Š 15-50cm, kvetení: červen-září, použití: záhony, solitéry
Mečík: V 50-120cm, Š 10-15cm, kvetení: červen-srpen, použití: smíšené a trvalkové záhony, nádoby, k řezu
Hyacint: V 20-30cm, Š 8-12cm, kvetení: duben-květen, použití: jarní záhony, nádoby, skalky
Lilie: V 40-180cm, Š 15-30cm, kvetení: květen-červenec, použití: skupiny, záhony, nádoby, k řezu
Modřenec: V10-20cm, Š 10-20cm, kvetení: březen-duben, použití: jarní záhony, nádoby
Narcis: V 30-50cm, Š 15-25cm, kvetení: duben-květen, použití: jarní záhony, nádoby, k řezu
Puškinie: V10-15cm, Š 5-7cm, kvetení: březen-duben, použití: jarní záhony, nádoby
Ladoňka: 10-15cm, Š8-12cm, kvetení: březen-duben, použití: jarní záhony
Tulipán: V 8-60cm, kvetení: březen-květen, použití: záhony, k řezu, nádoby

