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     Us presentem la Col·lecció d’Hortènsia 2023, amb dues categories ben diferenciades.

     Les 4 Estacions. Consolidem la nostra selecció de Rembrandt® i Magical®. Varietats 
de flors sorprenents amb un procés de maduració que dura setmanes. 10 varietats de 
gran valor ornamental i excel·lents resultats a casa del consumidor final.

     Les Tradicionals. Selecció de 27 varietats fruit de la nostra experiència, on predo-
minen les varietats de fulla fosca i colors de flor intensos. Vermelles, Roses, Blanques, 
Blaves, Liles i Bicolors.

    Allarguem la producció per oferir un producte de gran qualitat des de principis de pri-
mavera a estiu.

     Les imatges d’aquest catàleg són propietat de Plantes Bada S.L. i els seus proveïdors. El seu ús no està permès sense l’autorització dels 
seus propietaris.
Imatge de portada: Hydrandea macrophylla ‘Early Blue’

     El nostre experimentat Equip Tècnic i Comercial està a la vostra disposició per ajudar-
vos i assessorar-vos en tot el que necessiteu.

Floració    1 IV-V / 2 V-VI / 3 VI-VII

Color de la fulla

Novetat

Exposició / Ubicació

Desenvolupament. Compacte / Mig / Vigorós 

     Les Etiquetes. Valor Afegit.
     Totes les plantes porten una etiqueta identificativa de la varietat, 
amb imatge de la flor, informació bàsica del desenvolupament a jardí i 
el codi QR de la Badapèdia.

Llegenda.

PRESENTACIÓ ÍNDEX

FORMATS

M19 / 3LM23 REMBRANDT M23 MAGICAL
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     Selecció de varietats de colors purs. 
    
    Blau, Rosa, Blanc, Lila i Vermell.

COLORS PURS

Schneeball

Bianco

Rosita

Berlin Rose Pink Sensation

Amor Rose

Early Rose

Froufrou RoseBright WhiteEarly BlueMarinaBodensee

Berlin Blue Bela Amor Blue

Baron Pourpre
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     Selecció de varietats bico-
lors.
     Varietats que aporten 
diferenciació i valor afegit al 
punt de venda i al consumi-
dor final.

BICOLORSRoyal Red

Red Angel

Leuchtfeuer

Red Baron Green Shadow

Ningbo

SalsaSelma Red Ace

New Tivoli BlueConfetti Panther
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     Concepte nou de planta, on el valor ornamental es man-
té durant setmanes, a mesura que madura la flor.

· Floració molt abundant. 

· La flor dura entre 3 i 4 mesos. 

· La flor passa per molts estadis cromàtics, de Primavera 
a Tardor.

· Desenvolupament erecte i compacte, de ramificació 
excel·lent i molt robusta. Més vigorosa que Magical®

· Ús recomanat a zones d’ombra, jardí, terrasses, patis i 
balcons.
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     Varietat de colors sorprenents, amb tonalitats verdes 
combinades amb, blau, rosa i rosa fosc.

· Floració molt abundant. La flor dura entre 3 i 5 mesos.

· Varietats de flor mitjana i gran.

· La flor passa per molts estadis cromàtics, de Primavera 
a Tardor.

· Desenvolupament compacte i molt uniforme, de ramifi-
cació excel·lent i molt robusta. 

· Ús recomanat a zones d’ombra del jardí, terrasses, bal-
cons i zones fresques i lluminoses d’interior.

Amethyst Pink Amethyst Blue Revoltution Pink

Revoltution Blue Jewel Pink Jewel Blue



Les nostres plantes es cultiven en testos de plàstic reciclat i reciclable.


