KOŘENÍCÍ SMĚSI
Adamovo žebro

Ostrá směs s medovou vůní. Pečeně bude
vždy krásně křupavá a nikdy nebude
vysušená.
Sůl 30 %, paprika sladká, cibule, česnek pepř,
oregano, E621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Barbecue se zel. pepřem

Na všechny druhy bílého masa, grilovanou
zeleninu, k dochucení rýžových pokrmů
a marinád. Sůl max. 30 %, paprika sladká,
hořčice, cibule, koriandr, pepř zelený a černý,
saturejka, oregano, bazalka, kmín, nové koření,
česnek, šalvěj, E621.

Americké brambory

K dochucení smažených a pečených
bramborových příloh, i na těstoviny nebo
zeleninu.
Sůl max. 60 %, cukr, E621, kouřové aroma,
paprika sladká.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Bylinkové máslo

2–3 lžičky směsi utřeme do hladka
s kostkou másla (0,25 kg).
Sůl max 40 %, cukr, mrkev, česnek, pažitka,
šalvěj, cibule, E621.

500 g – 129,–

K pečení, grilování a rožnění. Sůl 52 %, E621,
paprika sladká, pepř, kmín, česnek. cibule, rozmarýn.

Havana kouřový gril

Na grilování a rožnění steaků. Sůl 35%, nové koření,
E621, paprika sladká, česnek, tymián, cibule.

100 g – 39,–
Houbové koření

Pro grilování, pečení, dušení všech druhů mas či
zeleniny, kde chceme docílit houbovou příchuť.
Sůl 30 %, směs lesních hub, pepř, kmín, cibule,
E 621, pískavice, pastyňák, koriandr.

100 g – 59,– / 500 g – 199,–
Steak hrubý 100 g – 39,–
Pikantní bylinková směs, ideální k marinování. Sůl
30 %, pepř, tymián, koriandr, cibule, E 621.

Kari

Sůl 22 %, E621, kurkuma, římský kmín, nové koření,
kardamon, skořice, pepř.

Grilovací koření
na rožnění

Pro všechny druhy mas. Sůl 40 %, E621,
paprika sladká, pepř, kmín, česnek, cibule,
bazalka, šalvěj, rozmarýn.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Hovězí vývar

Použití jako bujon pro rychlé vaření, 100 g
k přípravě až 4 l kvalitního vývaru.
Sůl 45 %, maltodextrin, hydrolyzát,
přírodní aroma, barvivo, cibule, petržel,
mrkev.

100 g – 29,– / 500 g – 119,–
Medová žebírka

Zvýrazní chuť masa od kosti, ideální na
křidélka a žebírka.
Sůl max. 40 %, paprika sladká, med sušený
8%, česnek, maltodexin, oregano, zázvor,
cukr, E621.

100 g – 39,–

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Mletá masa

Pro všechny druhy mletých mas,
karbanátky, sekanou, masové kuličky,
do zavářek do polévek.
Sůl max. 55 %, E621, cibule, česnek, pepř,
kmín, majoránka, muškátový ořech.

Pečené koleno

Je nejlepší na vepřové pečené, nebo
grilované koleno, bůček a vepřová žebírka.
Sůl 35 %, cibule, česnek, pepř, kmín,
kari, E621.

Skopové, králičí

Pro marinování a kořenění. Sůl 30 %,
zázvor, oregano, česnek, bazalka, cibule,
rozmarýn, E621.

Staročeské koření

Na pečení, dušení, dochucení omáček. Sůl
max. 35 %, E621, cibule, česnek, pepř, kmín,
majoránka, zázvor.

Po rozmíchání s jogurtem k marinování
masa. Sůl 10 %, koriandr, česnek, zázvor,
chilli, paprika, E621.

Zvěřina

Toto koření na zvěřinu je speciálně
vyhotoveno na srnčí, dančí, kančí a jelení
maso. Sůl 12 %, bobkový list, pepř černý,
tymián, rozmarýn, zázvor, E621.

100 g – 39,–
Gurmánka s pažitkou

K dochucení polévek. Směs sušené
zeleniny (mrkev, cibule, petržel, celer, libeček),
kurkuma, pažitka.

100 g – 49,–
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Čína

Na přípravu marinády pro různé druhy
masa, především bílého.
Sůl 20 %, kurkuma, pepř, muškátový ořech,
cibule, římský kmín, E 621.

100 g – 39,–

K ochucení fritovaných a pečených bramborových hranolek, kroket a amerických brambor.
Sůl max. 60 %, paprika sladká, česnek
granulovaný, pepř černý mletý, bazalka, šalvěj,
medvědí česnek.

100 g – 35,–

100 g – 39,– / 500 g –139,–
Domácí sekaná

Dochutí všechna mletá masa. Sůl max. 35 %,
E621, cibule, česnek, pepř, kmín, majoránka.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Gyros

Pro guláše a gulášové polévky. Sůl 48 %,
E621, paprika sladká, česnek, cibule, chilli,
kmín, majoránka.

100 g – 29,– / 500 g – 129,–

Ostrá směs k přípravě všech druhů mas
i k úpravě ryb, zeleniny a nakládaného sýra.
Sůl 30 %, zázvor, česnek, oregano, římský
kmín, cibule, rozmarýn, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Hungaria

Italská směs

K marinování, grilování, rožnění a pečení
všech druhů mas.
Sůl 20 %, paprika sladká, česnek, hořčice,
římský kmín, cibule, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Medvědí gril

Na grilování, rožnění všech druhů steaků,
do zapečených brambor i těstovin.
Sůl max. 40 %, paprika sladká, pepř,
česnek, bazalka, šalvěj, cibule, kmín, E621,
rozmarýn, medvědí česnek.

Na pizzu a do špaget – oregáno, paprika
sladká, česnek mletý, petrželka, hořčice mletá,
mletá rajčata.
Sůl 30 %, česnek, cibule, paprika sladká,
oregáno, pepř, E 621.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Mexicana gril

Pikantní směs na grilování a rožnění špízů,
do zeleniny, omáček i těstovin. Sůl 30 %,
pepř, česnek, chilli, muškátový ořech, římský
kmín, E621.

100 g – 49,– / 500 g – 159,–

100 g – 39,–

Ryby a mořské plody

Ryby

Na pečení, grilování a rožnění všech druhů
ryb a mořských plodů.
Sůl, pepř, cibule, hořčice, paprika, celer,
E621, kyselina citronová.

Pro úpravu všech druhů ryb (grilování,
marinády i kořenění, pečení a smažení).
Sůl 40 %, paprika sladká, saturejka, suš.
zelenina, E621.

100 g – 59,–

100 g – 39,–
Svíčková

Pivní marináda

Speciální mletá směs určená k přípravě
tradičního českého pokrmu„svíčková
na smetaně“. Kořenová zelenina, cibule,
sůl 15 %, tymián, bobkový list, citronová
kůra, pepř černý ml., jalovec, hřebíček, nové
koření ml., E621.

Suchá směs na výrobu marinády použijte PIVO,
nejlépe černé, možno i olej s vodou. Jedlý tuk,
sůl 16%, dextroza, oregano, hořčice, paprika,
pepř, cukr, oleoresin, paprika sladká, E621.

100 g – 49,–

100 g – 49,– / 500 g – 169,–

Živaňská pečeně

Zlaté kuře

Na tradiční živaňskou pečeni, na pečení
všech druhů mas a zapečených těstovin
a brambor.
Cibule, chilli, koriandr, pepř, celer, paprikové
floky, sůl max. 10 %, E621.

100 g – 49,–
Hranolky

Ideální na grilování, pečení a fritovaní
všech druhů mas.
Sůl 35%, paprika sladká, pepř, cibule,
saturejka, řecké seno, vitamín B1, E621.

Gulášové koření

100 g – 39,–

100 g – 39,–
Tandori Masala

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

100 g – 39,–

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Aztécký poklad

Pikantní koření na přípravu grilovaných,
pečených křidýlek, žebírek.
Sůl 30 %, česnek, cibule, paprika sladká, chilli,
cukr, rozmarýn, E 621.

100 g – 39,–

100 g – 59,–
Grilovací koření

Andělská křidélka

100 g – 59,–
Meat masala

Mírně ostrá směs, koření indického typu s římským kmínem a chilli. Vhodná na pečení, grilování, dušená masa, zeleninu do rýže a kuskusu.
Sůl 15,5%, koření (koriandr, paprika sladká,
zázvor, česnek, kmín římský, chilli), E621.

100 g – 39,–

Kuře bude opravdu zlatavé barvy s křupavou kůrčičkou a pečeně nebude nikdy
vysušená. Sůl 60 %, E 621, paprika sladká,
rozmarýn, pepř, chilli.

100 g – 29,– / 500 g – 129,–
Thajský gril

100 g – 55,–

Na vepřové a drůbeží, do smetanových kari omáček a minutek
asijské kuchyně. Sůl 48%, chilli, paprika, pepř, badyán.

Koření pěti vůní

K dochucení minutek z hovězího a drůbežího masa i ryb a zeleniny. Badyán, fenykl, hřebíček, sečuánský pepř, skořice.

50 g – 49,–

KOŘENÍCÍ SMĚSI BEZ GLUTAMÁTU (E621)
Adžika

Koření arménské a gruzínské kuchyně,
použivá se ke grilovaní masa, ryb, k dušení
zeleniny.
Sůl 20%, paprika sladká, koriandr, kopr
list, kari, pískavice,celer list, petržel list, bez
glutamátu.

Aglio olio

Směs koření nasypte do pánve s olivovým
olejem. Přidejte uvařené těstoviny a promíchejte
se směsí koření. Sůl 25%, koření (česnek plátky
drcené, chilli drcené, paprika drcená, petržel
list).

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Asado s himalájskou soli

Směs na pečené ryby, vhodná je i pod veškerá
dušená masa, těstoviny ale i do rýže.
Paprikové floky zelené, paprika drcená, sůl
himalájská (max. 14 %), cibule, pepř černý,
paprikové floky, oregano.

Ke grilování a pečení. I bez chuti ochucovadla
je zaručena absolutní bezpečnost chuti.
Hořčice bílá, paprikové floky, kmín, paprika
sladká, koriandr, pepř, česnek.

100 g – 59,– / 500 g – 199,–
Farmářka

100 g – 49,–

Dekorativní koření na vepřový bok, nakládání sýrů
a uzenin, do leča.
Hořčice bílá, paprikové floky, cibule, pór, česnek.

Grilovací koření delikates

Baby gril

Na pečení, grilování všech mas, do zapeč.
brambor a těstovin, k dochucení zelenin.
pokrmů.
Paprika sladká, cibule, mořská sůl (max.
10%), kmín, celer kořen, karotka, řepný
cukr, petržel. nať, oregano.

Čarodějka

Paštika

100 g – 59,– / 500 g – 199,–
Perník

Použití do perníku, sušenek, čajového a
vánočního pečiva.
Anýz, skořice, koriandr, citronová kůra,
hřebíček, nové koření.

100 g – 49,– / 500 g – 159,–

Doporučujeme použít s olivovým olejem,
kde vynikne chuť sušených bylinek. Sůl 39%,
česnek, cukr, rozmarýn, cibule, bazalka,
tymián, saturejka, estragon.

100 g – 39,–
Harrisa

Ďábelská ohnivě pálivá směs k přiostření
mnoha druhů omáček, gulášů, polévek, na
grilované maso, do minutek, špaget i mletých
masových směsí. Smícháním s olivovým
olejem vytvoříme pastu HARRISA. Chilli, kmín,
kmín římský, koriandr, sůl 5 %.

100 g – 49,–
Pečené brambory bez glut.
Na pečené a grilované brambory ve slupce
ale i bez. Také do zapečených francouzských
brambor.
Sůl max. 39 %, česnek, cibule, paprika, kmín,
petržel, bazalka, šalvěj, medvědí česnek.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Roštěnky

K přípravě roštěnek z hovězího masa, lze
použít i na plátky z vepřového masa, do
minutek, pečeného masa, omáček, gulášů
a ragú. Paprika, kmín, nové koření, koriandr,
kardamom, zázvor, kurkuma, sůl max. 16 %.

100 g – 39,– / 500 g – 149,–
Steak jemný

Na grilování, rožnění a pečení všech druhů
mas. Sůl 34%, pepř, celer, cibule, paprikové
floky, oregáno, koriadr, saturejka, rozmarýn,
bazalka, citronová kůra, pastyňák.

100 g – 39,–
Vegeta houbová

Do polévek, omáček, pokrmů z masa
a ryb. Sůl 54 %, cukr, kvasnicový extrakt,
riboflavin, směs zeleniny (cibule, mrkev,
pastyňák, petržel), houbové aroma, houby.

Čubrica

100 g – 59,– / 500 g – 199,–
Grilovaná zelenina

Krakonošova zahrádka

Směs bylin a koření k dochucení polévek,
salátů, špaget, dušené zeleniny, omáček.
Směs sušené zeleniny a koření, petržel, kopr,
sušená kapie, cibule.

100 g – 49,– / 500 g – 179,–
Moravský vrabec

Tradiční koření na přípravu moravského
vrabce a vepřových výpečků, pečeného
bůčku či krkovice.
Sůl max. 27 %, kmín, česnek, cibule,
paprika, oregano, pepř černý, rostlinný olej.

Pečená ryba

Na ryby sladkovodní i mořské – grilování,
rožnění i pečení. Sůl 45 %, paprika,
saturejka, oregano, sušená zelenina.

100 g – 49,–
Western steak 50 g – 49,–
Speciální pepřová směs na všechny druhy steaků.
Paprika zelená a červená, cayenský, bílý, černý,
růžový, zelený a sečuánský pepř.

Zelenina sušená mix

Provensálské koření

Směs bylin a koření k dochucení grilovaného
masa, ryb, špaget a dušené zeleniny.
Rozmarýn, tymián, oregano, koriandr,
saturejka, bazalka.

100 g – 39,–
Thajské koření ochuti masité, rybí, zeleninové
pokrmy, ale i luštěniny a rýži. Piskavice, koriandr, cibule, kmín, pepř černý, paprika sladká,
chilli bez glutamátu, bez soli

100 g – 49,–
Zabijačkové koření

Do jitrnic, jelit , do polévek a pokrmů z krve,
k dušení hovězího a skopového masa.
Česnek, majoránka, pepř černý, nové koření,
muškátový květ, sůl max. 30 %.

Cibule, mrkev, pastinák, petržel.

200 g – 39,–

100 g – 29,– / 500 g – 129,–

Bramborák 100 g – 39,–
Přísada pro výrobu tradičního českého
bramboráku. Sůl 20%, pepř, majoránka, cibule,
muškátový ořech.

Česneková medvědí sůl

Sůl max. 57 %, česnek granule, medvědí česnek.

100 g – 39,–
Domácí utopenci

Směs koření pro přípravu utopenců. Hořčice
bílá celá, karotka sušená granulovaná, cibule
sušená granulovaná, pepř černý celý, nové
koření drcené, chilli drcené, pastińák sušený
granulovaný, koriandr, bobkový list.

50 g – 39,–
Krkovice na grilu

Grilování a pečení vepřového od kostí. Sůl 30%, kmín,
pepř černý, cibule, česnek, nové koření.

Kuře orient

100 g – 39,–

Na přípravu drůbežiho masa a rolád. Sůl 40%, kari,
cibule, česnek, saturejka, chilli.

100 g – 39,–

Pašerák směs

K pečení a grilování mas a masových směsí,
do pomazánek a dochucení omáček.
Sezamové semínko, tymián, oregano,
paprika, kmín, cibule, kurkuma, koriandr
mletý.

100 g – 49,–
Pepř citronový/
pomerančový

Aromatická ostřejší směs vhodná na
přípravu mořských i sladkovodních ryb
nebo kuřecího masa. Sůl jedlá 37%, pepř
černý, česnek, citr./pom. kůra, kyselina
citronová, E 330 regulátor kyselosti, cukr.

100 g – 59,– / 500 g – 179,–

Thajské kari

Lze použít i na dušenou a grilovanou
zeleninu. Sůl 19%, paprika, oregano,
česnek, cibule, pepř, kmín, bazalka,
saturejka. Bez E621.

100 g – 59,– / 500 g – 199,–

100 g – 49,– / 500 g – 159,–

100 g – 49,–
Špagety

Argentina bez soli

Směs na drůbeží, hovězí i na vepřové maso.
Určeno ke grilování a na minutky.
Hořčice bílá, tymián, petržel. nať, koriandr
mletý, cibule, paprika sladká.

100 g – 59,–
Balkánské koření k dochucení vepřového,
skopového, drůbežího a mletého masa.
Sůl 35 %, saturejka, libeček, celer kořen,
pískavice. Bez E621

100 g – 39,– / 500 g – 149,–
Pro výrobu paštik, ale i ochucování dušených
jater či ledvinek, na masa typu ragú, na skopové,
králičí. Muškátový ořech, hřebíček, cibule,
pepř, nové koření, koriandr, zázvor, muškátový
květ, skořice, bobkový list, tymián, bazalka,
zelený pepř.

Bozeňovský pstruh

Na pečené a grilované pstruhy i jiné sladkovodní druhy. Sůl 35%, kmín drcený, paprika
drcená, česnek granulovaný, citronová kůra,
kurkuma, tymián, cibule, pepř čtyřbarevný
drcený.

Na grilování a rožnění všech druhů steaků, do
zapečených brambor i těstovin. Sůl 23 %, paprika,
cibule, česnek, pepř, koriandr, chilli, hořčice, sezam,
kurkuma, celerový list, len, kmín římský, hřebíček,
muškátový květ, majoránka, máta, cukr, fenykl,
zázvor, skořice, kmín.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–
Směs určená k přípravě všech typů gulášů,
polévek a omáček paprikového typu. Mořska
sůl 15%, paprika sladká i pálivá, kmín, cibule,
pepř.

100 g – 39,–

100 g – 59,–

Sůl max. 19%, paprika, petrželová nať, kmín,
česnek, cibule, bazalka.

Maďarský guláš

Směs na dušení, pečení všech druhů mas,
ale i ke grilování.
Sůl 24 %, cibule, paprika sladká, zázvor
mletý, majoránka, kmín mletý.

100 g – 49,–

50 g – 39,–
Country bez soli

Arabské koření

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

100 g – 49,–
Ratatouille

Na grilovanou a zapečenou zeleninu,
do zapečených těstovin a brambor.
Česnek, cibule, oregano, kmín, zázvor,
šalvěj, hořčice, paprika sladká a ostrá, sůl
max. 45 %.

100 g – 45,– / 500 g – 149,–
Vegeta

Polévkové koření se sušenou zeleninou.
Sůl 54 %, cukr, kvasnicový extrakt, směs
zeleniny (cibule, mrkev, pastyňák, petržel,)
riboflavin.

250 g – 35,– / 1 kg – 99,–
Zlaté kuře na bylinkách

Směs je kromě kuřecího masa vhodná na přípravu pečené krůty, drůbežích rolád. Mořská
sůl 15 %, paprika, rozmarýn, bazalka, zázvor,
cukr, česnek, cibule, lněné semínko, kořenící
přípravek sypký

50 g – 39,– / 500 g – 199,–
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JEDNODRUHOVÁ KOŘENÍ
Anýz

Kořeněná chuť podobná lékořici.
Do zavařenin, kompotů, při výrobě lihovin a
také do pečení různých chlebů a cukrovinek.

mletý 100 g – 39,–
celý 50 g – 29,–
Cibule restovaná

Do omáček, polévek, dušených pokrmů.

100 g – 39,–

Bazalka

K pokrmům připravovaným z rajčat, ideálně
ve spojení s česnekem a olivovým olejem –
typická pro italskou kuchyni.

Badyán celý

Vůni má podobnou anýzu, příjemnou
kořenně nasládlou a jemnější chuť než
skutečný anýz.
Do pečiva, perníků, do hruškových a jablečných kompotů a povidel i svařeného vína.

100 g – 39,– / 500 g – 109,–
Česnek granule, mletý

Granulovaný je stále po ruce – pod masa,
zeleninu, do luštěninových jídel, bramborových placek atd..

20 g – 29,–

Bobkový list

Do polévek, kyselých jídel – k pečení masa a
zvláště zvěřiny, nakládání masa, okurek, hub.

10 g – 19,– / 100 g – 99,–

Dýňové semínko
loupané

Česnek plátky

Sušený je stále po ruce – pod masa,
zeleninu, do luštěninových jídel,
bramborových placek atd.

K pražení, při přípravě různých druhů pečiva,
přírodní zdroj zinku.
Olejnatá semena.

Česneková pasta
Česnek, 10% sůl.

720 ml – 139,–

Fenykl mletý
Šalvěj mletá
Medvědí česnek
Sezamové semínko
Kardamon celý
Chilli mleté

50 g – 29,–
30 g – 29,–
20 g – 39,–
100 g – 25,–
500 g – 69,–
20 g – 39,–
100 g – 29,–

Do všech pokrmů, kterým potřebujeme dodat správný
říz.

Chilli papričky

100 g – 59,– / 500 g – 299,–

Hlíva sušená

Hořčice bílá celá

30 g – 49,– / 100 g – 139,–

200 g – 19,– / 500 g – 39,–

Jalovec

Kmín

Všestranné použití – do polévek, omáček,
nádivek, salátů, do masových i zeleninových
pokrmů.

Ke skopovému masu a zvěřině, do kysaného
zelí.

20 g – 25,–

Kopr sušený

Pro dochucení a doladění chuti pokrmů a
dalších potravin, např. masných výrobků.
Kopr je vynikající v kombinaci s kořenovou
zeleninou, zelím, květákem a okurkami.

K pražení a přípravě různých druhů pečiva.

250 g – 19,–
1 kg – 49,–

Chia semínka
250 g – 39,–
1 kg – 109,–
Nové koření celé, mleté

K marinování a nakládání ryb, vepřového
i hovězího masa – do omáček a polévek.
Do koláčů a cukrovinek - chutí připomíná
skořici, muškát a hřebíček.

50 g – 29,– / 500 g – 179,–

Pepř černý celý, mletý
K dochucení všech pokrmů i polévek.

celý – 100 g – 79,– / 500 g – 349,–
mletý – 100 g – 49,– / 500 g – 199,–

Šafrán

Do moučníků, sušenek, pokrmů z masa, rýže a zeleniny.

sklenička 0,25g – 109,–
Tymián
Do tučných jídel (usnadňuje trávení), do omáček,
mas, sýrů, těstovin, luštěnin.

20 g – 15,–
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Hřebíček celý, mletý

Přísada nakládání zeleniny, do salátů
i masitých pokrmů.
Ostré aroma a řízná chuť.

Do šunky, hovězího masa, omáček,
zeleninových jídel, rýže – do marinád.
Vhodný také do perníčků, vánočního cukroví
či svařeného vína.

50 g – 59,–

Kmín římský celý

Ke kořenění brambor, do zelí, polévek
a omáček – k rybám, pečení masa, ke
konzervaci.

Do nakládané zeleniny, zelí, omáček a
dušených mas.

100 g – 29,– / 500 g – 119,–
20 g – 19,– / 100 g – 49,–

Koriandr celý

Pod maso, ke grilování, a nakládaní hub a
zeleniny, také do těst na pečení chleba.

celý

100 g – 19,– / 500 g – 79,–/1 kg – 119,–

Kurkuma mletá

Do rýžových pokrmů a omáček, do brambor,
těstovin, pečiva.

50 g – 29,–

Libeček (nať)

Dodává jídlům aromatický masovou chuť.
Převážně do polévek vývarového
charakteru.

Zázvor

50 g – 29,–

Lněné semínko

250 g – 49,– / 1 kg – 149,–

mletý, drcený

Do všech pokrmů, kterým potřebujeme dodat
správný říz.

Chilli Habanero 10 g – 49,–

100 g – 59,–

30 g – 25,–

Majoránka

Do těžce stravitelných jídel – do omáček, dušených mas, paštik, uzenin, vaječných jídel,
k rybám, do bramboráků, luštěnin.

50 g – 29,– / 250 g – 79,–

Máta peprná

Do omáček, při přípravě jehněčího masa či zeleniny.

50 g – 25,–

Oregano

Nezbytná součást indické a čínské kuchyně,
do limonád, guláše i pečených mas.

50 g – 35,–

Muškátový ořech

Zjemňuje bramborové a zeleninové pokrmy
– do ragú a jídel se zapečeným sýrem
jako lasagne.

Využití v italské kuchyni – do pečených mas, karbanátků, zeleninových salátů.

50 g – 29,–

50 g –19,– / 500 g – 129,–

Paprika maďarská
sladká exclusive
(baleno v ČR)

Paprika pálivá

Španělská paprika k dochucení a provonění
všech pikantních pokrmů. ASTA 80.

Maďarská nejkvalitnější paprika.
Intenzivní červená barva! ASTA 160.

100 g – 45,– / 500 g – 169,–
Pepř barevný celý

bílý 30 g – 39,–
růžový 20 g – 39,–
zelený 30 g – 39,–
mix barev 30 g – 39,–
mix barev 100 g – 109,–

Piri piri

Mírně ostrá směs na pečená a rožněná
masa či po smíchání s olejem použití jako
marináda.
Sůl 29 %, cibule, chilli, česne, paprika, pepř
černý a zelený, petržel, medvědí česnek.

100 g – 49,–

100 g – 29,– / 500 g – 109,–

Skořice celá
50 g – 39,– / 250 g – 109,–

mletý 20 g – 39,– / celý 2 ks– 39,–

Paprika uzená

Je dobrou přísadou k dochucení a dobarvení
jídel, do omáček, uzenin, sýrů, polévek. Svou
vůní dodá jídlům nádech uzení.

100 g – 45,– / 500 g – 159,–

Grilovací koření s česnekem a
mořskou solí

Jemná směs s výraznou chutí česneku na grilování, rožnění i pečení. Sůl mořská 49%, česnek, paprika, petržel, medvědí česnek

Skořice mletá
100 g – 39,– / 500 g – 129,–

NOVINKY
Paela

Určena k přípravě tradiční španělské Paely, také do
masových směsí, pokrmů z ryb, rizot, zapečených
těstovin, polévek a omáček.
Paprika sladká, kurkuma, paprika drcená, petržel,
cibule, česnek, pepř bílý, chilli.

50 g – 39,–

100 g – 35,–

Chlebové koření

Pro přípravu domácího chleba a pečiva bez
lepku. Koriandr, fenykl, anýz, kmín.

100 g – 55,–

ZÁKLADNÍ NÁŘADÍ (při objednávce prosím uveďte kód zboží)
Nůžky na plech rovné
– čelisti z chromvanadiové ocel
– převodový mechanismus pro usnadnění
námahy
– plastová ochrana rukojeti

Zahradní stolička skládací

17111 – 129,–

– buková násada, rozměr 340x300 mm

61056 – 229,–
Provázek na trnu 50 m
– zednický provázek s navíječem 50 m
– praktická rukojeť s otáčivou cívkou
– možnost aretace

DOPRODEJ

199,–

38899 – 59,–
Sada očkoplochých
klíčů 25 ks 6–32 mm

Vázací drát 30 m

– pevný nasazovací stojánek
– přesné ovládání a rychlý ohřev
– použití tavných tyčinek 11,2/7,2 mm
– doba předehřátí 3–5/5–8 minut
– tok lepidla 14–16/6–8 gramů za minutu

velká 60 W 89973 – 179,–
malá 15 W 89970 – 139,–

Hrablo na sníh

pracovní část z pevného plastu
zpevněná hrana hliníkovým profilem
dřevěná násada
rozměr 48 x40 cm

– k přichycení pletiva k napínacím
drátům
– výroba dekorací, zahradní práce

Rýč ostrý s násadou
CH4082 – 249,–

Rýč rovný se sklolaminátovou
násadou
CH4099– 249,–

Multifunkční teleskopický
trháček ovoce
350 cm

CH8690 – 699,–
Vytrhávač plevele
CH4167 – 199,–

Ruční aerátor
(provzdušňovač)
148 cm

CH3870 – 699,–
Fluorescenční
kamínky 100 ks

– dekorací pro domov a zahradu
– hromadí světlo během dne
– osvětlí cestičky nebo záhonky

CH2705 – 99,–

– nástrčné očkoploché klíče z kované
chromvanadiové oceli
– povrchově upraveno matným
tvrdochromem

0,6 mm, pozinkovaný 42203 – 25,–
0,9 mm, zelený 42202 – 25,–

Univerzální hrábě
35 × 8 × 148 cm

CH8652 – 249,–
Nastavitelné hrábě
lamelové se sklolaminátovou
násadou
58 × 40 × 150 cm CH8676 – 249,–

– pro hrabání listí, trávy nebo plsti po
vertikutaci
– 23 plastových zubů (lamel)
– dřevěná násada

61134 – 109,–
Rycí vidle s násadou
120 cm

Trojzubý kultivátor se
sklolaminátovou násadou
120 cm
CH4112 – 249,–
Motyka se sklolaminátovou
násadou
120 cm
CH4068 – 199,–

CH4075 – 299,–

Vidle na seno se sklolaminátovou násadou
120 cm

CH4693 – 299,–

Mřížka pro pnoucí
rostliny

Dřevěná pergola

– z hoblovaných trámků 4 × 4 cm,
mřížka pak 2 × 2 cm
– šířka mřížky 48 cm
– doporučujeme naimpregnovat či
natřít
– 204 × 160 × 70 cm

– pro zdravější a rychlejší růst
– z poplastovaného ocelového drátu
– odolná poškození a nepříznivým
povětrnostním podmínkám
– použití v domácnosti i na zahradě

1 599,–

13 × 60 cm
CH9875 – 59,–
39 × 90 cm
CH9899 – 89,–
39 × 120 cm
CH9905 – 109,–

Zahradní oblouk
–
–
–
–

elegantně ozdobí každou zahradu
stabilní díky robustní kostrukci
odolný povětrnostním podmínkám
110 × 39 × 230 cm

CH9036 – 899,–
Plastová obruba
záhonu
10 cm × 6 m

CH9614 – 39,–

24152 – 89,–
Rýč černý s násadou T
– rozměr 190 x 300 mm
– T buková násada, 90 cm

hranatý 61098 – 139,–
špičatý 61097 – 139,–
Tavné tyčinky

– na PVC, plasty, dřevo, korek, kov, sklo,
textilie apod.
– tyčinky s vysokou lepivostí
– lepený spoj odolný vlhku i vodě

velké 11,2 mm 10 ks 89985 – 59,–
malé 7,2 mm 12 ks 89980 – 29,–

Upínací gumy 200 cm
x 10 mm, 2 ks
– elastické gumové popruhy
– zakončené oboustranně háky
– k uchycování zavazadel atd

17534 – 1 099,–

Plastové Hrábě 150cm/
23 lamel

60001 – 139,–

100 × 22 × 2,3 cm

61051 – 139,–
Lopata hliníková velká

z temperované oceli
s pevnou sklolaminátovou násadou
komfortní rukojeť
celková délka 147 cm

Tavná pistole velká

120 cm

– rozměr 240 x 290 mm
– kolínková buková násada

černá kalená 61088 – 139,–
lakovaná 61050 – 139,–

–
–
–
–

99,–

120 cm

Lopata standard

Lopata klasická B&D

na lopatu rovná 130 cm – 61201
na lopatu/vidle kolínko – 61200
na rycí vidle úzká – 61209
na železné hrábě 1,6 m – 61184

– rukojeť
– trojbroušené zuby
– tvrdost: 47–52HRC
– ozubení: 5TPI

52071 – 90,–

– rozměr 240 x 280 mm
– kolínková buková násada

61042 – 189,–

Prořezávací pila 300 mm

– hobby štětce s plastovou rukojetí

Lopata srdcovka

– tvrdost krumpáče 35–40 HRC
– buková násada

–
–
–
–

743100 – 79,–
Sada štětců 5 ks

45074 – 369,–

Krumpáč kovaný 2,5 kg
s násadou

Bukové násady

Lopatka kovová

– v různých barvách
– šířka 235 mm

– skládací židle a klekátko 2v1
– pevná ocelová konstrukce
– měkčená oboustraná guma klečení
i posed
– výška posedu: 44 cm, v kleku: 11 cm

51004 – 55,–
Lopata široká se
sklolaminátovou násadou
120 cm
CH4686 – 249,–
Lopata úzká se
sklolaminátovou násadou
120 cm
CH4105 – 249,–
Podpěra rostlin/keřů

– z tlustého ocelového drátu, barva komaxit zelená
– perfektně se hodí pro podporu stonků květin a dalších
zahradních rostlin

půlkruh 35 × 39 cm
CH7051 – 49,–
půlkruh 70 × 39 cm
CH7068 – 59,–
půlkruh 100 × 39 cm
CH7075 – 99,–

užší hrdlo 35 × 3 cm
CH7099 – 14,–
užší hrdlo 60 × 3 cm
CH7105 – 16,–
užší hrdlo 90 × 3 cm
CH7112 – 22,–
širší hrdlo 60 × 4,5 cm
CH7129 – 16,–
širší hrdlo 90 × 4,5 cm
CH7136 – 22,–
minimální odběr 5 ks

Zahradní plotek plast (bal. 4 ks)
–
–
–
–

dekorativní palisáda pro květinové záhonky
elegantní a praktický
zkrášlí záhonky
ochrání před drobnými zvířaty

60,5 × 32,5 cm – bílá
CH2392 – 109,–
59,5 × 31 cm – černá/bílá
CH2385 – 159,–
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JARNÍ CIBULOVINY
Begonie
červená

Košík na cibuloviny
Připravili jsme pro vás aktuální nabídku jarních cibulovin. Každý druh je balen zvlášť
v sáčcích s barevnou etiketou. Počet hlíz v balení a cena za balení jsou uvedeny
u fotografie každého druhu. Cibuloviny pochází z Holandska s garantovanou
kvalitou. Při objednávce prosím uveďte šestimístný číselný kód uvedený v levém
spodním rohu fotografie.

Begonie
červená převislá

706002 3 ks

Begonie
žlutá převislá



122 Kč

706200 3 ks



122 Kč

– baleno po 5ks
– k sázení a skladování cibulovin
– současně ochrana proti hlodavcům
hranatý 28,5x26 cm – 99 Kč

Begonie
žlutá

Begonie bílá
převislá

706354 3 ks 20 122 Kč

705203 3 ks 35 122 Kč

706231 3 ks

Canna trpasličí
růžová

Canna trpasličí
žlutá s červenými
proužky

Canna žlutá

Canna červená

706330 3 ks 25 142 Kč

714014 1 ks 90

Canna tmavě
oranžová

Crocosmia
(Montbrécie)
Lucifer

Dahlie – Bluesette

710238 10 ks 80 122 Kč

731868 1 ks 50

Dahlie – Little
William

Dahlie – Golden
Scepter

714144 1 ks 90

85 Kč

Dahlie – Extaze

731127 1 ks 40

72 Kč

72 Kč

Dahlie – Peaches
of Cream

720329 1 ks 120

72 Kč
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72 Kč

721067 1 ks 100

72 Kč

729582 1 ks 110

72 Kč

85 Kč

Frézie
jednoduché –
směs

72 Kč

711884 10 ks 30

724310 1 ks 90

72 Kč

722170 1 ks 100

85 Kč

726260 1 ks 35

714410

1 ks 60

72 Kč

72 Kč

731530 1 ks 50

72 Kč

Dahlie – Gallery
Art Nouveau

72 Kč

731912 1 ks 35

722125 1 ks 80

85 Kč

721906 1 ks 90

Dahlie s obřími
květy

Dahlie Fleur

791459 5 ks 120 199 Kč

721036 1 ks 90

Frézie plnokvětá
– směs

Gladioly –
Gerona

711891 10 ks 30 122 Kč

701434 8 ks  80

56 Kč

720565

1 ks 120

72 Kč

722217

1 ks 100

72 Kč

Dahlie – Nescio

85 Kč

Dahlie – Night
Butterfly

72 Kč

714106 1 ks 90

122 Kč

Dahlie – Ludwig
Helfert

Dahlie – Dutch
Explosion

85 Kč



Dahlie – Duett

Dahlie – Berliner
Orange

Dahlie – růžová
s okem

Dahlie
sasankovité –
Polka

Dahlie Baby žlutá

726611 1 ks 35

720893 1 ks 100

714434 1 ks 60

Dahlie Leila
Savanna Rose

Dahlie –
Lavander
Perfection

Dahlie – Pfitzers
Joker

722811 1 ks 100

72 Kč

Dahlie Canary
Fubuki

Dahlie –
Kennemerland

722262 1 ks 110

724013 1 ks 50

705005 3 ks 35 122 Kč

Begonie
oražovo-žlutá

Begonie
nádherná směs

72 Kč

∅ 22 cm 59 Kč ∅ 30 cm 99 Kč

724112

1 ks 75

72 Kč

Dahlie – Purple
Gem

85 Kč

723313 1 ks 100

72 Kč

Dahlie – Müchen

85 Kč

731301 1 ks 40

72 Kč

Gladioly –
Perseus

85 Kč

701540 8 ks 80

85 Kč

JARNÍ CIBULOVINY
Gladioly – směs

701601 8 ks 80

85 Kč

702462 8 ks 110

Gladioly směs

Gladioly
holandské –
Triton

791466 50 ks 120 199 Kč

701410 8 ks 80

Gladioly
holandské
– Princezna
Margaret Rosa

Gladioly
holandské –
Wine and Rose

702073 8 ks 110

85 Kč

Kala oranžová

707429 1 ks 50

85 Kč

Lilie – Yellow
County

733343 1 ks 95

56 Kč

Lilie Red Twin

734067 2 ks 110

97 Kč

Lilie Corsage

733862 1 ks 120

72 Kč

Oxalis deppei
(Šťavel) růžová

712607 15 ks až15

Gladioly
holandské –
White Prosperity

Gladioly
holandské –
Praha

702110 8 ks 110

72 Kč

8 ks 110

85 Kč

Gladioly
holandské – směs

85 Kč

703216 8 ks 110

72 Kč

Hymenocallis
Sulphur Queen

85 Kč

712270 2 ks 80

85 Kč

702714 8 ks 110

Gladioly
holandské –
Wind Song

72 Kč

702851 8 ks 80

Gladioly
zelenožluté –
Black Star

Gladioly
holandské –
Oskar

702233 10 ks 110 122 Kč

702011 8 ks 110

Ixien – směs

Incarvillea
(Dvojostice)
růžová

712287 10 ks 40

47 Kč

Kala bílá

707467 1 ks 70 142 Kč

707016 1 ks 50

Lilie – Mapira

Lilie asijské směs

Lilie – Grand Cru

791725 8 ks 120 199 Kč

733374 2 ks 85

Lilie – Pixie směs

Lilie – Nettis Pride

Lilie mix

Lilie – Orange
Couty

735200 3 ks 45 122 Kč

733930 2 ks 115

791121 12 ks 45 199 Kč

733350 1 ks 95

Lilie Baferrari

Lilie Apricot
Fudge

Letní směs Homeria
Dichelostemma

Montbrécie
drobnokvětá
směs

733329 1 ks 135

733923 1 ks 100

56 Kč

54 Kč

712805 10 ks 30

733879 1 ks 120

Kala žlutá

712218 2 ks 50

Kala purpurově
černá

85 Kč

85 Kč

85 Kč

Sasanky
jednoduché –
směs

Ranunkulus
(Pryskyřník) směs

47 Kč

702660

Gladioly
holandské – Nova
Lux

72 Kč

710573 15 ks 25

707214 1 ks 50

713215 10 ks 50

710764 15 ks 25

Směs Motýlí oáza

Směs oáza pro
užitečný hmyz

Směs ráj pro
čmeláky

Sparaxis
(Dřípulka) směs

737587 26 ks až70 170 Kč

737594 26 ks až150 170 Kč

737488 20 ks až100 170 Kč

713000 10 ks 25

85 Kč

72 Kč

Lilie Brasilia

85 Kč

733824 1 ks 95

56 Kč

Lilie – Navona

85 Kč

85 Kč

Sasanky
plnokvěté – směs

85 Kč

72 Kč

733336 1 ks 95

712317 10 ks 50

56 Kč

56 Kč

72 Kč

Směs včelí ráj

85 Kč

737563 25 ks až70 170 Kč
Tigridia
(Tygřice) směs

47 Kč

713208 8 ks 45

56 Kč
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OVOCNÉ STROMKY
Jabloně – 219,–
Bohemia Gold

– zimní odrůda, sklizeň koncem září, plod velký, zelenožlutý,
skladovatelná do února, středně odolná strupovitosti

Gold Star

– pozdně zimní odrůda, konzumace od ledna, do všech
oblasti, velké zelenožluté plody, do kvalitnějších půd, odolná
strupovitosti a padlí

Golden Delicious

Boscova Lahvice

Goldrich

Clappova

Leskora

– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, do teplejších
a středních poloh, velice sladká, chutná

Maďarská

Višně – 219,–
Erdi Botermo

– podzimní, uskladnění do listopadu, do teplejších a středních
oblastí, vyžaduje humózní a záhřevné půdy, vhodný
opylovač: Clappova, Konference
– letní, sklizeň v srpnu, odolnější v květu proti mrazu,
do všech oblastí, vhodný opylovač: Boscova Lahvice,
Konference, Williamsova

Dicolor

– sklizeň od 15. července, pro přímý konzum, nenáročná na
stanoviště, vysoce odolná mrazům, plodnost pravidelná,
plody velké
– sklizeň počátkem července, aromatická chuť, vyšší odolnost
proti gnomonii a monilii, v květu odolnější mrazu
– středně raná, středně odolná mrazu, plod velký, oválný,
dužina pevná, odlučitelná od pecky, chuť velmi dobrá,
dozrává v polovině července

– zimní, sklizeň v září, uskladnitelná do března, plod středně
velký, zelenožlutý, trpí strupovitostí, padlím středně, odolný
jarním mrazíkům

– zimní, do všech oblastí, sklizeň v říjnu, konzumace do
února, odolná strupovitosti, mrazu i houbovým chorobám,
pravidelná plodnost, vhodný opylovač: Konference,
Bohemica

James Grieve

Erica

– letní odrůda, sklizeň v srpnu, plod středně velký, žlutý
s červeným žíháním, vysoký a pravidelný výnos, odolný
mrazu, strupovitostí a padlí

– sklizeň polovina října, konzumní zralost od prosince do
února, plody velké, protáhle kuželovité, vhodný opylovač:
Konference, Dicolor, Bohemica

– sklizeň v polovině července, plody velké s červeným líčkem,
vyžaduje vlhčí půdy, dužina pevná, velice šťavnatá, do všech
oblasti

Šampion

Hardyho máslovka

Slivoně – 249,–
Čačanská lepotica

– podzimní, sklizeň v září, plody středně velké, zelenožluté
překryté červeným žíháním, uskladnitelný do února, vhodná
do všech poloh

– podzimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň koncem
září, konzumace do ledna, dužina šťavnatá, vhodná na
kompoty a sušení

Jonagold

Konference

– zimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň v říjnu, konzum
do března, méně odolná strupovitosti, středně padlí, vhodný
opylovač: Gloster, Golden

– sklizeň v září, uskladnitelná 1 měsíc, plody střední,
lahvicovité, zelenavé s jemnou rzí, dužina sladká, šťavnatá,
odolná houbovým chorobám i mrazům

Julie

Nashi Nijisseiki

– letní, sklizeň koncem července, skladovatelná až 1 měsíc,
plody střední, zelenožluté překryté tmavou červení, odolná
strupovitosti, tolerantní padlí

– podzimní odrůda, sklizeň koncem srpna, odolná
strupovitosti i mrazům, asijská hrušeň, specifická chuť, do
teplých a středních oblastí

Melodie

Williamsova

– podzimní, šťavnaté nakyslé plody, do středních a vyšších
poloh, odolná strupovitosti, méně odolná padlí, konzumace
od listopadu do února

Průsvitné letní

– letní, sklizeň v polovině července, plody velké, žlutavě-bílé
barvy, dužina šťavnatá, brzy moučnatí, k přímému konzumu
i k zavařování

Rubín

– podzimní, středně odolná proti strupovitosti i padlí, do
všech oblastí, konzumace od října do ledna, vhodný
opylovač: Golden Delicious, Idared

Rubinola

– zimní, vysoce odolná padlí, do teplých a středních poloh
s dostatkem vláhy, slupka se neotlačuje, netrpí padáním
plodů, rezistentní strupovitosti

Topaz

– zimní, šťavnaté, sladké plody, nenáročný, rezistentní
proti strupovitosti, do teplých a středních oblastí, vhodný
opylovač: Retina, James Grieve

– letní, sklizeň v srpnu, do teplých a středních poloh, náročná
na půdu s dostatkem vláhy, vynikající chuť a vůně, oblíbena
pro výrobu destilátů

– odolná strupovitosti a padlí, uskladnitelné do
března,žlutozelené sladké plody, sklizeň počátkem záři

– zimní odrůda, máslovitá, chutné atraktivně zbarvené plody,
kříženec Konference x Clappova

Saphira

– podzimní odrůda, chutné, šťavnaté, zelené až sytě žluté
plody

Broskvoně – 249,–
Cresthaven

– velmi pozdní, chutná a úrodná, sklizeň koncem srpna, velká
a pravidelná plodnost, odolná mrazu a pukání plodů, dobře
oddělitelná od pecky

Fairhaven

– pozdní, sklizeň v polovině srpna, nenáročná, do všech
oblastí, odolnější mrazu, kadeřavosti, dužina jemná, chutná,
šťavnatá, dobře oddělitelná pecka
– středně raná, sklizeň počátkem srpna, vysoký výnos,
dužina sladká, šťavnatá, nenáročná, odolná kadeřavosti,
všestranné využiti, oddělitelná od pecky

Flamenco
Charlotte

Nektarinky – 249,–
Big Top

– sklizeň v polovině září, nenáročná, plody šťavnaté,
aromatické, výborné chuti

Maypole

– středně raná, sklizeň začátkem srpna, samosprašná, do
všech poloh, nenáročná, výrazně červená slupka,částečně
oddělitelná od pecky

Polka

– pozdní, sklizeň přelom srpna a září, samosprašná, do všech
poloh, velké plody, žlutomasá a velmi sladká dužina, dobře
oddělitelná od pecky

– zraje v polovině září, okrasná, nenáročná, na slunná
stanoviště do všech poloh, dekorativní červenofialové plody
vhodné do zavařenin a závinů.

Venus

Waltz

Gabrovská

– samosprašná, středně raná, sklizeň počátkem září, velmi
šťavnatá, oddělitelná od pecky, univerzálně použitelná i pro
pálení, odolná mrazům, tolerantní šarce

Stanley

– pozdní, sklizeň v půlce září, do teplých poloh, odolná mrazu,
tolerantní šarce, plod velký, pevný, velmi šťavnatý, sladký,
dobře oddělitelný od pecky

Slivoně licenční – 269,–
Presenta

Meruňky – 249,–
Bergeron

– pozdní nenáročná odrůda, vhodná pro zavařování, plod
středně velký, netrpí otlaky, vhodná i do okrajových oblastí

– samosprašná, zraje ve 4. třešňovém týdnu, do teplých
oblastí, plody kvalitní, chutné, odolné pukání za deště,
k přímé konzumaci i zpracování

Favorit

– zraje ve 4. tř. týdnu, převážně samosprašná, plody velké,
k přímé konzumaci, dužina šťavnatá, chutná, málo barví,
dobře oddělitelná od pecky, odolná mrazům

Renklody – 249,–
Althanova

– sklizeň 2. polovina srpna, plody střední (35–45 g), kulaté,
vysoce odolná mrazu a středně šarce Opylovač: Zelená
renklóda

Nancyská mirabelka

– středně raná, sklizeň v polovině srpna, samosprašná, vhodná
na pálení, oddělitelná od pecky, do všech oblastí, odolná
šarce i mrazům

Renklóda zelená

– sklizeň koncem srpna, všestranné použití, středně
odolná šarce, sladká, dobře oddělitelná od pecky, vhodný
opylovač: Althanova, Domácí velkoplodá, Nancyská

Wazonova

– sklizeň polovina září, plod střední, slupka tenká, žlutozelená,
dužina pevná, šťavnatá, navinulé sladká, dobře odlučitelná
od pecky, odolná mrazu

Ostatní stromky
Dřin červený – 249,–

– do všech oblasti na slunná stanoviště, odolný mrazu,
chorobám i škůdcům, dozrává počátkem září, pro přípravu
želé, kompotů a šťáv

– velmi pozdní odrůda, dobře oddělitelná od pecky, do
teplejších oblastí, vysoka cukernatost, tolerantní vůči šarce,
samosprašná

Dřín bílý Lutea – 249,–

Tophit

Jeřáb černý Aronie – 229,–

– dozrává koncem září, do teplejších oblastí, dobře oddělitelná
od pecky, odolná mrazům, houbovým chorobám, tolerantní
šarce, částečně samosprašná
šná, vhodný opylovač Čačanská lepotica

Slivoně sloupovité – 329,–
Imperial

– pozdní, sklizeň v polovině září, samosprašná, plody středně
velké, šťavnaté, větve se tlačí kolmo vzhůru

– plod velký žlutý, chutný, sklizeň počátkem srpna,
samosprašný, plodnost vysoká, pravidelná, odolný mrazu
– vysoký obsah vitamínu C, B, P, baktericidní, antiseptické
účinky, zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí chorobami
ani škůdci

Jeřab oranžový Moravský
Sladkoplodý – 229,–

– vysoký obsah vit. C, B, P, baktericidní, antiseptické účinky,
zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí chorobami

Líska lombardská bílá – 199,–

– dozrává v polovině září, do teplejších oblastí, dospělé keře
menší nepříliš husté, samosprašná

Mandloň – 269,–
Třešně – 199,–
Burlat

– raná tmavá chrupka, zraje ve 2. třešňovém týdnu, do
všech oblastí, pro přímý konzum, nenáročná, velmi
šťavnatá, vhodný opylovač: Karešova, Rivan

– v květu překrásný strom, velké jádro dobře vyplňuje celou
skořápku plodu, do teplých výhřevných půd s dostatkem
živin, nesnese zamokření

Moruše bílá – 249,–

– v dospělosti mohutná koruna, dozrává v červenci,
pro konzervaci i přímý konzum, netrpí chorobami,
samosprašná

Karešova

Ořešák – 599,–

Kordia

Angrešty stromkové – 149,–
Invicta

– raná srdcovka, do všech oblastí, velké, tmavě červené
plody, dužina aromatická, velmi šťavnatá, sladká, netrpí
červivostí, vhodný opylovač: Burlat

Regina

– zimní, sklizeň koncem září, šťavnaté sladké plody,
skladovatelná do března

–zimní, sklizeň v říjnu, plody velké, zelenožluté barvy
s růžovým krytím, dužina sladká, středně šťavnatá, konzum
do dubna, odolná strupovitosti

– samosprašná, pozdní, sklizeň v půlce září, dobře oddělitelná
od pecky, nenáročná, vysoce citlivá šarce, odolná mrazu,
velmi chutná

– sklizeň 6. třešňový týden, plody velké, karmínově červené,
odolnost mrazíkům nízká, pukání plodů vysoká, Opylovač:
Sam, Van, Hedelfingenská

– podzimní, sklizeň koncem září, odolná strupovitosti i padlí,
žlutočervené plody

Hrušně – 219,–
Bohemica

Domácí velkoplodá

Sunhaven

– středně raná, sklizeň začátkem srpna, plody středně velké,
odolná mrazu, plodnost pravidelná, do všech oblastí,
vyžaduje úrodné půdy

– nenáročná zimní odrůda odolná chorobám, šťavnatá tmavě
červená jablka, konzum do března, do všech oblasti

– samosprašná, středně raná, tolerantní šarce, velké plody,
dužina šťavnatá, sklizeň v půlce srpna, dobře oddělitelná od
pecky, nenáročná

Sloupovité hrušně – 329,–
Decora

Redhaven
Sloupovité jabloně – 329,–
Bolero

Velkopavlovická

Třešně samosprašné – 249,–
Lapins

– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, dužina
šťavnatá, odolná praskání plodů, plod střední, silně barví,
vhodný opylovač: Hedelfingenská, Velká červená chrupka

Van

– pozdní tmavá chrupka, zraje v 5. tř. týdnu, do všech
oblastí, odolná mrazíkům, pravidelná plodnost, pro
zavařování i přímý konzum, vhodný opylovač: Granát,
Napoleonova

– polopapírák s hladkou skořápkou, široce kulovité koruny,
velké, vejčité plody, doporučuje se do teplejších oblastí, zraje
koncem září, špičák

– bílý, zraje počátkem července, vhodný do všech oblastí,
zcela rezistentní americkému padlí

Karát

– červený, sklizeň počátkem července, plodnost vysoká,
výhony dlouhé, téměř bez trnů, rezistentní americkému
padlí

Prima

– bílý, sklizeň počátkem července, plody velké, protáhlé,
vynikající chuť, zcela rezistentní americkému padlí

Rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 1. března.
Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.
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OVOCNÉ STROMKY
Rolonda

– červený, zraje v polovině července, vhodný do všech oblastí,
vysoce rezistentní americkému padlí

Spinfree

– červený, beztrný, rezistentní americkému padlí

Klanopraška čínská – 149,–

Rybízy keřové – 109,–
– červený (Jonkheer raný – konec června), černý (Othello –
polovina července), bílý (Primus – polovina července)

Maliníky – 65,–
Ada

Kustovnice čínská – 149,–

Medea

– středně raný, beztrnný, do všech oblastí

– keř dorůstající 2–3 m, na slunná stanoviště, samosprašná

– plod středně velký, výhony středně silné, vzpřímeně rostoucí

Angrešty keřové – 109,–
– červený, bílý (bez výběru odrůdy, zpravidla Spinfree a Invicta)

Rybíz stromkový – 149,–
Detvan

– červený, pozdní, sklizeň v červenci, hrozny dlouhé, bobule velké,
sytě červené barvy a kyselejší chuti, pro zpracování na šťávy
a džemy

Rovada

– popínavý keř, bobule na hroznech, povzbuzuje
organismus, k výrobě sirupů, džemů a kompotů, sklizeň
konec srpna, samosprašná

– zraje v srpnu a září, stáleplodící (remontantní), velmi chutná
s výrazným aroma, odolná houbovým chorobám, nenáročná

Rubín

– sklizeň počátkem července, dlouze tupě kuželovité velké plody

Zewa

– zraje v polovině července, do výživných půd, náročnější na
závlahu, odolná plísni šedé a otlaku

Zlatá královna

– zraje v druhé polovině srpna a v září, velmi dobrá,
sladkokyselá chuť, do všech oblasti, odolná virovým
chorobám, plody žluté

Ostružiník Thornfree – 89,–
Ostružiník Wilsonův raný – 75,–
– raný, do všech oblasti, odolný houbovým chorobám

– opadavý keř s trny, dorůstá 1,5–3 m, není vhodné jej
sázet na trvale stinná místa a do těžkých a kyselých půd

Vinná réva – 149,–
Favorit
– velké žlutozelené plody muškátové chuti, zraje v polovině
srpna, odolný chorobám

Ojebyn

– bílá raná odrůda s velkými plody i hrozny, odolná
houbovým chorobám i mrazu, cizosprašná

Titania

– černý, pozdní, sklizeň v polovině července, hrozny delší, bobule
velmi velké, aromatické, vhodná i do vyšších poloh, odolná padlí

Blanka

– bílý, sklizeň koncem července, chuť kyselá, aromatická, do všech
poloh, dobře snáší přísušek, vyžaduje dostatek živin

Josta

– odolná padlí a rzím, zraje koncem července, kříženec černého
rybízu a angreštu

CH9430 – 59,– / 100 ks
Rašelinový květináč
– 80 × 80 × 80 mm

Rakytník set samčí + samičí
– 299,–

– pozdní, sklizeň na konci července, plodnost vysoká, hrozen
dlouhý s hustě nasazenými velkými sytě červenými pevnými
bobulemi
– černý, sklizeň počátkem července, hrozny středně dlouhé, bobule
velké, vyrovnané, k všestrannému použití, snáší i chudší půdy

Kelímek na rozsazování přísady

kulatý CH8471 – 59,–/24 ks
hranatý CH8495 – 49,–/18 ks
Minipařeniště

Talisman
Malinoostružník – 149,–

Olšava

Tayberry

– lahodné drobné ovoce, rostlina jako ostružina, chuť
maliny, plody tmavě červené, sladší než maliny, absolutně
nenáročná na pěstování, výborná na výrobu marmelád

Ostatní keře
Amelanchier – 149,–

– kvalitní šťavnaté hrozny sladké chuti, mrazuvzdorná do
-15°C, rezistentní, růžová slupka, sklizeň koncem září

Nero
– tmavě modré oválné bobule na velkých hroznech, zraje
v polovině září, odolný mrazu a houbovým chorobám

24 polí CH8518 – 119,–
9 polí CH8525 – 59,–
Minipařeniště komplet
– vč. 10 ks rašelinových tablet

Onyx

– raný, dorůstá 2m, vysoká odolnost mrazu, úroda až 10 kg
z jednoho keře, velice sladké, šťavnaté bobule, sklizeň od
poloviny června

Borůvka kanadská – 169,–

– odolná mrazu, do všech oblastí, vyžaduje kyselou půdu
(kvalitní rašelinu), keře výšky až 180 cm, plodí dlouhodobě
až 5 kg

– hrozen střední s velmi velkými modrými bobulemi,
dozrává začátkem října, vyžaduje půdy s dobrou výživou,
středně odolná zimním mrazům

Sultánka
– žlutozelené plody na středně velkých hroznech

Crimson Seedless
– růžové velké křupavé plody, bezsemenné

Růže keřové – 79 Kč

CH8556 – 99,–
Konev pozinkovaná

– plechová zahradní konev
– pozinkovaná, dodávána s kropítkem
– objem konve 9 l
– kvalitní, vyrobeno na Slovensku

399,–
Vědro pozinkované

Monica

Caramba

Flamingo

Helenka

Jackaranda

Schwarze
Madonna

– objem 12 l
– z pozinkovaného plechu tl. 0,4mm
– pro domácí, hospodářské, uklidové a
jiné práce

99,–
Konev plastová

– s černým kropítkem
– fialová, oranžová, modrá, zelená, růžová, žlutá

Kronenburg

Landora

Mainzer
Fastnacht

Růže popínavé – 79 Kč

Don Juan

Westerland

Mount
Schasta

Whisky

Double
Delight

Růže polyantky – 79 Kč

Lily Marlen

Frisco

Queen
Elizabeth

Rumba

Šeříky – 289 Kč

Royal Gold

Pink Cloud

Žlutý

Fialový

Bílý

Fialovobílý

všechny barvy 10 l – 119,–
žlutá, zelená, růžová 5 l – 79,–

Rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 1. března.
Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.
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SEMENA ZELENINY
Vybrali jsme pro Vás nejzajímavější sortiment semen v barevných sáčcích od firem Oseva Moravia, Semo Smržice a nově Moravoseed Mikulov.
68797

18,90

63725

21,90

NOVINKY DO FIRMY MORAVOSEED

64011

HRÁCH CUKROVÝ

30 g
JESSY
- poloraný
- sklizeň celých lusků
- lusk 7–8 cm obsahuje
7–9 zrn
I–III  VI–VIII
VII  IX

68715

18,90

MRKEV RANÁ

MARION F1 1,5 g
- celoroční pěstování
- válcovité hladké kořeny
- hlava kořene nezelená

63709

OKURKA
NAKLADAČKA 1,5g
ALOE F1

64102

65001

29,90

V–VI  VII–IX

PETRŽEL NAŤOVÁ
KADEŘAVÁ ASTRA4g

65364

65309

II–X  I–XII
III–IV / IX–X I–XII

RAJČE HRUŠKOVÉ
50 s
RADANA

21,90

65420

- polorané, tyčkové
- malé hruškovité plody
15–20 g

21,90

66002

ŘEPA SALÁTOVÁ
4g
BONA

66313

- polopozdní, vysoce
výnosná
- kulovité hladké bulvy
- univerzální použití
- vegetační doba 120 dnů

13,90

449312

REBARBORA
HOLSTEINER
BLUT

1g

10011

- víceletá rostlina
- sklizeň od 3. roku
- nenáročná

29,90

10033

V

20,90

 VI

CELER BULVOVÝ
0,2 g
MAXIM

10038

10043

15,90
32

14,90

I–III  X–XI

CIBULE

2g
ALIBABA
- středně raná
- přímý výsev na jaře
- vhodná pro přímý
konzum a konzervování
- nevhodná pro
skladování
III–IV  VII–IX

20 s

64107

III–IV  VI–IX
V–VI  VI–VIII

RAJČE BALKÓNOVÉ
40 s
BAJAJA

29,90

65312

21,90

III–IV  VII–IX

RAJČE DATLOVÉ
MANDAT F1 10 s

65493

SALÁT HLÁVKOVÝ
500 s
AMUR

II–III / V–VI
 V–VI/IX–X
III–IV / VII–VIII
 V–VI/IX–X

BOB
ZAHRADNÍ

- jednoletá rostlina
- semena mají vysoký
obsah důležitých
bílkovin
- použítí do salátu,
polévek, k tepelným
úpravám
III–IV  VII–IX

15 s

CELER NAŤOVÝ
0,2 g
JEMNÝ

405212

19,90

II–III  VIII–X

66602

11,90

10029

II–VII  VII–X

OKURKA SALÁTOVÁ
25 s
AIKON F1

III–VI  VI–IX
V–VI  VI–IX

RAJČE PAPRIKOVÉ

30 s
HUGO
- polopozdní, tyčkové
- do skleníku i na pole
- velmi velké masité plody
až 200 g
- ke grilování, do sendvičů
III–IV  VII–X

RAJČE TYČKOVÉ
60 s
ORKADO F1

III–IV  VII–X

ŠPENÁT
WINTERRIESEN 5 g

III–V /VIII  V–VI/IX–X

BROKOLICE
VITAMÍNA

- vyška 60-90 cm
- průměr 8-10 cm
- bohatá na vit C a E
- pěstitelsky méně
náročná

14,90

10040

14,90

CIBULE JARNÍ

Výsev do pařeniště

MRKEV RANÁ

3g
NAOMI
- k rychlení i polní
pěstování
- sladká jemná dužina
- válcovitý kořen
16–18 cm
- hlava kořene nezelená

18,90

63724

21,90

64505

0,6 g

II–III
III–IV  VI–X

CELER
HELIOS

0,2 g
- odrůda světlezelené
barvy
- silné, dlouhé řapíky
- pro přímé zpracování

II–III  VIII–XI

CIBULE JARNÍ

2g
VŠETANA
- vynosná odrůda
- pěstovaní i ze sazečky
- dobrá skladovatelnost

18,90

65302

21,90

65920

13,90

67250

13,90

Výsev do skleníku

III–V  VI–VIII
VII  IX

MRKEV RANÁ

1,5 g
ANETA F1
- poloraná – nantéského
typu
- kořen 18–20 cm
- hlava kořene shora
nezelená

62403

18,90

64097

36,90

III–VI  VII–X

PAPRIKA ARTIST

50 s

II-III  VII–X

RAJČE KOKTEJLOVÉ

CHERROLA F1 30 s
- tyčkový výnosný hybrid
- malé kulaté plody
20–30 g
- středně vzrůstná rostlina
- vysoce odolná plísni
III–IV  VII–X

ŘEDKVIČKA LADA

5g
- poloraná
- pro celoroční pěstování
- velké bulvičky, jemná
dužnina
- odolná vybíhání
do květu, praskání
i houbovatění

64903

18,90

65306

21,90

65921

13,90

III–IX  IV–X

TYKEV CUKETA
TERMINATOR F110 s

21,90

10026

15,90

10075

IV  VII–IX
IV–V  VII–IX

BROKOLICE
TOPPER 430

0,6 g
- pro letní a podzimní
sklizeň
- pro kuchyňské
zpracování
- velké sytě zelené růžice
II–III  VI–VII
IV–VI  VIII–X

CIBULE
SEČKA

1,5 g

67224

10062

II–III  VIII

CIBULE JARNÍ
ŠTUTGARTSKÁ 2 g

4g

IV–VII  VI–X

OKURKA
NAKLADAČKA 1,5 g
KARLOS F1

- paternokarpický výnosný
hybrid
- vysoká odolnost plísni
- geneticky nehořkne
- hladkoostná
IV–V  VI–VIII
V–VI VII–VIII

PETRŽEL

KOŘENOVÁ ALBA 4 g
- polopozdní
- univerzální použití
- odolná rzivosti kořene
a větvení
- dužina bílá, netmavne
III–IV  IX–X

RAJČE OBŘÍ

40 s
BRUTUS
- středně rané, tyčkové
- obří plody až 1 kg
- průměr plodu až 20 cm

III–IV  VII–IX

ŘEDKVIČKA FARAON

3g
- velmi raná, větší bulvičky
- odolná vybíhání do květu
i praskání
- vegetační doba 30–33
dnů
II–III  III–VI

III–V / VII–VIII
 III–VI/VIII–X

TYKEV OBEC.
CUKETA ZEL.
NEFERTITI

12 s

- výnosná, hladké plody
- přímý konzum
i zpracování

13,90

10032

IV  VII–IX
IV–V  VII–IX

CELER
ALBÍN

- poloraná odrůda
- bílá dužina
- stálá barva při
konzervaci

15,90

10059

- vytrvalá
- mrazuvzdorná
- vysoká až 50cm
- dvouletá až tříletá
- vysoký obsah vitamínu C
- vysevá se po 3-4 semen

18,90

KOPR MONARCH
- výnosný, silně
aromatický
- přímá spotřeba
i konzervace a sušení
- barva tmavě
modrozelená

- výnosný hybrid
- hladké tmavozelené
plody
- přímý konzum
i zpracování

0,2 g

I–III  X–XI

CIBULE POMPEI
LAHŮDKOVÁ 1,5 g

- raná odrůda
- cibule jsou malé velikosti
- barva bílá

15,90

10052

- výnosná odrůda
- možno pěstovat i ze
sazečky
- dobře skladovatelná

III–IV  VII–IX

10065
80523

HRÁCH DŘEŇOVÝ

50 g
AVOLA
- velmi raný
- velká středně zelená
zrna
- lusk 8–9 cm obsahuje
7–8 zrn

- sladký beraní roh
- velmi raná
- pro rychlení i na pole
- ke konzervaci

- celoroční
- středně zelené velké listy
- zpracování v čerstvém
stavu a mražení
- vegetační doba 55 dnů

ALICE ŽLUTÁ 2 g
- středně raná, výnosná
- pro pěstování z přímých
výsevů – kulovitá
- vynikající skladovatelnost
- výnosná, do všech oblastí
III–IV VII–VIII

III-V  VI–VIII
VII  IX

68714

- poloraný tyčkový hybrid
- pěstování ve foliovníku
i na poli
- plody 130–140 g

29,90

III–IV  VII–IX

HRÁCH DŘEŇOVÝ

50 g
WINNER
- raný až poloraný
- velká tmavě zelená zrna
- lusk 8–9 cm obsahuje
7–9 zrn

- raná výnosný hybrid
- střední vzrůst
- pěstování na poli i ve
foliáku
- plod 25–28 cm

- bohatá růžice
- nať se sklízí od konce
léta postupně a nebo na
podzim jednorázově
- vhodná k sušení nebo
mražení

- výnosný, hladké bulvy
- odolný vybíhání do květu
- univerzální zpracování
- pěstujeme
z předpěstované sadby
- vyžaduje humózní půdy

14,90

18,90

III–VI  VIi–X

OKURKA
SALÁTOVÁ
JOGGER F1

63712

- jarní a podzimní pěstování
- velká pevná hlávka
- odolný vybíhání do květu
i plísním

13,90

IV–VII  VIII–X

2g

- raný výnosný hybrid,
tyčkové
- válcovité, velmi sladké
- plody 10–15 g
nepraskají a nepadají

50,90

III–IV  VII–IX

21,90

- velmi rané, převislé
- na jedné rostlině až 500
plodů 8–10 g
- plody pevné, nepraskají,
nepadají

- celoroční polní pěstování
i rychlení
- tmavě zelené listy
- sklizeň lze opakovat
každé 2 měsíce

13,90

MRKEV RANÁ
KATRIN

68710

- raný hybrid
- na pole i do pařeniště
- bujný vzrůst
- plody 20–22 cm

- polorané, výnosné
- plody štíhlé, dlouhé
- řídká bradavičnatost
- geneticky nehořkne

29,90

III–V  VI–VIIi
VII  IX

- kratší kořen
- odolná vybíhání do
květu
- snáší hoší podmínky
i těžší půdy

13,90

III–VII  VI–X

HRÁCH DŘEŇOVÝ

50 g
BOOGIE
- polopozdní
- postupná sklizeň
- přímý konzum
i konzervace a mražení

III–IV  VI–VII

CIBULE

2g
KARMEN
- červená slupka i dužina
- přímá spotřeba
i skladování
- pěstuje se ze semen i ze
sazečky

2 g 15,90
20 g 69,00

15,90

III–IV  VII–IX

Výsev na záhon

15,90
Sklizeň

III–IV  VIII–IX

Kvetení

SEMENA ZELENINY
405352

CIBULE JARNÍ
GLOBO OBŘÍ 1 g
SALÁTOVÁ ŽLUTÁ

10063

- velikost cibulí až 1 kg
- menší obsah silic
- vhodná do salátů a na
přímý konzum, velmi krátká
skladovatelnost, výnosná

29,90

22,90

II–III  VIII

10118

FAZOL KEŘÍČKOVÝ
20 g
ELEKTRA

IV–VI  VIII–IX

409022

FAZOL KEŘÍČKOVÝ
ZELENOLUSKÝ 20 g
GAMA (STRIKE)

10123

18,90

V–VI  VII–IX

10155

FAZOL TYČKOVÝ
BORLOTTO DI 15 g
VIGEVANO

409052

IV–VI  VIII–X

29,90

10185

18,90

III–IV  V–VIII

HRÁCH ZAHRADNÍ
GLORIOSA

410062 50 g 19,90
410069 250 g 49,00

410102 50 g 21,90
410109 250 g 49,00

HRÁCH
PROGRES 9

30 g

10203

JAHODNÍK
VELKOPLODÝ
DELICIAN F1

12 s

IV–V  VI–IX

10244

KAPUSTA
ŘŮŽIČKOVÁ
GRONINGER

0,8 g

10220

III–IV  VIII–III

KEDLUBEN
GIGANT

14,90

Výsev do pařeniště

10129

10174

0,8 g

18,90

410442

10261

19,90

410952

20,90

KEDLUBEN

II–III
III–VII  VII–X

Výsev do skleníku

FAZOL KEŘÍČKOVÝ

PURPLE QUEEN 20 g
- středně raná
- fialové lusky
- rostlina vysoká 40-45 cm
- lusk 10-12 cm
- vařením se fialová barva
změní v zelenou
IV–VI  VIII–IX

FAZOL TYČKOVÝ

15 s
CORONA
- pozdní odrůda
- rostlina vysoká
200-250 cm
- tmavě zelené listy i lusk
- lusk 14-15cm
- velká bílá semena
IV–VI  VIII–X

15,90

10100

22,90

10133

20,90

HRÁCH ESPRESSO
GENEROSO
30 g

III–IV  VI–VII

HRÁCH CUKROVÝ
12 g
– SWEET
SALOME TYČKOVÝ

29,90

10246

III–VI  VI–VIII

KAPUSTA
RŮŽIČKOVÁ
DOLORES F1

0,2 g

III–V  X–III

KEDLUBEN
BLANKYT

10171

403012

18,90

10215

18,90

10237

14,90

10249

VIII–I  I–V

Výsev na záhon

FAZOL TYČKOVÝ

BELMONTE
15 g
- poloraná odrůda
- středně až tmavě
zelené listy
- květ bílý
- lusk 23 cm dlouhý
- vyseváme do hnízd po
3-4 semenech
IV–VI  VII–IX

21,90

10143

20,90

HRÁCH
ALDERMAN

30 g

III–IV  VI–VII

JAHODNÍK
RUJANA

0,2 g
- množí se pouze semeny
- vysetí ve vytápěných
prostorách

KAPUSTA RANÁ
0,8 g
ŽLUTÁ

I–II
III–IV  VI–VIII

KEDLUBEN
LUNA

0,8 g

14,90

403882

36,90

II–III  VI–X
III–IV  VI–X

KEDLUBEN POZDNÍ
25 s
KOSSAK F1
BÍLÝ
- poloraný, pro polní
pěstování
- velké bulvy
- nepraská a nedřevnatí
II–III  VI–VII
III–VI  VII–X

Sklizeň

FAZOL KEŘÍČKOVÝ
ZELENOLUSKÝ 20 g
BONA (BOLERO)

- středně raný až pozdní
- 30–40 cm vysoký, lusk
do 12 cm
- zrno bílé, menší
- lze zpracovávat i celé lusky
- bez vlákna
V–VI  VII–IX

FAZOL TYČKOVÝ

GOLDMARIE 15 g
- raná až poloraná odrůda
- listy středně zelené,
květ bílý
- lusk 22 cm dlouhý

V–VI  VII–IX

- velmi raný
- lusk cca 1 cm s 12 zrny
- přímý konzum, konzervace
III–IV  VI–VII

410042 50 g 21,90
410049 250 g 49,00
410502

HRÁCH ZAHR.
50 g
KUDRNÁČ
- polopozdní
- bezlistá odrůda
- rostlina vysoká 60-70 cm
- lusk s 8-9 zrny

21,90

412112

III–IV  VI–VII
V–VI  VIII

JAHODNÍK
15 s
PŘEVISLÝ
TEMPTATION
- velkoplodý
- vhodný
do samozavlažovacích
truhlíků i na záhon

36,90

III–IV  VI–X

FAZOL KEŘÍČKOVÝ

20 g
DITA
- středně raná
- kvalitní světle zelené
lusky 10-15 cm
- vyšší rostlina, hustě
olistněná
- pro všechny způsoby
zpracování
IV–VI  VIII–IX

HRÁCH ZAHRADNÍ
OSKAR

10239

IV–V  VI–IX

KAPUSTA
LANGEDIJSKÁ 0,8 g

- pro přímý výsev
i předpěstované sadby
- jemná chuť
- pro přímou konzumaci

14,90

10250

- velmi raná odrůda
- k rychlému i celoročnímu
pěstování
- odolná

- velmi raný
- odolný vybíhání
- jemné šťavnaté bulvy
- do kvalitních půd

19,90

IV–V  VIII–IX

- přímá spotřeba
- jemná chuť
- přímý výsev

0,8 g 14,90

KEDLUBEN RANÝ
0,8
DVORANA
0,8 gg
BÍLÝ

409012

- pozdní odrůda
- vysoký vzrůst
140-160 cm
- pěstování s oporou
- lusky 10-12 cm obsahují
-10 zrn

III–VI  V–IX

5 g 45,00

FAZOL KEŘÍČKOVÝ
20 s
KONTRA

410048 500 g 69,00

- velmi raná, jemná dužina
- odolná proti praskání a
dřevnatění

10264
80352

18,90

 X–XI

- raná odrůda
- střední vzrůst, poléhavá
- lusk cca 8,5 cm, 6-8 zrn
- pro přímý konzum
III–IV  VI–VII
10200 40 g 18,90

- raná odrůda
- vysoká 100-110 cm
- dobře uzavřené a
vyrovnané růžičky

20,90

V

10105

HRÁCH ZÁZRAK
Z KELVEDONU

III–IV  VI–VII

HRÁCH ZAHRADNÍ
15 g
CETRIS

ČEKANKA

DI BRUXELLES 0,7 g
- výnosná odrůda
- sladuje se při 1-5°C
- Rychlením při 15-17°C,
v nádobách s pískem
nebo v hydroponii

- vysoká až 140 cm
- tmavě zelené, 15 cm
dlouhé lusky
- velká bílá semena

- polopozdní odrůda
- lusky 10-12 cm, široké
3cm
- pro přímou konzumaci
nebo jako příloha

KEDLUBEN RANÝ BÍLÝ
40 s
KORIST F1

0,2 g
TROJA F1
- polopozdní odrůda
- jarní nebo letní
pěstování
- bulva průměr 15-18 cm

II–III VII–VIII

- poloraný, drobnozrný
- mimořádně chutný
- vysoký výnos
- vhodný pro přímý
konzum, mražení
a konzervování

II–III  VI–VII
III–VI  VII–X

50,90

10085

- raná odrůda
- vysoká 110-120 cm
- lusky 8-10 cm
- vhodná opora je síť

- raný hybrid, rychlý růst
- vyrovnané bulvy, vysoký
výnos
- nepraská, nedřevnatí
- chutný

0,8 g 14,90
5 g 45,00

KADEŘÁVEK
ZELENÝ

III–IV  VIII–III

403872

- pozdní odrůda
- hmotnost 3-5 kg
- dužina bílá
III  VIII–XI

10253
80391

18,90

- raný výnos
- velká odolnost mrazům

- růžičková kapusta
- stejnoměrné růžičky
- odolná proti mrazu

14,90

HRÁCH CUKROVÝ
30 g
AMBROSIA

III–IV  VI–VII

- velmi chutná,
aromatická
- stáleplodící
- lahodná kombinace
chuti a vůně

50,90

10126

- raná odrůda
- použivá se celý lusk
s málo vyvinutými zrny
- vhodný jako vařená
příloha

18,90

VI

21,90

- velmi raná odrůda
- nižší vzrůst
- dobře vyplněné lusky
- výška 40 cm
- počet semen v lusku 6-7

- raný, velkozrný
- přímý konzum, konzervace
- lusk 7 cm se 7mi zrny
III–IV  VI–VII

III–IV 

412182

30 g

- lusk 8 cm s 8mi zrny
- vynikající kvalita a chuť
III–IV  VI–VII

- velmi raná odrůda
- vysoký výnos
- délka rostliny 50 cm

18,90

HRÁCH
METEOR

2,5 g
CIBULE
KUCHYŇSKÁ
DAGMAR ŽLUTÁ
- poloraná odrůda
- velké kulaté cibule
- dobrá skladovatelnost

28,90

V–VI  VII–IX

HRÁCH ZAHRADNÍ
HAVEL RANÝ, 15 s
VELKOZRNNÝ

10190

FAZOL KEŘÍČKOVÝ
ZELENOLUSKÝ 7 g
GUSTY

405282

- lahůdkové tenké lusky
- z nejchutněchších
francouzských odrůd

- pozdní výnosná odrůda
- světle hnědá
s červenohnědými
až hnědofialovými
skvrnami

20,90

FAZOL KEŘÍČKOVÝ

20 g
MAXIDOR
- středně raná
- výnosná odrůda
- rostliny vysoké 35-55 cm
- dobře olistěné
- lusk 13-15 cm
- bílé semeno
IV–VI  VIII–IX

- středně pozdní
- vysoká 40–45 cm, lusk
do 12 cm
- zrno menší, bílé
- bez vlákna

21,90

1,5 g
- polopozdní až pozdní
odrůda
- dlouze oválné cibude
- velmi dobrá
skladovatelnost
II–IV VII–VIII

- raná
- vynosná odrůda
- vyšší, středně
rozkvětvená lusk 12
až 13 cm

18,90

CIBULE
TOSCA

14,90

10263

14,90
Kvetení

III–IV  VIII–X

KEDLUBEN

0,8 g
MORÁVIA
- raná až středně raná
- náročná na vláhu

III–IV,  V–VII,
VIII–X
VI–VII

KEDLUBEN
AZUR

0,8 g
- rané polní pěstování
- středně vzrůstná

III–V  VI–IX

33

SEMENA ZELENINY
416052

19,90

10303

KOPR

4g
MAMUT
- velmi vzrůstný
- vysokým
- výrazně kořeněná vůně
i chuť
- vhodný i na sušení
i mražení

1g

10310

418012

21,90

420022

16,90

10378

18,90

II–III  IV–X

KVĚTÁK JARNÍ

0,5 g
BORA
- velmi raný
- růžice střední,
smetanově bílá, cca
400 g
- odolná mechovitosti
II

10339

15,90

 VI

MAJORÁNKA

MARIETTA 0,35 g
- rychlý vývoj, 2 sklizně
- dobře obrůstá

III–IV  VII–X
IV–V  VIII–X

420652

10419

KAROTKA
K RYCHLENÍ
STUPICKÁ

10390

10426

3g

10431

422602

KAROTKA VELMI
0,8 g
RANÁ F1
CALIBRA F1

422622

422922

21,90

III–VII  VII–X

MRKEV KAROTKA
PURPLE HAZE F1

350 s
- poloraná purpurová
- pro letní a podzimní
sklizně
- dlouhé válcovité kořeny

36,90
34

III–VII  VII–X

15,90

VI

MÁK SETÝ
MARATON

5g

10365

15,90

II–IV  VIII–IX

MELOUN VODNÍ
SUGAR BABY 0,5g
ZELENÝ

10393

IV

22,90

 VIII–IX

10415

10409
82221

10 g 45,00

MRKEV
BLANKA

3g

7g

KVĚTÁK

0,4 g
PODZIMNÍ
- pozdní odrůda
- růžice až 1 kg velké
- vysoká konzumní kvalita

KAROTKA
JITKA F1

MANGOLD

MELOUN VODNÍ
LAJKO II F1 0,5 g

10368

14,90

10435

1,3 g

10386

MRKEV KRMNÁ
TÁBORSKÁ

10440

- dlouhý žlutý kořen
- žlutá dužina
- vysoké výnosy

- středně dlouhý, červený
kořen
- odolná chorobám

II–VI  VI–X

3 g 15,90
15 g 45,–

15,90

II–VI  VI–X

Výsev do skleníku

MANGOLD
RHUBARB
CHARD

4g

IV–V  VII–X

MELOUN VODNÍ
0,5 g
CRIMSON
SWEET

III–IV  VIII–IX

449052

3g
- raná, úrodná odrůda
- jemné listy
- silná vůně
- odolnost proti plísňovým
chorobám

19,90

10396

18,90

422722

18,90

422312

III–IV  IX–X

19,90

422092

III–IV  VII–X
IV–V  VIII–X

MANGOLD
PERPETUAL
SPINACH

4g

IV–VI VII–VIII

MOCHYNĚ
PERUÁNSKÁ

0,1 g
- jednoletá lilkovitá
rostlina
- plodí žluté aromatické
bobule, pěstujeme jako
rajčata
- vysoký obsah vit. C, A,
pektinů...
II  VIII–X

MRKEV
BROKER F1

3g

II–VI  VI–X

MRKEV CHAMARE

3g

III–VII  VII–X

MRKEV KAROTKA
NECTAR F1 450 s
- raná odrůda
- velmi sladká
- kořeny válcovité

36,90

OKURKY NAKLÁD.
REGINA F1

III–VII  VII–X

OKURKY NAKLÁD.
FATIMA F1

- tolerantní chorobám
- pomalu přerůstá
- rostliny dobře regenerují
V–VI VII–VIII

Výsev na záhon

MAJORÁNKA

0,4 g
ZAHRADNÍ
- rychlý vývoj
- dává 2 sklizně
- 20–40 cm vysoká
- netrpí chorobami, citlivá
na mráz

- poloraná
- na přímý konzum
i skladování
- k výrobě džusů
- kořen krátký a široký
- nezelená

3 g 15,90
10 g 45,00

MRKEV POZDNÍ
KOLOSEUM F1 1 g

10457
82302

IV–V VII–VIII

3 g 15,90
10 g 39,00

- pozdní
- kořen až 30 cm dlouhý
- vysoká sklizeň
- dobře skladovatelná

21,90

KUKUŘICE
3g
CUKROVÁ F1
AGNES F1 - SÉRIE

- poloraná
- válcovitý kořen
- dlouhá 18 cm a váha
až 180 g

- pozdní, výnosná
- odolná praskání
- kořen cca 17 cm
III–IV  IX–X

10437
82242

III–VII  VI–IX

- listová odrůda
- určená řezu
- používáme jako špenát

10423

MRKEV POZDNÍ
RUBÍNA

III–IV  IX–X

MRKEV KRMNÁ
3g
VIŠŇOVSKÁ

10360

14,90

IV–V  VIII–IX

10417
82999

MRKEV POZDNÍ
3g
OLYMPIA

III–IV  IX–X

LILEK
VEJCOPLODÝ 0,8 g
ČESKÝ RANÝ

- raná
- celosvětová odrůda
- intenzivní barva
II–VI  VI–X

II–VI  VI–X

MRKEV POZDNÍ
1g
MAXIMA F1

21,90

 VIII–IX

MRKEV
NANTES 5

3g

- pozdní, extra velká
- kořen až 30 cm
- sladká a lahodná

21,90

KOPR
KOZAK

- raná, supersladká
- velmi chutná
- pro přímý konzum,
mražení i konzervaci

- sladká, šťavnatá odrůda
- náročná na teplo
- pro přímý výsev nebo
z předpěstované sadby

- pozdní, výnosná, velmi
dobrá skladovatelnost
- odolná praskání
a větvení kořenů
- kořen cca 16 cm
- všestranné použití

422712

V

417212

- široké listy, silné řapíky
- listy postupně
vylamovat
- dobře obrůstají

15,90

 VIII–IX

MRKEV
NANTES 3

KUKUŘICE

PUKANCOVÁ 7 g
- výroba pukanců
- přímý výsev při teplotě
8-10°C

- klasický, raný
- tmavěfialový plod
- smetanově bílá dužnina

18,90

IV–V  VII–X

- raná pro první sklizně
- slabší nať
- jemná chutná
červenooranžová
dužnina

15,90

III–VII  VII–X

Výsev do pařeniště

419012

3 g 15,90

III–IV  IX–X

10439
82282

10322

21,90

VI

LUCULLUS
4g
- listový
- široké zkadeřené
žlutozelené listy
- sklízíme postupně
- do salátů i k tepelným
úpravám

IV

10287

13,90

III–VII  V–IX

15,90

 VIII–IX

II–III 

13,90

- raný, vysoce úrodný
hybrid
- odolný chorobám
a nepříznivým
podmínkám
- plod cca 4,5 kg, protáhlý

- raná
- kořen cca 20 cm
- všestranné použití
- ideální pro pozdní
sklizně

- velmi raná
- ke svazkování
- velmi chutná
- kořen cca 20 cm

21,90

II–III 

- pozdní
- 24-26 cm dlouhá
- odolná
- vhodná na uskladnění

15,90

XI, II–VI VI–X

10345

- ranná, slabší nať
- kořec cca 13 cm, válcovitý
- intenziv. barva, nepraská
II–VI  VI–X

- nejranější hybridní
odrůda
- vhodná ke svazkování
- kořen dlouhý cca 20 cm
- výborná chuť, nepraská

18,90

KVĚTÁK
SNOW BALL X 0,4 g

KUKUŘICE
TAURIS F1

V

3g

3 g 13,90
20 g 29,00

- středně raný
- velké klasy
- sladké zrna

20,90

 VIII–IX

KAROTKA
KAROTINA

3g

II–VI  VI–X

MRKEV
KONGO F1

10318

- velmi raný
- plody 3–5 kg, kulaté
- tmavě zelená slupka

- velmi raná
- rychlé i jarní polní
pěstování
- vysoký obsah vitamínu A

15,90

V

15,90

III–IV  VIII–IX

7g

- nejvýnosnější odrůda
máku
- středně raný
- výsev i za mrazu

29,90

MELOUN CUKROVÝ
HALES BEST 0,5 g
JUMBO

10285
81601

KOPR
LUKULLUS

- raná, úrodná odrůda
- intenzivní aroma
- zvýšená odolnost proti
plísňovým chorobám

III–VII  VI–IX

- středně raný květák
- růžice o hmotnosti
až 1 kg

- středně raná odrůda
- polní pěstování
- plody oválné, šťavnaté
- velké nároky na teplo

15,90

KUKUŘICE
CUKROVÁ

10289

- vynosná odrůda
- středně vysoká
80-100 cm
- nať 15-20 cm

IV–VIII  VI–X

- polopozdní odrůda
- střední vzrůst
- vhodná pro přímý
konzum, mražení
i konzervování

- nenáročná zelenina
- dobře přezimuje
- sklízí se celé růžice
- konzumace jako salát
nebo špenát

14,90

KOPR HANÁK

KOPR VONNÝ 4 g
COMPACT – SÉRIE
MINI
- pro pěstování v truhlících
a jiných nádobách
- bohatá zelená hmota
- nízká rostlina (do 40 cm)

21,90

IV–VIII  VI–XI

KOZLÍČEK
POLNÍČEK
LOUVIERS

416082

- geneticky nehořký
- rezistentní chorobám,
nepřerůstá
V–VI VII–VIII

10462
82321

1,2 g 22,90
5 g 59,–

Sklizeň

1,2 g 22,90
5 g 69,–

Kvetení

SEMENA ZELENINY
10467

OKURKY
NAKLÁDAČKY 1,2 g
JEMNOOSTNÉ
SANTANA F1

423032

V

423302

VII–VIII

1,5 g
OKURKY
NAKLÁDAČKY F1
ELISABET F1
PARTENOKARP.

29,90

423382

III–V VII–VIII

400122

OKURKY
NAKLADAČKY 2,5 g
KAROLINA F1

IV–V  VI–X
V–VI  VI–X

400102

III–V  VII–IX

10485

OKURKY
SKLENÍKOVÉ F1 10 s
MARTA (HADOVKY)

27,90

10488

I–III  V–VII

424152

OKURKA SKLEN.
SUPERSTAR F1 10 s

43,90

50,90

I–XII  I–XII

10495

PAPRIKA PÁLIVÁ
BEROS
0,6 g
(KOZÍ ROH)

II–III  VII–IX

10507

PAPRIKA ZEL.
0,6 g
K RYCHL.
I POLNÍ ANASTAZIE

10497

II–III  VII–IX

10521

PAPRIKA
STELA

0,6 g

20,90

II–III  VI–X

424032

PAPRIKA PÁLIVÁ
CAYENNSKÝ 0,6 g
PEPŘ

10508

PAPRIKA
ASTI RED

0,6 g

424202

II

425032

 VII–IX

PAPRIKA
ZELENINOVÁ 0,5 g
POLNÍ
RUBINOVA

10501

II–III  VII–IX

V–VI VII–VIII
III–V  VII–IX

OKURKY SALÁTOVÉ
1g
LINDA F1

27,90

10486

III–V VII–VIII

OKURKY SALÁTOVÉ
PERSEUS F1 1,3 g
FOL, POLE

III–V  VII–IX

OKURKY SALÁTOVÉ
LILI F1 FOL. 1,5 g
I POLE

III–V VII–VIII

PAPRIKA PÁLIVÁ
HABANERO 15 g
– ČERVENÁ

47,90

10509

II–III  VII–IX

PAPRIKA ASTI
0,6 g
YELLOW

28,90

424072

425102

II

 VII–IX

PAPRIKA ZEL.
SLADKÁ AMY 0,8 g

36,90

10491

I–III  VII–X

423232 1,5 g 36,90
82323 5 g 99,–

III–V VII–VIII

2,5 g
OKURKY
NAKLÁDAČKY F1
JITKA

- geneticky nehořký hybrid
- vysoce odolný chorobám
- vhodná i do chladnějších
oblastí
- plody tmavě zelené,
štíhlé
V VII–VIII

OKURKY
SALÁTOVÉ
NATALIE F1

1g

400112

27,90

10480

IV  VII
V–VI VII–VIII

OKURKY SALÁTOVÉ
MARKYZA F1 1,5 g
FOL. I POLE

IV  VII
V–VI VII–VIII

PAPRIKA KOŘ.
HODONÍNSKÁ 0,6 g
VZPŘÍMENÁ

20,90

425572

50,90

10522

I–III  VIII–IX

PAPRIKA ZEL.
PÁLIVÁ NAGA
MORICH

15 s

35,90

424142

425112

50,90

10506

II–III  V–VIII

OKURKY
SKLENÍKOVÉ
MINISPRINT
F1 KR.

20,90

10505

20,90

PAPRIKA ZEL.
K RYCHL.
0,6 g
I POLNÍ VLASTA

10520

I–IV  IV–IX

PAPRIKA
ZELENINOVÁ 0,6 g
POLNÍ PROKOP –
KOZÍ ROH

II–III  VII–IX

PAPRIKA
ZELENÁ PCR

PAPRIKA ZEL. 0,6 g
K RYCHL. I POLNÍ
LYDIA KAPIE

425142

II–III  VII–IX

PAPRIKA ZEL.
K RYCHLENÍ 0,6 g
SLOVAKIA

II–III  VI–VII

PAPRIKA ZEL. 0,8g
K RYCHL. I POLNÍ
SEMAROH

- raný tenký beraní roh
- nepálivý plod světle zelený
až červený
- vhodná ke sterilaci celých plodů
bez odstraňování semen

29,90

II–III  VII–IX

0,6 g

- velmi raná, silnostěnná
- světle zelené plody

20,90

 VII–IX

10 s

- úzce trojúhelníkový
plod, pálivý
- zelená až červená
- univerzální využití

- pravá kapie
- nepálivá
- při sterilizaci neměkne
- zelená až tmavě červená

21,90

OKURKY
SKLENÍKOVÉ F1 10 s
(HADOVKY) INES

- oblíbená, poloraná
- k rychlení i na pole
- plod žlutozelený až
červený
- univerzální využití

- pálivost 1milion SHU
- poldy tenkostěnné,
protáhlé
- pěstování
v samozavlažovacích
truhlících
I–II  VII–X

II

- velmi vysoce úrodná
- hruboostná
- odolná chorobám
- snáší náhlé změny teplot
- vhodná i do chladnějších
poloh
III–V  VII–IX

- krátkoplodá (16 cm)
- geneticky nehořká
-„minisalátovka“

- poloraná, silnostěnná
- plod světlezelený až
oranžový
- univerzální využití

20,90

OKURKY
NAKLADAČKY 2,5 g
VIOLA F1

- pěstování ve skleníku
a foliovníku
- plody tmavě zelené,
20 cm dlouhé
- velmi chutné, bez hořkosti

- sladká, kořeninová, polní
- na sušení a mletí, surovina
pro výrobu koření, dozrává
vyrovnaně
- štíhlá, tmavě červená

- raná odrůda, nižší vzrůst
- bělozelený, tlustotěný
plod
- v botanické zralosti
žářivě červený

29,90

- tolerantní k chorobám
- vysoký výnos
- plod hustě bradavičnatý
III–V VII–VIII

- raná polní, plody vysoce
vyrovnané, cca 20 cm
dlouhé
- tolerantní chorobám

- poloraná až pozdní
- žlutá
- pěstování ve skledníku
- silnostěnné

20,90

OKURKY NAKLAD.
CHARLOTTE F1

2g

- raná, polní
- vysoce odolná plísni
a hořknutí

- velmi pálivá
- pálivost 200 000300 000 SHU
- zelené až červené plody
- pěstování i v nádobách

- raná
- plod silnostěnný,
šťavnatý
- světle zelená až červená

21,90

400072

- středně raná
- nepřerůstá, plod dlouhý
22 cm
- dobře skladovatelná
- odolná chorobám

- poloraná až pozdní
- červená
- pěstování ve skledníku
- silnostěnné

20,90

2,5 g
OKURKY
NAKLADAČKY
REGINA F1

36,90

- středně raná
- plod středně velký
- výnosná

36,90

II–III  VI–VII

- středně raná
- zeleninová, silnostěnná
- velmi výnosná odrůda

20,90

22,90

21,90

OKURKA SKLEN.
10 s
BABY F1

III–V VII–VIII

OKURKY
NAKLÁDAČKY
BOHEMIA F1
- vysoce odolná
chorobám
- střední vzrůst
- geneticky nehořká
- štíhlé plody

- středně pozdní hybrid
- plod štíhlý tmavězelený
- rezistentní chorobám
- vynikající regenerace
a chladuvzdornost

- ohnivě ostrá paprika
- výnosná
- nízké nároky na
pěstování

- raná, silnostěnná
- plod žlutobílý až zářivě
červený
- výnosná, chutná, pro
přímý konzum

20,90

OKURKY SKLENÍK.

10 s
F1 SALADIN
- okurka holanského typu
- skleník, foliovník
- plod dlouhý 35 cm

I–XII  I–XII

- raná až středně raná
- polní pěstování
- žluté až červené
- ke konzervaci

20,90

10484

- velmi raná okurka
- celoroční pěstování ve
sklenících
- krátké plody 15-17 cm

- celoroční odrůda
- střední vrzůst
- plody 25-30 cm dlouhé

50,90

OKURKY
1,5 g
SALÁTOVÉ
VIKTORIE F1

II–V  V–IX

424192

423072

- vysoce úrodná
- hruboostná
- odolná chorobám
- snáší náhlé změny teplot

27,90

III–V  VII–IX

- vysoce výnosná
- plod s jemnou slupkou
- kvalitní dužnina
výborné chuti

39,90

400012

- velmi vysoce úrodná
- středně raná
- odolná chorobám
- i do chladnějších poloh
- plod 18–22 cm

- velmi výnosná
- jemnoostná
- velmi odolná chorobám
- velmi kvalitní plody
- do teplejších oblastí

27,90

OKURKA NAKL.
1,5 g
DAFNE F1

29,90

- hruboostná
- výnosná
- do foliovníku i na pole

36,90

OKURKY
NAKLÁDAČKY 1,5 g
BLANKA F1 HR
- vysoce odolná chorobám
- velmi bůjný vzrůst
- snáší teplotní výkyvy
- štíhlý plod s hrubými
ostny

V–VI  VII–X

- vysoce odolná chorobám
- jemně ostnaté pevné
plody
- velmi raná

36,90

423052

- hruboostná
- odolná chorobám

- poloraná, geneticky
nehořká
- tolerantní chorobám
- velmi úrodná

28,90

OKURKA NAKL.
2g
NORA F1

II–III  VII–IX

PAPRIKY ING. TECLOVÁ

425212

PAPRIKA ZEL.
30 s
HAMÍK

425242

- lahůdková paprika
- menší, sytě oranžové
plody
- téměř bez semen
- ke konzumaci i sterilizaci

29,90

I–III  VII–X

Výsev do pařeniště

PAPRIKA ZEL.
SLADKÁ
15 s
ALCEO F1

425282

- poloraná odrůda
- pro rychlení i pole
- plody tmavozelené až
červené
- plody velké 12 x 19 cm

50,90

I–III  VI–X

Výsev do skleníku

PAPRIKA ZEL. 15 s
K RYCHL. I POLNÍ
SUPERAMY F1

900142

- velmi raná
- vysoký výnos
- odolná chorobám
- plod široký, smetanový

50,90

II–III  VII–IX

Výsev na záhon

PAPRIKA
ZELENINOVÁ
K RYCHLENÍ
STALAGNIT

15 s

10532

- velmi úrodný
- odolný chorobám
- dobře skladovatelný
- všestranné využití

- velmi raná
- tlustostěnná až 1 cm
- plod zelený až červený
- plod 15–18 cm

26,90

I–III  VI–VII

Sklizeň

PASTIŇÁK
DLOUHÝ BÍLÝ

15,90
Kvetení

3g

III–IV  VIII–X

35

SEMENA ZELENINY
426022

PASTIŇÁK
BIELAS

3g

10535

10564

15,90

III–IV  IX–X

PEKINGSKÉ ZELÍ
MICHICHILI 0,6 g

10096

- středně raná
- klasická odrůda
- přímý konzum
- krátké skladování

14,90

10583

430602

10602

10593

14,90

III–IV  III–IV

PÓR LETNÍ
1,5 g
STAROZAGORSKI
KAMUŠ

10645

II–III  VIII–IX
III–IV  IX–X

10607

10655

10647

RAJČE TYČKOVÉ
CUOR DI BUE 0,2 g
(BÝČÍ SRDCE)

432042

10668

RAJČE TYČKOVÉ F1
60 s
TIPO F1

432682

432212

36

1,5 g

III  IX–IV

RAJČE TYČKOVÉ
RYBÍZOVÉ
0,2 g
ILDI

III  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ
0,2 g
SAN
MARZANO 3

III VII–VIII

RAJČE TYČKOVÉ
BEJBINO F1 60 s
- SÉRIE JAZÝČKY

50,90

III  VII–IX

RAJČE TYČ.
12 s
JAHODOVÉ
GARDENBERRY F1

II–IV  VI–X

10595

432712

14,90

10627

III  VII–IX

30 s
RAJČE TYČ.
DATLOVÉ DATLO

III–IV  VI–X

Výsev do pařeniště

PETRŽEL
KOŘENOVÁ
KASKA

4g

10574

II–IV  VII–X

PETRŽEL KOŘEN.

2,5 g
JADRAN
- středně raná
- kořeny vyrovnané
- výborná skladovatelnost

III–IV  IX–XI

PETRŽEL NAŤOVÁ
KRISTA
2g

13,90

10670

15,90

430042

10677

19,90

10589

0,2 g

14,90

10630

432312

III–V  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ
SLÁVA PORÝNÍ 0,2 g

13,90

10671

432752

III  VIII–XI

RAJČE TYČKOVÉ
DAGMAR F1 0,2 g

14,90

10683

I–III  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ
PERUN ŽLUTÉ 0,2 g
HRUŠTIČKY

III VII–VIII

30 s
RAJČE TYČ.
TŘEŠŇOVÉ MINI

III–IV  VI–X

Výsev do skleníku

430532

PETRŽEL NAŤOVÁ
HLADKÁ
2g
FESTIVAL 68

19,90

10600

II–III

24,90

432382

0,2 g

VI–VIII

RAJČE TYČKOVÉ
0,2 g
STUPICKÉ
POLNÍ RANÉ

431182

II–III  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ
TORNÁDO F1 0,15 g

II–III  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ F1
POLLICINO F1 12 s
- SÉRIE JAZÝČKY

432762

III  VII–IX

30 s
RAJČE TYČ.
TŘEŠŇOVÉ BIBI

21,90

10672

III–IV  VI–X

Výsev na záhon

PÓR LETNÍ
LUNGO DELLA 1,5 g
RIVIERA

II–III  VIII–IX
III–IV  IX–X

RAJČE KEŘÍČKOVÉ
0,6 g
RUBÍNEK

III VII–VIII

RAJČE TYČKOVÉ
0,2 g
STUPICKÉ
SKLENÍKOVÉ
- polorané
- střední kulovitý plod
- odolné praskání, chutné
- pro přímý konzum

14,90

10681

II–III  VII–IX

RAJČE TYČKOVÉ
0,2 g
START S F1

- raný hybrid
- vyrovnané kulovité
plody
- odolné praskání

24,90

432722

I–III  VII–IX

RAJČE TYČ.
DATLOVÉ
VALDO

30 s

- velmi ranné
- výborná chuť
- oválně hranaté plody
- dobrá skladovatelnost
- pro skleníky i na pole

36,90

10708

- raná odrůda
- dlouhé hrozny plodů
- plody třešňového tvaru

36,90

III–IV,VIII  I–XII

- rané, třešňové
- nenáročné na půdu

- datlová rajčátka
- vynikající chuť
- plod cca 25 g

50,90

PETRŽEL NAŤOVÁ
4g
KUDRNKA

- velmi výnosný
- pro letní sklizně

18,90

III–IV  VI–X

RAJČE KEŘ.
ODEON

4 g 15,90
10 g 39,–

- tmavě zelená
- netrpí padlím
- přímá spotřeba, sušení

- polorané
- plod kulovitý, větší
- na pole i do skleníku

- raná odrůda
- drobné třešňové plody
18-22 g
- odolné k prasnání

36,90

II–IV  VII–X

10577
83001

- drobnější kulovitý plod
- středně pevné, nepraská

- univerzálni pěstování
- mnoho drobných plodů
- plod žlutý, hruštičkový

29,90

3g

III–IV  IX–XI

- středně raná
- polní pěstování
- výnosná

- rané k rychlení
- plod pevný
- odolné praskání

24,90

- podzim. sklizně bez natě
- kořen krémově bílý
- do těžkých i lehčích půd

II–IV  VII–XI

PETRŽEL
KOŘENOVÁ
ATIKA

III–V  V–X

PETRŽEL KOŘEN.
HANÁCKÁ

4g

- tmavě zelená nať
- kořen robusní,
trojúhelníkový tvar
- rychlý růst

- polopozdní, pro polní
pěstování
- plod ploše kulovitý
- odolné praskání
- pro přímý konzum
- příjemná chuť

14,90

18,90

III–VIII  III–X

PETRŽEL
KOŘENOVÁ
DOBRA

PAŽITKA ČÍNSKÁ
(ČESNEKOVÁ) 1,5 g
SÉRIE KURIOZITY

- česnekopažitka
- dorůstá cca 40 cm
- jemné česnekové aroma

- silná aromatická
zelená nať
- vysoký obsah vit. C

III–V  III–IV

RAJČE KEŘ.
JITKA

10548

- raná
- letní sklizně s natí,
podzimní bez natě
- kořen bílý, polodlouhý
- dobře skladovatelná

- raná odrůda
- pěstování i z přímého
výsevu
- nepotřebuje oporu

- plody datlového tvaru
- chutné
- atraktivní vzhled

36,90

14,90

III–VIII  III–X

PAŽITKA PRAVÁ
1,5 g
PRAŽSKÁ

- raná výnosná odrůda
- pikantní chuť
- vysoký obsah vit. C

- hustě olistěná
- rychlý vývoj
- několik sklizní

- koktejlové BABY rajče
- mimořádně chutné
- velmi rané
- dobře skladovatelné

- rané,„jahodové“
- výborná chuť
- krátkodobé skladování

50,90

14,90

- pozdní,„paprikové rajče“
- plod protáhlý, masitý,
cca. 120 g
- odolné chorobám

- plod kulovitý, menší
- nepraská
- perfektně vybarvené

50,90

PÓR ZIMNÍ
ELEFANT

15,90

II–III  VII–IX

430052

- rané až polorané
- plod žlutý, pevný
- odolné praskání

- pozdní velmi oblíbená
- plod tvaru srdce, velký
(až 250 g)
- vynikající chuť, málo semen
- všestranné využití

15,90

III–V  III–IV

14,90

II–III  VII–IX

15,90

- rychle rostoucí
- velmi výnosný
- vybělený stvol cca 7 cm
- podzimní a jarní sklizeň

- rané pro polní pěstování
- drobné plody v dlouhých
vijanech

14,90

PETRŽEL NAŤOVÁ
2g
KADEŘAVÁ

15,90

RAJČE TYČKOVÉ
RYBÍZOVÉ
0,2 g
IDYLL

10580

- bujně rostoucí
- velmi rychle obrůstá

- rychle rostoucí
- velmi výnosný
- vybělený stvol délky
až 50 cm

18,90

VII  VII–IX

430032 3 g 19,90
83003 10 g 39,–

PETRŽEL NAŤOVÁ
4g
HLADKÁ
GIGANTE D´ITALIA
HLADKÁ

14,90

- do středně těžkých půd
- velmi výnosná
- odolná chorobám
III–IV  IX–XI

II–IV  VII–X

10552

- poloraná
- kořen krémově bílý
- délka až 20 cm, váha
150–200 g

PETRŽEL KOŘEN.
ORBIS

4g

- ohromné listy
na velkých řapících
- vynikající aroma

19,90

ČÍNSKÉ ZELÍ PAK
CHOI – ZELENÉ 0,4 g

PAŽITKA PRAVÁ
1,5 g
JEMNÁ

- raná výnosná odrůda
- pikantní chuť
- vysoký obsah vit. C
- silnější listy

- tmavě zelené listy
- do salátu nebo k
tepelným úpravám
- nutno zajistit půdní
vlhkost
- vitamíny C, A

- do lehčích půd
- dobře skladovatelná
- odolná chorobám
- výnosná

15,90

IV–V  VII–IX

15,90

VII  IX–X

PETRŽEL
KOŘENOVÁ
OLOMOUCKÁ
DLOUHÁ

10550

- teplomilná
- přímé zpracování
- výsev po 3 semenech

- velmi úrodný, pozdní
- vyrovnané dlouhé bílé
kořeny
- dobře skladovatelný
- všestranné využití

19,90

PATIZON WHITE
1,5 g
CUSTARD

IIi–IV  VI–X

ŘEDKEV
1g
JAPONSKÁ
MINOWASE
SUMMER GROSS

- velmi chutná
- bílá dužnina
- odolná chorobám
- pro přímý konzum

14,90
Sklizeň

VII  X–XI

Kvetení

SEMENA ZELENINY
10703

ŘEDKEV KULATÁ
2,5 g
ČERNÁ

433062

- kulovité bulvy průměru
až 9 cm
- černé, dužnina bílá
- výrazná chuť
- výborně skladovatelná

14,90

10713

ŘEDKVIČKA DUO
(ČERVENOBÍLÁ, 5 g
KULATÁ)

II  IV–V
III–IV  V–VI

434122

10735

II  IV
III–IV,VIII V–VI,X

434212

II–III  IV–V
III–IV,VIII V–VI,IX

10766

15,90

ŘEPA

4g
BETAKO F1
- polopozdní
- kulovitá bulva
- šťavnatá
- dobrá skladovatelnost

10772

ŘEPA SALÁTOVÁ
1g
MONOPOLY
JEDNOKLÍČKOVÁ

435062

SALÁT HLÁVKOVÝ
JARNÍ
0,5 g
LEDNICKÝ

10814

SALÁT HLÁVKOVÝ
0,5 g
ZEUS

10807

10836

SALÁT LISTOVÝ
LOLLO – SMĚS 0,5 g

22,90

ŘEPA SALÁTOVÁ
60 s
PABLO F1

435902

10815

SALÁT HLÁVKOVÝ
JARNÍ
0,5 g
PODŘIPAN

10803

13,90

SALÁT HLÁVKOVÝ
0,5 g
OZIMÝ
HUMIL

10817

- polopozdní, výnosný
- odolný vymrznutí
- jednorázová sklizeň

- směs Lolla rossa a Lollo
bionda

5g
- směs bílých, červených
a červenobílých odrůd
- umožňuje delší sklizeň

5g

II–III  IV–V
III–IV,VIII V–VI,IX

10753

14,90

13,90

10857

ŠPENÁT
ASTA F1

- pozdní odrůda
- velké růžice květů
- dobře přezimuje
- odolný proti plísním

18,90

III–VIII  V–XI
IX–X  IV

Výsev do pařeniště

14,90

IV–V  VIII–X

SALÁT HLÁVKOVÝ
JARNÍ KRÁL 0,5 g
MÁJE 1

II–III  V–VI
III–IV  VI–VII

SALÁT LEDOVÝ
0,5 g
BAKATA

II–III  VI–IX
IV–VI  VI–IX

10775

5g

III–IV,VIII V–VI,IX–X

10866

4g
ŠPENÁT
NOVOZÉLANDSKÝ

10871

- jednoletý, plazivý
- sklízíme listy a mladé
výhonky
- zpracování jako klasický
špenát

18,90

V

 VII–IX

Výsev do skleníku

15,90

14,90

434422

ŘEPA
CYLINDRA

29,90

13,90

10809

10821

439122

435032

TUŘÍN

 VIII–IX

Výsev na záhon

10872

15,90

5g

I–XII  I–XII

SALÁT HL. LETNÍ
0,5 g
DĚTENICKÁ
ATRAKCE

III  VI
IV–VII  VII–IX

SALÁT HLÁVKOVÝ
0,5 g
LEDOVÝ
PRAŽAN

II–III  VI–VII
IV–VI  VIII–IX

ŠPENÁT SETÝ F1
CLARINET F1 5 g
CELOROČNÍ

III–VII  V–IX

TUŘÍN

ČERVENOBÍLÝ 1 g
- výnosná odrůda
- pro přímý konzum,
vhodná i ke skladování
- Spon 40 x 20 cm

IV

Sklizeň

4 g 14,90
10 g 29,–

ŘEPA SALÁTOVÁ
RENOVA
3g
OVÁLNÁ
- výnosná, válcovitá
- všestranné využití
- příjemná chuť

19,90

436102

 VIII–IX

IV–VI  VII–X

ROKETA SETÁ
4g
RUKOLA
- ERUKA SATIVA
- vysoký obsah vit. C
- podporuje chuť k jídlu
- sklizeň do 2 měsíců

19,90

10811

I–XII  I–XII
III–VII  IV–IX

SALÁT HLÁVKOVÝ
LETNÍ
0,5 g
JULEK

- pevné uzavřené hlávky
- odolný vybíhání
do květu

14,90

10827

III–VII  VI–X

SALÁT LISTOVÝ
0,5 g
DUBÁČEK

- celoroční
- silně laločnaté listy
- lze sklízet postupně
jednotlivé listy

14,90

439472

I–II  IV–V
III–IV  VI–VII

ŠPENÁT
HARP F1

4g

- celoroční, odolný
vybíhání
- velmi rychlý růst
- odolný plísni
- ideální pro letní
pěstování

- pozdní, středně zelený
- vysoce výnosný
- odolný plísním

19,90

III–V  IV–VI

10760
83502

- ledový salát
- velké hlávky
- delší vegetační doba

14,90

ŘEDKVIČKA
1,5 g
VINARA F1
RYCHL, POLE

- polopozdní, kulovitá
- pro konzervování
- dobře skladovatelná
IV–VI  VII–X

- raný, velká hlávka
- pro postupné sklizně

13,90

III–VIII  IV–X

ŘEPA SALÁTOVÁ
ČERVENÁ KULATÁ

4g

IV–VI  VII–X

ŘEŘICHA
ZAHRADNÍ
DÁNSKÁ

5g

- hybrid s velkými bulvami
(až 7 cm)
- intenzivní tmavě
červená
- vhodná ke svazkování

8 g 14,90
20 g 29,–

1g
BÍLÝ
- sladké dužnaté kořeny
- ideální pro kuchyňskou
úpravu
- lahodná chuť
- nízký obsah sušiny
IV

III–IV,VIII IV–V,IX

ŘEDKVIČKA
ILKA

- raná, celoroční
- odolná praskání
a vyšeptávání
- do lehčích půd

- jemná listová zelenina
- pikantní chuť

- raný, výnosný
- odolný plísni, vymrznutí
- ideální pro mražení

10849
83901

5g

435012 3 g 19,90
83501 20 g 49,–

III–IV  VIII–X

40 s

10719

- kulovitá
- zvlášť jemná dužnina
- příjemná chuť
IV–VI  VII–X

III–IV,VIIIV–VI,IX–X
III  V
IV–VII  VI–X

ŘEDKVIČKA
KVINTA

ŘEPA SALÁTOVÁ
BETINA KULATÁ

ŘEPA KRMNÁ

ŠPENÁT SETÝ
MONORES

8g

III–IV,VIII IV–VI,IX

- výnosná
- válcový tvar bulvy
- všestranné využití

URSUS POLY 20 g
- krmná řepa
- víceklíčková
- válcový tvar žluté barvy
- vysoký výnos

CUKROVKA
GELLERT

5g

- raná
- pro celoroční pěstování
- větší kulaté bulvy
- odolná praskání,
houbovatění

21,90

III–IV,VIII V–VI,X

ŘEDKVIČKA
SMĚS BAREV

434202

- ledový salát
- velké hlávky 800-1 000 g
- odolný vybíhání do
květu

14,90

VIII–IX  IV–V

ŠPENÁT SETÝ
MATADOR

14,90

ŘEDKVIČKA
SMĚS ODRŮD

ŘEDKVIČKA
GRANÁT
- raná
- bulva velká, kulovitá
- odolná zahnívání
- bílá dužnina
- lahodná jemná chuť

- raný, velký
- dobře uzavřený
- jemmá chuť

- raný, středně velký
- netrpí podehníváním

10847

III–IV  IV–V
VII–VIII IX–X

10716

- odrůda s vysokou
cukernatostí
- vhodné pro konzervaci
s červenou řepou

29,90

II–III  V–VI

13,90

III–VII  VI–X

10773

- raný, středně velký
- hlávka hustá, uzavřená
- jemná chuť

- polní celoroční pěstování
- máslový typ
- hlávky velmi dobře
uzavřeny
- odolná

14,90

ŘEPA KRMNÁ
REKORD POLY 20 g

IV–VI  VII–X

13,90

I–II  IV–X

21,90

- hybridní, odolná
chorobám
- možná sklizeň i v BABY
velikosti
- výborná chuť

- raný, kulovitý
- hlávka středně velká,
hustá, dobře uzavřená
- snáší jarní mrazy

13,90

434612

ŘEDKVIČKA

5g
BÍLÁ
- raná, bílá odrůda
- velké bulvičky
- odolná proti praskání
- máslová, jemně palčivá
chuť

- pro pole i rychlení
- semena jednotlivých
odrůd barevně odlišeny

III–IV  VIII–X

21,90

IV–VI  VII–IX

10804

ŘEDKVIČKA ČERV.
5g
TERCIA

- krmná řepa
- víceklíčková
- válcový tvar červené
barvy
- vysoký výnos

- kulovitá, jednoklíčková
- vyrovnaná velikost i tvar

21,90

14,90

II–III  IV–V
III–VIII  V–X

19,90

22,90

IV–VI  VII–X

435052

10740

- poloraná
- celoroční
- jemná, bílá dužina
- odolnost k praskání

- velmi raná
- odolná k vybíhání

19,90

ŘEDKVIČKA
5g
SLÁVIA
(ČERVENOBÍLÁ,
PODLOUHLÁ)
- velmi raná, válcovitá
- červená, spodní čtvrtina
bílá

14,90

ŘEDKVIČKA ČERV.
PRIMA
5g

15,90

VII  X–XI

- velmi raná, bulva kulovitá
- dužnina slabě narůžovělá
- odolná praskání,
vyšeptávání

14,90

10711

- kořen protáhlý dlouhý
až 30 cm
- intenzivní růst
- do lehkých půd

21,90

VII  X–XI

ŘEDKEV
4g
JAROLA F1
BÍLÁ - CELOROČNÍ

19,90

10875

20,90
Kvetení

III–VII  IV–X

TYKEV

3g
BAMBINO
- poloraná, plazivá odrůda
- plody 5-8 kg

V

 VIII–IX

37

SEMENA ZELENINY
10881

TYKEV GOLIÁŠ
VELKOPLODÁ 3 g

10884

- mohutná rostlina, sytě
oranžový plod do 30 kg,
někdy i nad 50 kg
- všestranné využití, mj.
krmivo pro domácí
zvířata

18,90

10898

V

TYKEV CUKETA
1,5 g
NERO DI
MILANO ZELENÁ)

10905

406012

III–IV VII–VIII
V  VIII–IX

442112

TYKEV CUKETA
AMBASADOR F1
TM. ZELENÁ 1,2 g

442432

406022 1,5 g 19,90
80602 10 g 49,–
10939

14,90

II–III  VI–VII

40 s
ZELÍ BÍLÉ
KROUHÁRENSKÉ
RITMO F1

30071

II–III  VI–VII
III–IV  VIII–IX

442612

36,90

BAZALKA PRAVÁ
0,5 g
OHŘE

30091

- pro sklizeň listů a celé
natě
- po sklizni obrůstá
- výška do 40 cm

15,90

30151

459232

15,90

III–IV  VI–IX

DOBROMYSL OBECNÁ
0,2 g
OREGANO

14,90

30246

15,90
38

2g

30161

30206

20 s
ZELÍ BÍLÉ
KROUHÁRENSKÉ
MEGATON F1
- polorané, krouhárenské
- velmi velké hlávky
- jemná struktura, krátký košťál
- velmi výnosné
II–III  VI–VII
III–IV  VIII–IX

BAZALKA PRAVÁ
(GENOVESE, LETUCE
LEAF, PURPLE) 0,5 g
– SMĚS

459062

19,90

30131

47,90

III–IV  VI–IX

HEŘMÁNEK
LÉKAŘSKÝ
BOHEMIA

0,2 g

MATEŘÍDOUŠKA
0,1 g

30251

(2. rok)

3g

14,90

IV–VI  VIII–IX

MEDUŇKA
LÉKAŘSKÁ
CITRA

0,3 g

- vytrvalá bylina
- výška až 80 cm
- sklízíme nať a listy
- citronová chuť
- posiluje nervovou
soustavu
III–IV  IV–IX

Výsev do pařeniště

 IX
 X

20,90

TYKEV CUKETA

1,5 g
(ŽLUTÁ)
- žluté plody
- pro postupnou sklizeň

V–VI  VII–IX

TYKEV CUKETA
BUSH BABY F1 1,2 g

10910

20,90

406112

V

 VII–IX

ZELÍ POUROVO

0,8 g
POZDNÍ
- pozdní, výnosná odrůda
- kruhárenské zelí
- odolná, dobře
skladovatelná

IV

30171

29,90

10965

15,90

30221

BAZALKA PRAVÁ
DARK GREEN 1 g

30031

CITRÓNOVÁ TRÁVA

- vytrvalá tráva
0,4 g
- dodá pokrmům
citronové aroma
- k přípravě drůbeže, ryb
a mořských plodů
I–III  V–IX
V  VII–IX

0,5 g

18,90

30136

30261

47,90

30181

X–IV  VI–IX

0,2 g

III–V  VII

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
PLAMEN PLUS 2 g

III–V  VI–IX

Výsev do skleníku

18,90

440712

441242

0,8 g
ZELÍ
KROUHÁRENSKÉ
POUROVO
ČERVENÉ

IV

442272

BAZALKA PRAVÁ
0,5 g
BALL
PICCOLINO

30041

ČESNEK
MEDVĚDÍ

1g

VIII–IV  III–V

JESTŘABINA
1,5 g
LÉKAŘSKÁ

15,90

30231

IV

LIBEČEK LÉKAŘSKÝ
0,5 g
MAGNUS

459122

30271

III–IV  IV–IX

OSTROPESTŘEC
4g
MARIANSKÝ

16,90

30201

14,90

30241

14,90

30311

- jedno až dvouletá
bodlákovitá bylina
- výška až 1 m
- sklízíme zralé plody
- využití při chorobách
jater a žlučníku

15,90

III–V  IX–X

Výsev na záhon

V–VII  VII–IX

VODNICE
PRIMERA F1
(BĚLOMASÁ)

50 s

III–VIII  V–X

ZELÍ KAMIENNA
GLOWA
0,8 g

IV  X–XI
IV–V  X–XI

BAZALKA PRAVÁ
0,5 g
GENOVESE

III–IV  V–IX
IV–VII  V–IX

DIVIZNA
VELKOKVĚTÁ 0,1 g
ZLATA
- dvouletá rostlina
- květy sušíme
- diviznový čaj proti kašli

- vytrvalá aromatická rostlina
- vysoká až 2 m
- sklízíme kořen 2–3 letý
- užití při zánětech močových
cest
- listy jsou vynikající koření

14,90

TYKEV PLAZIVÁ
GRAN GIGANTE 2 g
(HALLOWEEN)

- jednoletá, aromatická
bylina
- sběr natě, po sklizni
obroste
- použití jako koření

14,90

III–V  VI–IX

 IX

- univerzální
- pozdní odrůda
- dobré chuťové vlastnosti

19,90

 IX–X

V

- bělomasá
- všestranné využití
- ploše kulovitá bulva

21,90

V–VI  VII–IX

3g

- ideální pro Halloween
- plod kulatý, hladký,
cca 10 kg
- vhodná pro
konzervování

- vytrvalá bylina, 100 cm
vysoká
- sbírá se nať v počátku
květu
- při cukrovce, kožní
onemocnění

- jednoletá bylina
- výška až 50 cm
- vysoce úrodný,
plnokvětý
- antibakteriální
a protizánětlivý

20,90

TYKEV CUKETA
STARTGREEN F1
TM. ZELENÁ 1,5 g

TYKEV
VELKOPLODÁ
VELTRUSKÁ
OBROVSKÁ

- mohutná, velmi výnosná
- plod kulovitý, bledě
oranžový
- hmotnost od 20 kg

21,90

V–VI  VII–IX

- výsev od srpna do
listopadu, na stinné
místo
- sklízíme od druhého
roku vegetace
- vytrvalá

- vytrvalý polokeř
- vysoká 60 cm
- sklízíme kvetoucí nať
od 2. roku
- uklidňující účinky

15,90

CUKETA

SMĚS ODRŮD 1,5 g
- směs kulatých (5–8 cm)
i dlouhých (15–20 cm),
žlutých i zelených plodů

10893

- jednoletá, dekorativní
- aromatická
- 20 cm vysoká
- do truhlíků, obruba
záhonů

III–IV  VI–IX

LEVANDULE
LÉKAŘSKÁ

2,5 g
- vejčitooválný až 3 cm
dlouhý, žlutý
- po uvaření se rozpadá
na vlákna podobná
špagetám, vyuužití jako
dietní příloha jemné
chuti
V  VIII–X

- pozdní, výnosné
- hlávka velká (od 3kg)
- červenofialové i na řezu
- skladovatelné do ledna

14,90

 IX–X

JABLEČNÍK
OBECNÝ

TYKEV
ŠPAGETOVÁ

- výnosný hybrid
- plod tmavozelený, rovný

- vytrvalá, teplomilná
- sklízíme nať 2-3x
- dýchací cesty, trávení,
činnost srdce

X–VI  V–IX

KORIANDR
SETÝ

IV
V

- tmavozelená
- silně aromatická

- jednoletá bylina
- k ochucování salátů
a masa
- sklízíme semena a listy
- povzbuzuje trávení

13,90

III–VI  V–IX

III–IV  V–IX
IV–VIII  V–IX

10941

14,90

III–V  IX–X

15,90

KMÍN

- trvalka, podobná
tymiánu
- jako koření, do čajů

36,90

- oblíbená léčivka
- vysoká až 40 cm
- protizánětlivý,
podporuje hojení ran

III–V  V–IX
IV–VIII  VI–IX

- dvouletá rostlina
- aromatické semena
i listy
- pěstování s přímého
výsevu

ZELÍ BÍLÉ KROUH.
POUROVO POLOPOZD.

10890

- atraktivní plody
- jemná dužina
- vhodné na pečení,
grilování

- drobnolistá, širokolistá
a červená

- velkokvěté oregano
- specifická chuť
- sbíráme kvetoucí nať
- použití v kuchyni
a léčitelství

20,90

406082

0,8 g
- pozdní, velmi výnosné
- hlávka cca 5 kg
- pevné, ploše kulovité

- pozdní krouhárenské
- i pro přímý konzum
- tmavě zelené
- velká hlávka nepraská

21,90

20,90

V–VI  VII–IX

TYKEV CUKETA
JIGONAL ZELENÁ

V–VI  VII–IX

ZELÍ BÍLÉ JARNÍ
0,8 g
ZORA

10908

- větší tmavozelené plody
- výnosná
- bohatá násada plodů
V–VI  VII–IX

- velmi rané
- hlávka dobře uzavřená
- pro přímou spotřebu

19,90

TYKEV CUKETA
1,5 g
TAPÍR

18,90

- raný hybrid
- plod válcovitý, dlouhý
cca 20 cm
- nepřerůstá

29,90

18,90

V–VII  VII–IX

TYKEV PLAZIVÁ
OLEJNÁ
3g
OPAVSKÁ

- semena bez osemení
- semena na přímý
konzum a lisování

- plod tmavě zelený
s výrazným bílým
žebrováním
- délka 15–20 cm

- pro postupnou sklizeň
- plod 15–20 cm

14,90

10887

- oranžové kulovité plody
- průměr plodu 20–25 cm
- chutná, univerz. využití

20,90

 IX

TYKEV PLAZIVÁ
2g
HOKKAIDO

31,90
Sklizeň

V–VII  VI–IX

KERBLÍK
SETÝ

0,5 g
- jednoletá bylina
- k ochucování salátů,
polévek, masa
- sklízíme nať
- vůně připomíná anýz
III–VI  V–VIII

MÁTA
PEPRNÁ

0,1 g
- vytrvalá medonosná
- sbíráme nať
- k přípravě čaje, koupelí
- inhalujeme při bolestech
hlavy
III–IV  V–IX
V–VIII  V–IX

ROZMARÝN 0,1 g
- stálezelený polokeř
- sbíráme list
- podporuje trávení,
povzbuzuje nervovou
činnost
III–IV  VI–XII

Kvetení

SEMENA ZELENINY A BYLINEK
30321

ŘEPÍK
LÉKAŘSKÝ

1g
- trvalka, až 1 m vysoká
- sklízíme kvetoucí nať
- dezinfekční účinky, jako
kloktadlo
X–XI  VI–IX
III–IV  VI–IX

15,90

30371

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ

0,6 g
- vytrvalý polokeř
- vysoký až 60 cm
- sbíráme list a nať
- protizánětlivé účinky
- koření

30441

- keříčkovitá trvalka
- vysoká až 80 cm
- sbíráme nať
- protizánětlivá, k hojení
zevních poranění
- usnadňuje močení při
zvětšené prostatě
III–V  VI–VIII

22,90

24221

OKRASNÉ
TYKVIČKY
HALOOWEEN

30391

20,90

VRBOVKA
0,05 g
MALOKVĚTÁ

10 s

30451

IV–V 

499462

SMĚS PRO
ČMELÁKY

5g

24261

III–IV  V–IX

20031

AKSAMITNÍK
JEMNOLISTÝ 0,2 g
RED GEM ČERVENÁ

III–IV  VI–IX

20111

AKSAMITNÍK
ROZKLADITÝ 0,3 g
PETITE/SMĚS BAREV

499472

29,90

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

20151

AKSAMITNÍK
VZPŘÍMENÝ 0,1 g
KRÉMOVĚ BÍLÝ

20061

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

20271

ASTRA ČÍNSKÁPRŮHONICKÝ 0,3 g
TRPASLÍK SMĚS BAREV

III  VI–IX
III–IV  VI–IX

Výsev do pařeniště

OKRASNÉ
TYKVIČKY
TURBAN

10 s

SMĚS PRO
MOTÝLY

3g
- atraktivní medonosná
směs
- delší doba kvetení
- výška 100 cm

AKSAMITNÍK
ROZKLADITÝ 0,2 g
JEDNODUCHÝ
PASCAL

III–IV  VI–IX
V–VI  VI–IX

14,90

20121

21,90

24101

AKSAMITNÍK
ROZKLADITÝ 0,3 g
COURT JESTER

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

24,90

20191

ASTRA ČÍNSKÁ
JEHLICOVITÁ 0,5 g
VYSOKÁ K ŘEZU
SMĚS BAREV

24281

III–IV  VII–IX

20281

ASTRA ČÍNSKÁ –
PRŮHONICKÝ 0,3 g
TRPASLÍK BÍLÝ

22,90

499452

III  VII–X
IV–V  VII–X

Výsev do skleníku

0,4 g

- vytrvalá rostlina. sklízíme
kvetoucí nedřevnatou nať
- protizánětlivé a dezinf.
účinky, vliv na krevní oběh
a metabolismus, játra
a žlučník
IV  VI–VIII
0,4 g
KAPUSTA
OKRASNÁ SMĚS

OKRASNÉ
TYKVIČKY
KORUNA
SMĚS

SMĚS KOŘENÍ
DO KVĚTINÁČE 1,8 g

30361

- směs obsahuje
zelenolistou a
červenolistou bazalku,
kopr, koriandr, anýz a
tymián

21,90

30421

14,90

24181

47,90

II–VI  IV–IX

TYMIÁN

OBECNÝ
0,1 g
- vytrvalý keřík
- vysoký do 30 cm
- proti kašli, podporuje
trávení
- koření na maso
III–IV  V–IX
IV–VIII  V–IX

30431

10 s

20,90
10 s

24321

IV–V 

24201

TRÁVA PRO KOČKY
- vhodný doplněk
zvířecí stravy

20 g

IV–V 

29,90

20071

14,90

IX

SMĚS PRO
VČELY

5g

III–IV  V–IX

AKSAMITNÍK
ROZKLADITÝ 0,7 g
NÍZKÉ/SMĚS
BAREV

499482

24341

20141

III–IV  VI–X

AKSAMITNÍK
VZPŘÍMENÝ 0,6 g
NÍZKÝ ŽLUTÁ

19,90

20091

20211

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

ASTRA ČÍNSKÁ
- CHRYSANTÉ- 0,5 g
MOKVĚTÉ NÍZKÉ
– SMĚS BAREV

14,90

20161

20301

II–III  VI–IX

ASTRA ČÍNSKÁPRŮHONICKÝ 0,3g
TRPASLÍK RŮŽOVÝ

15,90

20221

III  VII–X
IV–V  VII–X

Výsev na záhon

AKSAMITNÍK
ROZKLADITÝ 0,7 g
FIESTA
ČERVENOHNĚDÁ

20,90

20101

III–IV  VI–IX

AKSAMITNÍK
VZPŘÍMENÝ 0,8 g
VYSOKÝ K ŘEZU
– SMĚS BAREV

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

ASTRA ČÍNSKÁ –
JEHLICOVITÁ 0,5 g
VYSOKÉ K ŘEZU
– SMĚS BAREV

18,90

20351

III  VII–IX
IV–V  VII–IX

ASTRA ČÍNSKÁ –
PIVOŇKOVITÁ 0,4 g
ŽLUTÁ

14,90

20131

III  VII–X
IV–V  VII–X

Sklizeň

IV–V 

IX

VELIKONOČNÍ

20 g
OSENÍ
- vhodná dekorace
k Velikonocím
- vysévá se 10 dní předem
do vlhkého písku

AKSAMITNÍK
JEMNOLISTÝ 0,2 g
LEMON GEM ŽLUTÁ

III–IV  VI–IX

AKSAMITNÍK ROZK.
LEMON DROP 0,7 g
CITRONOVĚ ŽLUTÝ

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

AKSAMITNÍK
VZPŘÍMENÝ 0,6 g
SMĚS

- nízká, velkokvětá
letnička, vhodná
na záhon obrubu
i k řezu, výška 25–35 cm

20,90

20241

III–IV  VI–X
V–VI  VI–X

ASTRA ČÍNSKÁ –
JEHLICOVITÁ 0,5 g
KARMÍN. ČERVENÁ

- letnička, 50-60 cm
- světlomilná, na záhony,
i k řezu
- nutnost měnit stanoviště

18,90

20401

- pivoňkovitá astra
- plné, krémové květy
- vhodná k řezu

20,90

OKRASNÉ
10 s
TYKVIČKY
JACK O´LANTERN

- bohatě kvetoucí letnička,
aromatické listy,
k výsadbě na záhon,
výška 25 cm

- letnička, 50-60 cm
- náchylná k chorobám
- vhodná k řezu

- výška 20–25 cm, velmi
atraktivní keřičkovitá,
bohatě kvetoucí, vhodná
na záhon i do truhlíku

22,90

III–IV  V–IX

IV–V  VI–VII

- nízká, bohatě kvetoucí
letnička, vhodná
na obruby, do záhonů
i do truhlíku, výška
25–35 cm

- bohatě kvetoucí ,
letnička i k řezu
- plné, velké květy

- nízký typ, 30-40 cm
vysoká, světlomilná
- výsev na záhon

18,90

20021

- letnička, keříčkovitý
vzrůst 20–30 cm,
vhodná na záhony,
obruby truhlíky

- plné a velké květy, žluté
a oranžové barvy
- i k řezu, 30 cm vysoká

24,90

SVAZENKA
VRATIČOLISTÁ 4 g

0,7 g
VČELNÍK
MOLDAVSKÝ

14,90

- jednoletá bylina
- odolná
- velké množství květů
- medonosná

- letnička, keříčkovitý
vzrůst 20–30 cm,
vhodná na záhony,
obruby truhlíky

14,90

I–XII  I–XII

III–V  V–IX

- tmavě oranžové plody
- velikost 25-30 cm a váha
4-8 kg
- vhodná k vyřezávání

18,90

IX

10 s

- léčivá, medonosná
- sbírá se a suší nať
- náhrada za meduňku

15,90

OKRASNÉ
TYKVIČKY
SMĚS

STÉVIE
SLADKÁ

- světlomilná letnička
- vysoká až 70 cm
- vysoká sladkost
- nekalorické sladidlo,
snižuje projevy cukrovky
- zlepšuje trávení,
zamezuje pálení žáhy
- snižuje únavu

- pro okrasné účely
- směs kuriozních plodů
a barev
- pěstujeme na záhonu
a pergolách

II–IV  VI–VII

- atraktivní pro včely
- postupné kvetení
- výška 80 cm

- bílá, atraktivní, keříčková
- vysoká 20-25 cm, menší,
početné květy
- do truhlíků, na záhony

22,90

TŘEZALKA
TEČKOVANÁ
HYPERA

459752

- drobné plody se
zašpičatělými výrůstky
- pěstujeme jako plazivé
plodiny

- výška 50–60 cm,
náchylná k houbovým
chorobám, světlomilná,
vhodná na záhon i k řezu

18,90

SLÉZ

1,2 g
MAURSKÝ
- víceletá medonosná
bylina
- vysoká až 150 cm
- sbíráme květ a list
- užití při nemocech
dýchacího a zažívacího
ústrojí
III–IV  VI–IX

- zajímavé barevné
i tvarové kombinace
- na záhony
- k řezu do vazeb

- vysoká 30-35 cm,
podélně pruhované
květy, mahagonová a
žlutá barva

- výška 25 cm, keříčkovitá,
vhodná ke kobercové
výsadbě, náchylná
k houbovým chorobám

20,90

459592

- letnička, bohatě kvetoucí
- do truhlíků, nádob
- 25 cm vysoká

- bohatě kvetoucí letnička
vhodná na záhonovou
výsadbu, obruby i k řezu,
výška 40 cm

24,90

15,90

28,90

III–IV  V–IX

- bohatě kvetoucí letnička,
aromatické listy,
k výsadbě na záhon,
výška 25 cm

14,90

YZOP LÉKAŘSKÝ
0,2 g
BLANKYT

IV–V  VII–X

- nízká, bohatě kvetoucí
letnička, vhodná
na obruby, do záhonů
i do truhlíku, výška
25–35 cm

20,90

0,5 g
- dekorativní léčivá
trvalka, vhodná k řezu
a sušení. kořen, nať i květ
stimulují organismus
- k přípravě čaje
na nachlazení
III–IV  VI–IX
III–VIII  VI–IX

30351

- plody připomínající
turban
- pěstujeme jako plazivé
plodiny

- směs medonosných
rostlin
- slunné stanoviště
- výška 80 cm

29,90

TŘAPATKA
NACHOVÁ

III–IV  V–IX
IV–VIII  V–IX

14,90

22,90

IX

0,2 g

- vytrvalá keřovitá rostlina
- vysoký až 60 cm
- sbíráme nať
- užití jako koření a čaj
proti kašli

- plody s mírným
žebrováním
- velikost 25-30 cm,
4-8 kg
- z jedné rostliny 3 plody

18,90

SATUREJKA
HORSKÁ
MONTANA

- vytrvalá bylina
- sbíráme nezdřevnatělou
nať
- podporuje trávení, proti
nadýmání
- vhodná i do truhlíku
III–VII  VI–IX

15,90

III–IV  V–VIII
IV–VI  V–VIII

22,90

30331

III  VII–IX
V–VI  VII–IX

ASTRA ČÍNSKÁ –
POMPONKOVITÁ
0,4 g
TŘEŠŇOVĚ
ČERVENÁ

- pivoňkovitá
- plné květy, 70 cm vysoká
- na záhony, i k řezu

20,90
Kvetení

III  VII–X
IV–V  VII–X

39

SEMENA BYLINEK A KVĚTIN
20411

ASTRA ČÍNSKÁ –
POMPONKOVITÁ
SVĚTLE MODRÁ 0,4 g

20461

- pivoňkovitá astra
s plnými květy, až 70 cm
vysoká, záhonová
výsadba i k řezu

20,90

20561

III  VII–X
IV–V  VII–X

20581

- letnička vysoká 30 cm,
použití do ucelených
výsadeb, skalek na zídky
i do truhlíků

22,90

20731

HVOZDÍK ČÍNSKÝ
PERSIAN CARPET
/SMĚS BAREV 0,3 g

20741

- letnička
- vysoká 20-30 cm
- na záhony, obruby,
i k řezu

18,90

20851

III–IV  VI–X
IV–V  VI–X

20971

21131

LICHOŘEŘIŠNICE
NÍZKÉ/SMĚS 4 g
BAREV

20861

20,90

IV–V  VI–X

LOBELKA DROBNÁ
KŘIŠŤÁLOVÝ 0,2 g
PALÁC/MODRÁ

21011

21331

OSTÁLKA
KAKTUSOKVĚTÁ 1 g
SMĚS BAREV

21141

21551

22091

SLUNEČNICE
EVENING SUN/ 0,8 g
ČERVENOHNĚDÉ

21361

24,90

IV–V  VI–X

0,3 g
TŘAPATKA
SRSTNATÁ RUSTIC

21601

20,90

III–IV  VII–IX

HVOZDÍK
0,5 g
BRADATÝ
PLNOKVĚTÝ
SMĚS BAREV

40

III–VI  VI–IX

20765

LICHOŘEŘIŠNICE
PNOUCÍ
4g
/SMĚS BAREV

IV–V  VI–IX

LOBELKA PŘEVISLÁ
CASCADE
0,2 g
/SMĚS BAREV

II–III  VI–X

OSTÁLKA
POMPÓNKOVITÁ 1 g
LILLIPUT – SMĚS
BAREV

IV

 VII–IX

SLUNEČNICE 1 g
NÍZKÉ BAMBINO

22271

IV–V  VII–IX

0,3 g
VITÁLKA
ŽLUTÁ S TM. STŘ.
POLÉHAVÁ

- jedna z nejoblíbenějších
truhlíkových rostlin,
pěstitelsky jedna
z nejméně náročných
rostlin, vyžaduje plné
slunce
III–IV  VI–X

0,2 g
MACEŠKA
ZAHRADNÍ SWISS
GIANTS
– SMĚS BAREV

22,90

20901

V–VII  IV–X

Výsev do pařeniště

HLEDÍK VĚTŠÍ
VYSOKÉ K ŘEZU 0,2 g
/SMĚS BAREV

31,90

20571

II–IV  VI–X

JIŘINKA
PROMĚNLIVÁ 0,8 g
MIGNON/SMĚS
BAREV

III–IV  VI–X

LIMONKA
CHOBOTNATÁ 0,2 g
SMĚS BAREV

18,90

21021

III–IV  IV–X

NESTAŘEC MEXICKÝ
SMĚS BAREV 0,2 g

14,90

20781

21341

II–IV  VI–X

SLUNEČNICE 1 g
S TMAVÝM STŘEDEM
ŽLUTÁ

14,90

20941

493002

IV–V  VI–X

SLAMĚNKA SMĚS
0,4 g
VYSOKÝCH

20,90

21071

21621

III–IV  VII–IX
IV–VI  VII–IX

1,5 g
VLČÍ BOB
RUSELLŮV VYSOKÝ
– SMĚS BAREV

18,90

21321

15,90

21371

22331

III–IV  VI–VIII
IV–VI  VI–VIII

MACEŠKA
0,2 g
ZAHRADNÍ
ROKOKO
– SMĚS BAREV

20,90

21631

V–VII  IV–X

Výsev do skleníku

KOPRETINA
0,4 g
KÝLNATÁ
POLÁRKA/BÍLÁ S TM.
LEMEM

20,90

20791

IV–V  VI–IX

0,2 g
LIMONKA
SEVEROAFRICKÁ
ŽLUTÁ

II–III  VII–X
III–IV  VII–X

OSTÁLKA
JIŘINKOKVĚTÁ 1 g
SMĚS BAREV

IV  VI–X
V–VI  VI–X

SLUNEČNICE 0,8 g
K ŘEZU AUTUMN
BEAUTY/
ŽLUTOHNĚDÁ

- oblíbená letnička,
dorůstá až 160 cm,
vyžaduje slunečné polohy
a výživné půdy, vhodná
k řezu
IV–V  VI–X

SMIL LISTENATÝ
NÍZKÝ
0,5 g
SMĚS BAREV

III  IV–V

VOSKOVKA VĚTŠÍ
FIALOVÁ
10 s

18,90

22391

III–V  VI–IX

POMNĚNKA LESNÍ
0,2 g
INDIGO
COMPACTA
MODRÁ

14,90

20951

V–VII  IV–VI

Výsev na záhon

HRACHOR VONNÝ

SMĚS BAREV 3 g
- popínavá letnička,
vyžaduje oporu, výška až
1,5 m, vhodná k plotům,
na balkony i do truhlíků

IV–V  VI–X

KOPRETINA
0,4 g
OSENNÍ
ELDORADO - ŽLUTÁ

IV–V  VI–IX

LIMONKA
SUWOROVA 0,2 g
RŮŽOVĚFIALOVÁ

- vzpřímená, řídce
olistěná letnička,
především k sušení ale
i k řezu, nutné slunné
stanoviště

20,90

21081

III  VI–IX

OSTÁLKA
JIŘINKOKVĚTÁ 1 g
TMAVĚ ČERVENÁ

- až 80 cm vysoká letnička
keřovitého vzrůstu,
vhodná na záhony
a k řezu

18,90

21351

IV  VI–X
V–VI  VI–X

SLUNEČNICE
SUNGOLD
– 50 cm

1,6 g

- nízká plnokvětá
slunečnice, na jedné
rostlině více kompaktních
květů až 15 cm velkých,
vhodná k řezu i na sušení

18,90

21431

IV–V  VII–IX

SMILEK RŮŽOVÝ
0,5 g
SMĚS
(RŮŽOVÁ, BÍLÁ)
- dorůstá do výšky
40 cm, vyžaduje
slunečné polohy, hodí
se na záhony, k řezu
i na sušení do vazeb

20,90

22081

III–IV  VI–X

HVOZDÍK
0,5 g
BRADATÝ
SMĚS BAREV

- výška až 50 cm
- pestré květy
- na záhony i k řezu

15,90

23261

V–VI  V–IX

KOPRETINA
VELKOKVĚTÁ 0,2 g
SMĚS BAREV
- trvalka
- bohatě kvetoucí
- skupinové výsadby, i pro
řez květů

- dvouletka
- rychle rostoucí
- intenzivní modré květy

18,90

II–IV  VI–X

- kompaktní letnička
- vysoká až 50 cm
- bohatě kvete od
července až do zámrazu

- letnička
- neobvyklá
- do nádob, truhlíků
- jako řezaná do vázaných
kytic

- pro skupinové výsadby
- na slunná a přistíněná
stanoviště

22,90

II–III  VI–X
III–IV  VI–X

- výška 30–40 cm,
vyžaduje slunečné
stanoviště, použití
k sušení i do vazeb

- trvalka, statný vzrůst
- obohacuje půdu o dusík
- slunné místo,
propustnou půdu

20,90

20671

- až 80 cm vysoká letnička
keřovitého vzrůstu,
vhodná na záhony
a k řezu

- vzpřímeně rostoucí
- 110 cm vysoká
- použití na sušení

19,90

HLEDÍK VĚTŠÍ
NÍZKÝ MAGIC 0,2 g
CARPET/SMĚS BAREV

24,90

- bohatě větvená letnička,
vytváří přízemní růžici
listů a hustá květenství,
nutné slunné stanoviště

- oblíbená letnička,
dorůstá až 200 cm,
vyžaduje slunečné
polohy a výživné půdy,
vhodná k řezu

20,90

II–III  VI–IX

FIALA LETNÍ
SMĚS BAREV 0,3 g

- dvouletá až víceletá
letnička, vhodná
na záhon i k řezu,
příjemně voní, vyžaduje
slunné stanoviště

- kompaktní, keříčkovitá
- dorůstá 70 cm
- k řezu a na záhony

- letnička
- keříčkovitý, nízký vzrůst
- na obruby, do
skupinových sadeb

20,90

20551

- nízká letnička, vyžaduje
slunnou a teplou polohu,
oblíbená díky nenáročnosti
a vytrvalému kvetení

- letnička keřovitého
vzrůstu, výška 50-60 cm,
vhodná k řezu i na sušení
do vazeb

- dvouletka, nízká
- pro skupinové výsadby
- slunné stanoviště

22,90

II–III  VI–VII
IV–VI  VIII–X

ČERNOOKÁ
ZUZANA
1,5 g
SMĚS BAREV

- popínavá letnička, výška
až 1 m, vyžaduje oporu,
daří se jí v polostínu
a v závětří

- letnička vysoká 50 cm,
keříčkovitého vzrůstu,
využití na záhon jako
solitera též k řezu

- nízká, velmi oblíbená
- vysoká 80 cm
- žluté, jednoduché květy
- pěstování v nádobách

- výška až 50 cm
- pestré květy
- na záhony i k řezu
- do slunečných poloh

15,90

III  VI–IX
IV  VI–IX

20,90

 VII–IX

- letnička, vzpřímená
- do skupinových výsadeb
- řezané mají dlouhou
trvanlivost

15,90

14,90

- keřovitý habitus
- vysoká až 40 cm
- vhodná na záhony
i k řezu

- oblíbená letnička,
dorůstá až 160 cm,
vyžaduje slunečné
polohy a výživné půdy,
vhodná k řezu

15,90

HVOZDÍK KARAFIÁT
CHABAUD
0,5 g
/SMĚS BAREV

20501

- letnička, výška
60–80 cm, vyžaduje
teplé a slunečné polohy,
vhodná na záhon i k řezu

- velmi pěkná letnička
do závěsných nádob,
kvete po celé léto

22,90

II–III  V–X

IV

20591

- plazivá až 2 m dlouhá
letnička, citlivá na mráz,
využití samostatně
na záhony, obruby

- až 80 cm vysoká letnička
keřovitého vzrůstu,
vhodná na záhony
a k řezu

18,90

II–III  VI–X

22,90

- letnička, vysoká
do 20 cm, přepichujeme
4–5 rostlin dohromady

22,90

HLEDÍK VĚTŠÍ 0,2 g
KOUZLO POHÁDKY
/SMĚS BAREV

18,90

- bohatě kvetoucí letnička
- 60 cm vysoká, k řezu
- stanoviště chráněné
před větrem

- vytváří kompaktní
bezúponkové keříčky,
citlivá na mráz, využití
na záhon i do truhlíků

20,90

III–IV  VII–IX

ASTRA ČÍNSKÁ –
VYSOKÉ K ŘEZU
– SMĚS BAREV 0,5 g

- výška 50–60 cm,
náchylná k houbovým
chorobám, světlomilná,
vhodná na záhon i k řezu

- nenáročná letnička,
výška 40–50 cm,
vhodná hlinitopísčitá
půda s dostatkem
vápníku

14,90

III–IV  VI–X

20471

- letnička vysoká
50–60 cm pro slunná
stanoviště, vhodná
na záhon i k řezu

18,90

GAZÁNIE ZÁŘIVÁ
SMĚS BAREV 0,5 g

ASTRA ČÍNSKÁ
- PRINZESS 0,5 g
VYSOKÉ K ŘEZU
SMĚS BAREV

20,90
Sklizeň

V–VI  VI–VIII

Kvetení

BARVY ALKYTON – PRUŽNÝ, VYSOCE KRYJÍCÍ, BAREVNĚ STÁLÝ, SAMOZÁKLADOVÝ EMAIL PŘÍMO NA:
1007

5002

6018

8011

LESK 7748

LESK 7728

LESK 7733

LESK 7776

1015

5010

6029

8017

LESK 7742

LESK 7726

1021

LESK 7734

5012

LESK 7746

3000

LESK 7782 • SAT 7482

6001

LESK 7765

7005

LESK 7736

3005

LESK 7786

6005

TMAVĚ ZELENÁ

SVĚTLE ZELENÁ

9003

ČERVENÁ

ZLATÁ

9005

STŘÍBROŠEDÁ

ŠEDÁ

7016

LESK 7737 • SAT 7437

LESK 7789

LESK 7779 • SAT 7774 • MAT 7777

3009

6009

7035

9010

LESK 7739

3020

6011

LESK 7767

LESK 7735

LESK 7781

LESK 7792 • MAT 7790

8001

ČÍSLO BARVY RAL
OBJ. Č. PRO LESK, MAT, SAT

LESK 7773

ŠEDÁ
5801

ŠEDÁ
7280

SPECIÁLNÍ ZÁKLAD GALVINOL®

tradiční keramický buclák / hrnec
nejen pro okurky či sádlo
praktické použití a krásná dekorace
materiál: kameninová keramika

ZLATÁ

9007

7714

7717

CENA
0,25 l – 179 Kč
0,75 l – 395 Kč

ČERNÁ

TMAVĚ MODRÁ

7276

7262

7279

7227

KOVÁŘSKÁ BARVA

– speciální barva s hrubým povrchem, vytváří atraktivní grafitový
černošedý vzhled
– výtěžnost až 10,5 m2 z litru při 50 µm
Pro dokonalý výsledek! Kovářská barva také ve spreji.

0,25 l – 169,–
0,75 l – 339,–

0,25 l – 199 Kč / 0,75 l – 399,–
sprej 400 ml – 219,–

ČERNÁ KOVÁŘSKÁ
7319

ŽÁRUVZDORNÁ BARVA

ŽÁRUVZDORNÁ KOVÁŘSKÁ BARVA

Také v provedení KOVÁŘSKÁ s grafitovým vzhledem
(stejný vzhled jako kovářská barva)

Také v provedení KOVÁŘSKÁ s grafitovým vzhledem
(stejný vzhled jako kovářská barva)

STŘÍBRNÁ
1015

CH1317

Keramický buclák s poklopem

MĚDĚNÁ

– použitelné všude tam, kde je zapotřebí vysoká tepelná odolnost
– chrání a esteticky upravují tepelně namáhané povrchy, výtěžnost
10–12 m2 z litru při 35–40 µm

0,25 l – 199,–
0,75 l – 439,–

7715

7286

HNĚDÁ

ČERVENOHNĚDÁ
7269

– na obtížně přetíratelné podklady, neželezné kovy (zinek, měď,
hliník, bronz, olovo, atd.) nerez, přetíratelné plasty, sklo, porcelán a
jiné hladké povrchy
– rychle zasychá a je přetíratelný po 30 minutách, extrémní výtěžnost
až 35 m2 z litru
SV. MODRÁ TRANSP.
7202

7284

– dokonalá penetrace koroze, vytěsnění vzduchu a vlhkosti na povrch,
na hloubkovou korozi a pro nepřístupná místa
– výtěžnost až 14,5 m2 z litru při 35 µm

0,25 l – 169,–
0,75 l – 339,–

ČERVENOHNĚDÁ
5691

BETON

7245

PENETRÁTOR NA HLOUBKOVOU
KOROZI

RYCHLÝ ZÁKLAD PRIMER+

– rychleschnoucí základ pro novou, nebo mírně narezlou ocel
– přetíratelný po 2 hodinách
– výtěžnost až 12 m2 z litru při 35 µm

9006

7232

7264

LESK 7797 • SAT 7497

SAT 7469

LESK 7768

–
–
–
–

9001

7236

POHLEDOVÝ

DŘEVO

Nejpoužívanější metalické odstíny. Pro nejlepší estetický vzhled se doporučuje aplikace
poslední vrstvy stříkáním.

Atraktivní kladívkový povrch, dokáže
opticky strovnat nerovnosti podkladu.

LESK 7740

KOV

METALICKÉ ODSTÍNY

KLADÍVKOVÝ EFEKT

LESK 7775 • SAT 7475

7001

LESK 7723

REZ

ČERNÁ
1078

CH6379

0,25 l – 209,–
0,75 l – 529,–

– použitelné všude tam, kde je zapotřebí vysoká tepelná odolnost
– chrání a esteticky upravují tepelně namáhané povrchy, výtěžnost
10–12 m2 z litru při 35–40 µm

0,25 l – 259,–
0,75 l – 569,–

ČERNÁ KOVÁŘSKÁ
1019

Přístřešek na dřevo plechový

Skleněný demižon

– vhodné pro opakované použití, sklo umožní udržet chuť a
mikroprvky potravin

–
–
–
–

163 × 83 × 154 cm
konstrukce z pozinkované oceli
šikmá střecha, odolný korozi
snadná montáž

5l

3l

CH4283 – 3 l – 349,–
CH7052 – 5 l – 399,–

CH6386

CHVET10S

ZAHRADNÍ UDÍRNY
Udírny jsou kompletně vybaveny a připraveny k použití. Vyrobeny z borovicového
dřeva tloušťky 1,6–2 cm, balení obsahuje vždy 1 m roury průměru 10 cm vč. kolene,
teploměr a sadu háčků na pověšení masa. Většina udíren je umístěna podstavci a po
uzení se dá pohodlně schovat třeba v garáži, udírny se zakopaným kouřovodem jsou
pak opatřeny nátěrem proti povětrnostním vlivům.
Zahradní udírna
145 cm s kouřovodem
zakopaným v zemi

– dvoudílná udící komora 60 × 60 ×
105 cm, udit lze ve dvou úrovních
– topeniště o průměru 20 cm a výšce
34 cm
– 20 háčků a 4 tyčky k zavěšení
produktů
6 500,–

Velká zahradní
udírna 190 cm

– dvoudílná udící komora 48 × 53
× 140 cm, dvoje dveře, udit lze ve
dvou úrovních, topeniště 20 × 20 ×
25 cm z 2 mm plechu
– 12 háčků a 6 tyček k zavěšení
produktů

5 500,–

MEGA zahradní udírna
160 cm s kouřovodem
zakopaným v zemi

– dvoudílná udící komora 70 × 70 ×
120 cm
– udit lze ve dvou úrovních
– topeniště o průměru 20 cm a výšce 34 cm
– 27 háčků a 9 tyček k zavěšení produktů

7 990,–

Železná udírna 117 cm
– z železných plechů nastříkaných
žáruvzdornou barvou
– udící komora 50 × 50 × 50 cm

5 l s rukojetí CH1317 – 149,–
5 l opletený s rukojetí CH6386 – 499,–
10 l opletený s rukojetí CH6379 – 799,–
10 l v plastovém koši široké hrdlo
CHVET10S – 399,–
Zahradní udírna
130 cm s kouřovodem
zakopaným v zemi

– udící komora 60 × 60 × 90 cm
– udit lze ve dvou úrovních, obsluhuje se
otevřenou střechou
– topeniště o průměru 20 cm a výšce 34 cm
– 10 háčků a 6 tyček k zavěšení produktů

3 500,–

Mini zahradní udírna
130 cm

– udící komora 50 × 50 × 50 cm
– topeniště o rozměrech 25 × 25 ×
25 cm z 2 mm plechu
– 4 háčky a 2 tyčky k zavěšení produktů

4 500,–

Bytelná zahradní
udírna 170 cm

– dvoudílná udící komora 50 ×
50 × 100 cm, s dvoje dveře, udit
lze ve dvou úrovních, topeniště
25 × 25 × 25 cm z 2 mm
plechu
– 6 háčků a 4 tyčky k zavěšení
produktů

3 500,–
Bytelná zahradní
udírna 180 cm

– dvoudílná udící komora 60 × 60
× 100 cm, dvoje dveře, udit lze ve
dvou úrovních, topeniště 25 × 25 ×
25 cm z 2 mm plechu
– 6 háčků a 4 tyčky k zavěšení uzených
produktů

5 500,–

Velké topeniště – průměr
roury 10 cm
32 × 20 × 25 cm

1 200,–
– topeniště 22 × 32 × 25 cm z 2 mm
plechu
– 6 háčků a 3 tyčky k zavěšení produktů

CH6055 – tmavě šedý – 2 499,–
CH6048 – hnědý – 2 499,–

Při zakoupení udírny a nahrazení středního topeniště za větší.

500,–

6 500,–
Střední topeniště –
průměr roury 10 cm
25 × 25 × 25 cm

900,–
Sada háčků do udírny 10 ks
výška 15 cm, průměr oka 4 a 7 cm

199,–
41

ZAHRADNÍ DEKORACE
Nově nabízíme širokou škálu krásných ozdob do vaší zahrady, domu a květináče. Většina je umístěna na tyčce vysoké 30/60 cm k zapíchnutí do zeminy.

Motýl CH8430

Káčátko
9 × 12 cm
Výška: 60 cm

CH8492 – 69,–
Mávající brouček
8 × 7 cm
Výška: 30 cm

Beruška

9 × 8 cm
Výška: 34 cm

CH8447 – 59,–

modrý, červený, zelený – 59,–

Ptáček na houpačce CH5447

Létající brouček

8 × 7 cm
Výška: 30 cm

8 × 7 cm
Výška: 30 cm

CH8447 – 59,–

CH8447 – 59,–

Barevný motýl CH5508

12 × 7 cm
Výška: 60 cm

Ptáček v klícce
CH5515

12 × 7 cm
Výška: 60 cm

oranžový – 99,–
červený – 99,–
modrý – 99,–

20 × 10 cm
k zavěšení

barevný na zeleném listu – 69,–
růžový na zeleném listu – 69,–
barevný na žluté kytce – 69,–

Ptáček v ozdobné
klícce CH5522

Plameňák na tyčce
22/26/30 cm
Výška: 60 cm

22 × 10 cm
k zavěšení

černobílý – 129,–
barevný – 129,–
Beruška CH8492

9 × 12 cm
Výška: 60 cm

zelená – 69,–
červená – 69,–

kulatý červený – 99,–
špičatý žlutý – 99,–

Mávající housenka žlutá

Slimák

12 × 10 × m
Výška: 60 cm

10 × 4 cm
Výška: 60 cm

CH8478 – 59,–
Včelka černožlutá
menší/střední/větší

CH8508 – 199/249/299,–

9 × 7 cm
Výška: 60 cm

Včelka CH5478

CH8485 – 59,–

CH8454 – 59,–

Ptáček letící CH5454

12 × 10 cm
Výška: 60 cm

12 × 10 cm
Výška: 60 cm

žlutá – 69,–
růžová – 69,–
zelená – 69,–

Žába velká CH8522

fialový – 59,–
růžový – 59,–
zelený – 59,–
Včela velká

12 × 12 cm
Výška: 60 cm

14 × 13 cm
Výška: 60 cm

Ptáček sedící CH5461

Plameňák

10 × 10 cm, výška: 60 cm

60 × 22 × 93

CH9219 – 399,–
Labuť
80 × 34 × 41

s deštníkem – 159,–
s květinou – 159,–

CH8515 – 159,–

zelený, červený, žlutý – 59,–

CH9288 – 599,–

Plašiče ptáků
Maketa havrana

Maketa sovy

20 × 16 × 38 cm, otočná hlava

CH9165 – 299,–
Maketa sokola – létající

80 × 44 × 12 cm

létající CH9172 – 249,–

58 × 35 × 10 cm

47 × 15 × 34 cm

stojící CH6245 – 199,–

CH9189 – 249,–

Plašič ptáků reflexní
38 × 20 cm

CH2682 – 119,–
Hroty proti ptákům 50 cm
– 40 kovových hrotů na ohebném pásku

CH1878 – 85,–

Zahradní teploměr Sluníčko
65 cm
– teploměr z kvalitního plastu
– pro venkovní i vnitřní použití
– výška 65 cm, k zapíchnutí do země

CH5823 – 129,–

NOVINKY
Květinové schody
rohové
– 3 police
– rozměr 60 × 60 × 60
– ideální na pokojové i venkovní
rostliny

CH9550 – 999,–
Květinové schody

– 3 police
– rozměr 70 × 60 × 60
– ideální na pokojové i venkovní
rostliny

CH9567 – 1199,–
Opora rostlin
spirálová
– výška 150 cm
– elegantní vzhled

CH9317 – 179,–
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Závěs na žardinky

Mravenec velký
CH3939

– 30 × 28 cm

– 14 × 7 cm
– výška 60 cm

sova – CH0266 – 99,–
ptáček – CH0273 – 99,–
Zahradní vozík

– železný, nosnost 450 kg, nafukovací kola,
odklápěcí bočnice, korba 10 ×52 ×25 cm

CH6803 – 2 390,–
Plachta do zahradního
vozíku
CH3818 – 199,–
Venkovní teploměr

– ozdobný
– s přísavkami k uchycení na sklo – průměr
16 cm

CH6293 – 59,–

s deštníkem – 159,–
se síťkou – 159,–
Papoušek na
houpačce

– k zavěšení
– 12 × 10 × 40 cm

Solární lampa/lucerna
– pro osvětlení zahrady schodišť
– z kvalitních materiálů
– výška 159 cm, 4 W

CH1005 – 1 999,–

Solární světla

– pro přisvícení zahradních chodníčků
a okrajů zahrad

černý plast 15 × 15 × 41 cm

CH0724 – 159,–
nerez 5,5 × 5,5 × 36 cm

CH9802 – 159,–
Papoušek
na houpačce
s lampičkou

CH0632– 49,–
Solární světlo

– nerez 4,7 × 4,7 × 30 cm

– k zavěšení
– 12 × 10 × 40 cm

CH9819 – 199,–

CH9871 – 49,–

ZAHRADNÍ VOZÍK

PLACHTA
DO ZAHRADNÍHO VOZÍKU

CH3818 – 199,–
CH6803 – 2 390,–

DOMEK NA NÁŘADÍ

ZÁKLAD K DOMKU

CH3717 – 799,–

CH3700 – 12 990,–

PŘÍSTŘEŠEK NA DŘEVO PLECHOVÝ

CH6048 – hnědý – 2 499,–

CH6055 – tmavě šedý – 2 499,–
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Zahradní foliovník

Zahradní foliovník

Zahradní foliovník

CH5460 – 1 999,–

CH0426 – 999,–

CH0396 – 499,–

Zahradní pergola s brankou

Zahradní pergola s lavičkou

Zahradní pergola s brankou

CH9074 – 2 299,–

CH9512 – 2999,–

CH0259 – 2 299,–

Foliovník 3 – segmentový
Zahradní foliovník

CH0402 – 799,–
CH5552 – 2 299,–
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Obchodní podmínky
Prodávající
Drago, spol. s r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I-Město, 75002
IČO : 25530151
Kontakt: +420 581 746 242 nebo drago@drago.cz
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v zásilkových obchodech provozovaných firmou DRAGO, spol. s r. o. ke dni 1. 1. 2020.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma DRAGO, spol. s r.o. se sídlem Tržní
2902/14, 75002 Přerov I – Město, IČ:25530151, zapsaná v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C., vložka 20082 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí
se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající je firma DRAGO, spol. s r.o. se sídlem Tržní
2902/14, 75002 Přerov I – Město, IČ:25530151, zapsaná v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C., vložka 20082. Jedná
se o subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho zásilkového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk,
který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností
či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,
která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní
smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky či do tištěného katalogu či letáku,
kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení
nemá vliv. Obdobně vzniká kupní smlouva telefonickou, příp.
SMS objednávkou na k tomu určená telefonní čísla, tyto objednávky však prodávající nepotvrzuje. V případě zaslání objednávky emailem vzniká kupní smlouva až odesláním potvrzení
doručení emailu s objednávkou. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Internetovou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní
smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná
kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu,
a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační
řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě,
že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, fotografie zboží, jiných podkladů
apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data
pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě
dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo
celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět
na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy
ČR.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá
vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době,
kdy spotřebitel věc převzal,
– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
a na základě reklamy jimi prováděné,
– se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc
vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu
součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě
nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel
i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo
na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel
má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
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věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu
v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má
se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Reklamace rostlinného materiálu a rychle zkazitelného zboží
Pří reklamaci rostlinného materiálu je nutné přihlížet
k tomu, že se jedná o živý materiál, který někdy není možné
ovlivnit. Kupující si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl použit při výsadbě, lze těžko označit subjekt,
který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace. Kupující je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo
převzetí důkladně sám zkontrolovat. Reklamace je nutno nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí ohlásit telefonicky, příp. písemně Prodávajícímu. Kupující poskytne veškerou
pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo jiné tím, že
zašle Prodávajícímu e-mailem nafocené vady zboží. Za rostlinu, u níž nelze uplatnit reklamaci, je považována ta, která
odumřela v důsledku nedokonalé péče jako třeba nedostatečnou zálivkou, absencí anebo přemírou hnojení a neodborného
tvarování. Dále pak není možné rostlinu reklamovat v případě
mechanického poškození Kupujícím, třetí osobou nebo zvířaty.
Záruka se také nevztahuje na rostliny poškozené přírodními
živly, mrazem a látkami škodlivého charakteru. Prodávající
zákazníkovi zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou
odpovídat tomu, co bylo dohodnuto (mj. pravost odrůd uvedených na zboží). Za výsledky pěstování a růstu produktů Prodávající neručí, není-li dohodnuto jinak.
Obdobně v případě nákupu ovoce, zeleniny a dalšího rychle zkazitelného zboží (vyjma brambor k uskladnění a sadby
brambor) je tato lhůta pro reklamaci zkrácena na 48 hodin od
převzetí zboží, nevyžaduje-li povaha zboží jeho okamžité zpracování (jahody, meruňky, broskve, borůvky aj.).
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém nebo zásilkovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce
odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně
s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na některé
z provozoven firmy po předchozím ohlášení.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit
též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
drago@drago.cz.
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V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí
od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na
dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu
dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního
dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy
do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy
získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo
zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně,
může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu
škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu
vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené
náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu
s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména,
v případě smluv:
– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného
provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než
vyžádaných náhradních dílů,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických či legislativních (certifikovaná sadba) důvodů jej není možné vrátit,
– předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Skladem do 5ti dnů“ v případě, že
zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo
pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Platební podmínky
– Hotově: Platbu za objednávku provedete při osobním odběru.
– Dobírka: Platíte až při převzetí zboží. Kurýrovi PPL můžete
dobírku uhradit platební kartou.
– Převodem: Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte
platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení objednávky, nezapomeňte vyplnit variabilní symbol (číslo objednávky). Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno, je-li skladem. Platí pouze pro zákazníky z ČR. Číslo
účtu pro zasílání plateb je: 259132985/0300, při úhradě ze
Slovenska Vám sdělíme EURový účet elektronicky. V případě úhrady objednávky dodávané v rámci řádného rozvozu
musí být platba připsána na účet prodávajícího 1 pracovní
den před uzávěrkou objednávek pro daný termín.
– Online převod PayU: Při dokončení objednávky budete přesměrováni do své banky, kde bude přichystán příkaz k úhradě na náš účet. Po řádném odeslání příkazu bude částka do
15ti minut připsána na náš účet a můžeme ji ihned vyřizovat. Platí pro banky ČS, KB, RB, GE Money, mBank, Fio,
Sberbank. Obdobně lze tímto způsobem využít platební
bránu pro platbu kartou.
Způsoby dopravy
– Řádný rozvoz: Zboží obdržíte na zvoleném výdejním místě
v uvedený čas, kdy Vám jej vydá řidič rozvozového vozu.
– Česká pošta – Balík Do ruky: Přepravní služba, která zboží
doručí až k Vám domů, následující den po jeho odeslání.
Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout
do 7-mi dnů na Vaší poště. Platí pouze pro ČR
– Osobní odběr: Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší
prodejně či výdejně. Objednávku zaplatíte hotově.
– PPL přeprava: Přepravní služba, která doručí zboží druhý
pracovní den po dni odeslání. Tuto službu používáme i pro
doručení do SR
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků
a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho
písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo
na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel
nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem
archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze
provozovateli obchodu.

nicky. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího či ji sdělí telefonicky na
kupujícím udané telefonní číslo.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci
své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní
smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako
uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována
za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně
i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného
zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Příloha: Vzor Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Drago, spol. s r. o., Tržní 1748/25, 75002 Přerov
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto
zboží:
– název zboží:
– číslo objednávky (smlouvy):
– datum dodání:
– jméno a adresa kupujícího:

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupní cena má být vrácena na bankovní účet číslo:

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy drago@drago.cz nebo telefo-

..............................................................................
datum a podpis kupujícího (podpis není nutný)
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– AKČNÍ NABÍDKA –
Hnojivo na brambory

Princess (AB)

– prémiová, salátová, netmavne
– vysoký výnos, odolná chorobám
– pro dlouhodobé skladování
– oceněna titulem
„brambor Vysočiny“

– s přídavkem 3% hořčíku a 8 % síry pro vyšší obsah
škrobu, 1 kg na 10 m²
– k hnojení brambor před jarní výsadbou
– N-P-K 12 - 6 - 20

Cererit
–
–
–
–

univerzální bezchloridové hnojivo
hořčík pro lepší úrodu a vybarvení plodů
pro všechny rostliny, zejména citlivé na chlór
1 kg na 10–100 m² dle typu rostliny

VÝHODNÁ CENA

13,80 / kg 25 = 345,–

5 kg – 149,– / 25 kg – 599,–

Vlašské ořechy

10 kg – 179,–
Tekutá organo-minerální hnojiva

– mix půlek a čtvrtek
– vysoký obsah tuků a bílkovin
– široké využití v kuchyni, původ: ČR

– novinka na trhu za super cenu
– vysoký obsah živin, obsahuje humáty
– zvyšuje imunitu a obranyschopnost rostlin
– delší doba hnojivého účinku, výhodné balení

Borůvky a brusinky
Bylinky
Jahody
Muškáty
Rajčata a papriky

1 kg – 179,– / 5 kg – 849,–
půlky 90 % 1 kg – 199,–

1 l – 79,–

AKCE – při objednávce přes e-shop www.drago.cz do 31. ledna každý druhý kus ZDARMA!

NAVŠTIVTE NAŠE PRODEJNY!
Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–17.00 hod., So: 8.00–11.00 hod.

Sadbové brambory budou k zakoupení na našich prodejnách od 30. ledna 2020
PŘEROV

PANORAMA ZLÍN

Přerov, Tržní 14, tel.: 581 746 242
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057 (Zimní stad.), tel.: 605 234 155

Zlín – Jižní Svahy, Okružní 4701 (Panorama), tel.: 605 234 156
OLOMOUC

Olomouc, Tovární 42 (u Kauflandu), tel.: 777 895 983

