
Kořenící směsi

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 – 49,–

Svíčková
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.

100 g – 49,–

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

100 g – 39,– / 500 g – 169,–

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

100 g – 39,–

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

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

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

100 g – 39,–

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,–

Živaňská pečeně
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,–

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

100 g – 39,–

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

100 g – 39,–

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

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 – 49,– / 500 g – 179,–

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

500 g – 109,–

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.

100 g – 55,–

Směs steak
Pikantní bylinková směs, ideální k marinování. 
Sůl 30 %, pepř, tymián, koriandr, cibule, E 621.

100 g – 39,–

Gyros
Ostrá směs k přípravě všech druhů masa 
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,–

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.

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,– / 500 g – 139,–100 g – 39,–

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 – 109,–

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

Grilované špízy
Hrubá kořenící směs s fruktózou ochutí každé 
grilované speciality, zejména grilované špízy 
z mnoha druhů mas, zeleniny a hub. Sůl 
49 %,koření (chilli, hořčice, paprika, sušená 
zelenina), cukr fruktóza, paprikový výtažek, 
E621.

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

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.

100 g – 39,–

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

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.

Rumsteak
Směs s malým obsahem soli na oblíbenou 
pochoutky z hovězího masa. Lze použít i na 
ostatní druhy masa, do minutek, omáček a 
štáv. Pepř černý, sůl 11,4%, E621, bazalka, 
koriadr, sušená kapie, pepř zelený, cibule.

100 g – 39,– / 500 g – 139,– 100 g – 49,–

Hungaria
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,–

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

Čubrica
Balkánské koření k dochucení vepřového, 
skopového, drůbežího a  mletého masa.
Sůl 35 %, saturejka, libeček, celer kořen, 
pískavice.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

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,–

Italská směs
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,–

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

100 g – 39,–

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

100 g – 39,–

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

100 g – 59,–

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

100 g – 29,–/500 g – 79,–

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

100 g – 49,–

100 g – 29,– / 500 g – 109,–
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Kari
Sůl 22 %, E621, kurkuma, římský kmín, nové 
koření, kardamon, skořice, pepř.

100 g – 39,– / 500 g – 119,–
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Kořenící směsi bez glutamátu (e621)

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.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

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

100 g – 39,–

Country bez soli
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 – 49,– / 500 g – 179,–

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

100 g – 39,–

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.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

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

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.

250 g – 29,– /1 kg – 69,–100 g – 39,–

Pečené brambory
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.

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

100 g – 39,–

Provensálské koření
Směs bylin a koření k dochucení grilova-
ného masa, ryb, špaget a dušené zeleniny.
Rozmarýn, tymián, oregano, koriandr, 
saturejka, baazalka.

100 g – 39,–

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 – 39,–

Paštika
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.

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

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.

100 g – 39,–100 g – 39,–

Farmářka
Dekorativní koření na vepřový bok, naklá-
dání sýrů a uzenin, do leča.
Hořčice bílá, paprikové floky, cibule, pór, 
česnek.

100 g – 49,–

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

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.

200 g – 39,–

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 – 39,– / 500 g – 139,–

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

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

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.

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 %.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

Zelenina sušená mix
Cibule, mrkev, pastinák, petržel.

500 g – 99,–

Western steak
Speciální pepřová směs na všechny druhy 
steaků.
Paprika zelená a červená, cayennský, bílý, 
černý, růžový, zelený a sečuánský pepř.

50 g – 49,–

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,– / 500 g – 169,–

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 – 169,–

Krkovice na grilu
Pro grilování a pečení vepřových mas od 
kostí.
Sůl 30%, kmín, pepř černý, cibule, česnek, 
nové koření.

100 g – 39,–

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.

100 g – 49,– / 500 g – 179,–

Maď. trvanlivý salám
7 kg vepřového/hovězího a 3 kg slaniny 
nakrájíme kostičky, přidáme obsah sáčku 
a 0,25 kg soli a vyudíme. Sůl, hroznový cukr, 
česnek, černý pepř, sladká paprika, kmín, 
hřebíček, antiox. E301, konzervační látka E250.

Maďarský králík
Na pečení, paštiky. Cibule, česnek, pepř, mrkev, 
koriandr, hořčice, tymián, rozmarýn, saturejka, 
nové koření.

Maďarská divočina
Na přípravu masa z divočiny a volně žijící zvěři. 
Česnek, cibule, černý pepř, koriandr, hořčice, 
cukr, mrkev, tymián, nové koření, bobkový list, 
jalovec, rozmarýn.

Maďarská domácí 
klobása pikantní
7 kg vepřového a 3 kg slaniny 
pomeleme, přidáme obsah sáčku a 0,25 kg 
soli a vyudíme. Sladká paprika, kmín, hroznový 
cukr, černý pepř, granulovaný česnek 4,6 %, 
E621, antioxidant E301, bez soli.

Maďarská sedlácká 
klobása
7 kg vepřového a 3 kg slaniny 
pomeleme, přidáme obsah sáčku a 0,25 kg 
soli a vyudíme. Sladká paprika, kmín, hroznový 
cukr, černý pepř, granulovaný česnek 6 %, 
E621, antioxidant E301, výtažky koření, bez soli.
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80 g – 55,–

350 g – 109,–260 g – 125,–

80 g – 55,–

200 g – 125,–

Maď. lahůdková paprika
Vynikající lahůdková paprika intenzivní 
červené barvy s výraznou vůní a chutí 
vypěstovaná i zabalená ve známé jižní oblasti 
Maďarska Kalocsa. Asta 120. 

sladká/pálivá 100 g – 69,–

Gulášová pasta
Vhodná nejen do gulášů, ale i do všech omáček, 
pod maso, na gril, do polévek a pomazánek.

ostrá 160 g – 59,–
lahůdková 160 g – 59,–

ostrá 160 g – 59,–
lahůdková 160 g – 59,–

Papriková pasta
Do všech druhů masových, rybích i drůbežích 
pokrmů, také do polévek či salátů.

100 g – 49,– / 500 g – 179,–

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

100 g – 55,– / 500 g – 179,– 100 g – 39,– / 500 g – 139,–
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jednodruhová Koření

Vanilkový lusk
Do čokolády, pudinku, cukroví, na výrobu 
zmrzliny, do pečiva, krému a likérů.

1 ks – 49,– / 5 ks – 149,–

Pepř barevný
Pepř celý – růžový, zelený, černý, bílý.

30 g – 39,– / 100 g – 109,–

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

50 g – 29,–

Libeček (nať)
Dodává jídlům aromatický masovou chuť.
Převážně do polévek vývarového charakteru.

50 g – 39,–

Jalovec
Ke skopovému masu a zvěřině, do 
kysaného zelí.

20 g – 15,– / 100 g – 49,–

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

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

100 g – 35,– / 500 g – 139,–

Česneková pasta
Česnek, 10% sůl.

720 ml – 69,–

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

100 g – 39,–

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

50 g –19,– / 500 g – 119,–

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

100 g – 25,– / 500 g – 89,–

Kmín římský celý
Do nakládané zeleniny, zelí, omáček a 
dušených mas.

50 g – 39,–

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

50 g – 49,–

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

100 g – 39,–

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

100 g – 35,– / 500 g – 99,–

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

20 g – 49,– 

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

50 g – 29,–

Skořice celá
Do silně kořeněných masových jídel – 
vynikající také pod jehněčí.

50 g – 29,– / 250 g – 99,–

Paprika maďarská 
exklusive (baleno v ČR)
Maďarská nejkvalitnější paprika.
Intenzivní červená barva! ASTA 160.

100 g – 39,– / 500 g – 149,–

Skořice mletá
Do sladkých jídel, kompotů, pudinků, 
vánočního cukroví – do čaje i svařeného 
vína.

100 g – 29,–/500 g – 89,–

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

100 g – 29,– / 500 g – 99,–

Paprika uzená
Je dobrou přísadou k dochucení a dobarve-
ní jídel, do omáček, uzenin, sýrů, polévek. 
Svou vůní dodá jídlům nádech uzení.

100 g – 39,– / 500 g – 139,–

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

mletý 20 g – 39,– / celý 2 ks– 39,–

Máta peprná
Do omáček, při přípravě jehněčího masa 
či zeleniny.

50 g – 19,–

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

30 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.

50 g – 29,–

Chilli mleté
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme 
dodat správný říz.

100 g – 29,–

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

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

10 g – 15,– / 100 g – 35,–

Tymián
Do tučných jídel (usnadňuje trávení), do 
omáček, mas, sýrů, těstovin, luštěnin.

20 g – 15,–

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

100 g – 79,– / 500 g – 199,–

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,–

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

50 g – 29,– / 250 g – 89,–

Chilli papričky
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme 
dodat správný říz.

20 g – 25,–

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

30 g – 49,– / 100 g – 129,–

Cibule restovaná
Do omáček, polévek, dušených pokrmů.

100 g – 39,–

50 g – 29,– / 250 g – 129,– 100 g – 19,– / 500 g – 69,–
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Podzimní cibuloviny
Připravili jsme pro vás aktuální nabídku podzimních cibulovin. Každý druh je balen zvlášť v sáčcích s barevnou etiketou. Cibuloviny pochází 
z Holandska s garantovanou kvalitou. Objednávejte prosím do konce září. Při objednávce uveďte šestimístný číselný kód uvedený před 
názvem zboží. 

Krokusy  bílé

Krokusy – směs

Krokusy  fialové  Krokusy  modré 
s bílým okrajem

Hyacinty  bílé

Řebčíky  oranžové

Krokusy  směsKrokusy  žluté

Hyacinty  tmavě 
modré

Hyacinty  růžové

Trubkovité lilie
  bílá

Amaryllis žíhaný

Hyacinty červené

Lilie   žlutáLilie bílá

Amaryllis
lososový

Hyacinty  směs

Lilie růžovo-
červená

Amaryllis bílýLilie  
purpurovočervená  

Amaryllis
tmavě červený

Řebčíky žluté

1 ks 1 ks504011

20/22

80

4

109 Kč 504035

20/22

80

4

99 Kč

15 ks

15 ks 3 ks

2 ks

1 ks

20 ks

3 ks 3 ks

3 ks 2 ks

1 ks2 ks 1 ks

20 ks12 ks

3 ks

2 ks

1 ks

1 ks

503694

503946 500297

507432

506404

5/+

8

2–3



89 Kč

8/9

10

3–4



95 Kč

5/+

8

2–3



69 Kč

5/+

8

2–3



81 Kč

16/17

20

3–4





69 Kč

5/+

8

2–3



81 Kč

5/+

8

2–3



69 Kč

16/17

20

3–4





69 Kč

16/17

20

3–4





69 Kč

16/18

120

7–9





95 Kč

24/26

40

12–2

136 Kč

16/17

20

3–4





81 Kč

16/18

100

7–9



81 Kč

20/+

90

6–7





136 Kč

24/26

40

12–2

136 Kč

16/17

20

3–4





69 Kč

16/17

90

7–9





95 Kč

24/26

40

12–2

136 Kč

16/18

140

7–9





109 Kč

24/26

40

12–2

136 Kč

503748 503755

500235 500310

507067504899

506367

500372

507203 506381

503793503632

500242

507210

506305

velikost hlíz vzrůst rostlin (cm) měsíce kvetení k řezu balkónové/do nádob vonící

Řebčíky červené

504073

20/22

80

4

99 Kč1 ks

20 ks

Brambořík 
břečťanolistý  

1 ks

30/+

10–13

10–11





119 Kč597235

Řepčík 
kostkovaný

15 ks504646

6/+

20

4

81 Kč

Smetanovo-bílé

Žluté, oranžová 
koruna

Zlatě žluté

Bílé, oranžová 
koruna

Petrklíčově žluté

Žluté, červená 
koruna

Bílé, oranžová 
koruna

Žlutá plná zřasená 
koruna

Plnokvěté žluté Bílé se žlutou 
hvězdou

Žluté

5 ks

5 ks

5 ks

5 ks 5 ks

5 ks

5 ks

5 ks

5 ks 5 ks

5 ks 505322

505469

12/14

35

4–5







49 Kč

12/14

40

4



69 Kč505346

505285

505520

505889

12/14

40

3–4



69 Kč

12/14

40

3–4



69 Kč

12/14

35

4–5







49 Kč

12/14

25

3



49 Kč

505360

505292

505605 505971

12/14

35

4–5







69 Kč

12/14

40

4



122 Kč

12/14

40

3–4



49 Kč

12/14

36–40

4



81 Kč

Plnokvětá směs

20 ks508927

12/14

40

4



199 Kč 505308

12/14

40

3–4



49 Kč

Talovín zimní

504608

4/+

7

2–3

109 Kč15 ks

Kosatec 
síťkovaný

Puškinie 
ladoňkovitá

20 ks504806

6/+

15

2–3



95 Kč

5/+

15

3



69 Kč20 ks505063

Objednejte přes náš e-shop
WWW.DRAGO.CZ

do 15. září 2015 nejméně 4 balení
cibulovin a získejte slevu 20 %!!!
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cibuloviny – nabídKa pro termíny do 8. 11. 2015

∅ 22 cm 59,00  ∅ 30 cm 99,00

Košík 
na cibuloviny
– baleno po 5ks

– k sázení a skladování cibulovin
– současně ochrana proti 

hlodavcům
20 l –    59,–
75 l – 145,–

2 + 1 ZDARMA – 3 ks – 290,–

Substrát zahradnický KERA
– univerzální použití pro výsadbu a pěstování
– směs rašeliny a vyzrálého humusu
– hnojivo až na 6 týdnů

2 + 1 ZDARMA – 3 ks – 218,–

Mulčovací kůra KERA
– k mulčování záhonů
– zabraňuje růstu plevelů a odpařování vláhy
– k vysypávání cest, pokrytí půdy okolo stromů
– jemně drcená tříděná kůra jehličnanů stromů

70 l – 109,–

velikost hlíz vzrůst rostlin (cm) měsíce kvetení k řezu balkónové/do nádob vonící

Bílé, oranžová 
koruna  
s červeným 
okrajem

Okrasný česnek
 fialově modrý 
s bílou

Tête à Tête žluté

Okrasný česnek
 růžovo-fialový

Okrasný česnek 
kovově fialový

Orchideovité směs Okrasný česnek
 růžový

5 ks

2 ks

5 ks

5 ks

3 ks5 ks 20 ks506046

504103

12/14

40

4–5





81 Kč

12/+

150

7–8



136 Kč

506169

504127

11/12

15

3–4



49 Kč 504141

12/+

45

6–7



69 Kč505988 504257

12/14

40

4



69 Kč

5/+

20

6–7



49 Kč

Sasanky
 jednoduchá směs

25 ks504288

5/6

20

4–9



81 Kč

Sasanky
 plnokvětá směs

Sasanky bílé 
s  červeným 
prstencem

25 ks

15 ks

504387

5/6

20

4–9



81 Kč

504394

8/+

25

4–9





95 Kč

Sněženky 
woronowii  bílé

15 ks504677

6/+

10

2–3

136Kč

Okrasný česnek
 bílý 

5/+

40

5–6



81 Kč20 ks504097

Jednoduché rané  
červené, široký 
žlutý okraj

Plnokvěté rané
  růžové

Triumf žluté

Plnokvěté žluté

Liliokvěté
 červené, žlutý 
okraj

Jednoduché 
rané  purpurovo-
fialové

Plnokvěté rané
 směs

Triumf bílý 
s purpurově  
červeným žíháním

Vícekvěté fialovo 
purpurové

Papouškovité
 modré

Liliokvěté světle 
fialové, bíle 
lemované

Triumf bílé

Vícekvěté směs Pozdní bílé, 
purpurovo-
modrý okraj

Triumf žluté, 
červeně žíhané

Triumf lososově 
růžové

Ladonička 
bělomodrá

Botanické
 purpurovo-
fialové, černý 
střed

Pryskyřník
pivoňkokvětá 
směs

Botanické
 oranžovo-
šarlatovo-
červené

Papouškovité
  žluté, červeně 
žíhané

Botanické žluté, 
bílé špičky

500518

11/12

20

4



95 Kč10 ks10 ks

10 ks

7 ks

10 ks

7 ks

10 ks

7 ks 7 ks

10 ks

10 ks

10 ks

10 ks 10 ks

10 ks

10 ks

10 ks

10 ks 10 ks

20 ks 15 ks

10 ks

500730

10/11

25

3–4



95 Kč

501874

12/+

40

4



95 Kč

501263

11/12

25

4







81 Kč

501928

11/12

50

5



95 Kč

500570

11/12

35

4





69 Kč

500778

10/11

25

3–4



95 Kč

501133

11/12

40

4



109 Kč 501270

11/12

45

5



109 Kč

501836

11/12

55

5



136 Kč

501959

11/12

50

5



81 Kč

501201

12/+

45

4



109 Kč

501331

11/12

20

4–5



109 Kč 502369

12/+

55

4



122 Kč

501188

12/+

55

4–5





95 Kč

501218

11/12

40

4



109 Kč

501843

11/12

45

5



122 Kč

503274

7/+

10

4–5



49 Kč

504523

503311

505162

5/+

10

3–4



69 Kč

6/+

10

4



81 Kč

Bledule letní

3 ks504875

14/+

50

5



81 Kč

5/+

35

7–8





95 Kč

10/11

20

4



81 Kč503342

Modřenec 
arménský

20 ks

8/9

18

4–5



81 Kč504936

Ladoňka sibiřská

25 ks

7/8

15

3–4



95 Kč505186

Triumph
pastelové tóny, 
směs

17 ks508514

10/11

45

4



129 Kč

Modřenec MIX

504950

9/+

15

5





122 Kč10 ks

12/12

90

5–6



81 Kč

Sněženky jarní 
bílé, plnokvěté

504691 10 ks

4/5

10

2–3

136 Kč

25



semena

rubinova

16,90

- raná
- plod silnostěnný, 

šťavnatý
- světle zelená až červená

paprika zeleninová 
polní 0,5 g

II–III VII–IX

425032

semaroh

24,90

- raný tenký beraní roh
- nepálivý plod světle zelený 

až červený
- vhodná ke sterilaci celých plodů 

bez odstraňování semen

paprika zel.
k rychl. i polní 0,8 g

II–III VII–IX

425142

lydia Kapie

13,90

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

paprika zel. k rychl. 
i polní 0,6 g

II–III VII–IX

425112

pálivec, pole

16,90

- středně pálivý kozí roh
- dlouhý, úzký plod zelený 

až červený
- univerzální využití

paprika zel. k rychl. 
i polní 0,6 g

II–III VII–IX

425162

pcr

16,90

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

červený
- univerzální využití

paprika zel. k rychl. 
i polní 0,6 g

II–III VII–IX

30490

superamy F1

44,90

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

paprika zel. k rychl. 
i polní

15 s

II–III VII–IX

425282

slovaKia

16,90

- velmi raná, silnostěnná
- světle zelené plody

paprika zel. 
k rychlení 0,6 g

II–III VI–VII

30506

vlasta 
(oranžová)

16,90

- poloraná, silnostěnná
- plod světlezelený až 

oranžový
- univerzální využití

paprika zel. k rychl. 
i polní 0,6 g

II VII–IX

30493

proKop - Kozí roh

16,90

- úzce trojúhelníkový 
plod, pálivý

- zelená až červená
- univerzální využití

paprika zeleninová 
polní 0,6 g

II–III VII–IX

30476
HODONíNSKÁ
SLADKÁ VZPŘíMENÁ

16,90

- sladká, kořeninová, polní
- na sušení a mletí, surovina 

pro výrobu koření, dozrává 
vyrovnaně

- štíhlá, tmavě červená

paprika koř. sladká (polní)
0,6 g

I–III VIII–IX

30466

samurai /alceo F1 
série maxi

44,90

- poloraná
- hranolovité plody až 

19 cm dlouhé
- tmavě zelená až červená

paprika zeleninová 
polní 15 s

II–III VII–IX

425242

stalagnit

25,90

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

paprika zeleninová 
k rychlení 15 s

I–III VI–VII

900142

orFeus – Kozí roh

25,90

- tloušťka stěny 4 mm
- plod zelený až červený
- plod 22–25 cm

paprika zeleninová 
k rychlení 15 s

I–III VII–IX

900162

FrantiŠKa

25,90

- síla stěny 7 mm
- plod žlutý až červený
- plod 10–13 cm

paprika zeleninová 
k rychl. i polní 15 s

II VIII–IX

900592
balKonovKa

27,90

- tloušťka stěny 7 mm
- plod žlutý až červený
- plod 13–15 cm
- rostlina nízká

paprika zeleninová 
balkonová 10 s

II–III VII–IX

900522

P
A

P
R

IK
Y

IN
G

. 
TE

CL
O

V
Á

raFaela F1
- pravá Kapie

44,90

- kapie, tmavě červené 
plody

- vhodná pro přepravu 
i kratší skladování

- optimální pro sterilizaci

paprika zelen. polní
15 s

II–III VII–IX

425272

almapapriKa

24,90

- silnostěnná kulovitá
- plod žlutý až červený
- vysoce úrodná
- pro sterilizaci

paprika jablíčková
0,4 g

II–III VII–IX

425522

Korál

16,90

- raná, silně pálivá
- kořeninová, třešňového 

typu k nakládání a sušení, 
zelená až tmavě červená

- i do horších podmínek

paprika třeš. ostrá 
(polní) 0,6 g

I–III VIII–IX

30468

homer

11,90

- pozdní pro polní 
pěstování

-oválné až vejčité masité 
plody, nepraskají

- na výrobu protlaků 
a kečupů

rajče keříčkové
0,2 g

III VIII–IX

30587

rubíneK

16,90

- rané, třešňové
- nenáročné na půdu

rajče keříčkové
0,6 g

III VII–VIII

431182

vilma 
(balKónové)

13,90

- rané pro balkonové 
pěstování

- lze pěstovat i na poli
- drobné kulovité plody
- velmi chutné

rajče keříčkové
0,2 g

II–III VII–IX

30583

stupicKé
polní rané

11,90

- velmi rané
- drobnější kulovitý plod
- velmi chutné
- středně pevné plody, 

nepraskají

rajče tyčkové
0,2 g

II–III VII–IX

30637

beeFmaster 
vFn F1

44,90

- obří plody
- hmotnost až 400 g

rajče tyčkové F1
30 s

III VII–IX

432202
pollicino F1
- série jazýčKy

44,90

- datlová rajčátka
- vynikající chuť
- plod cca 25 g

rajče tyčkové F1
12 s

III VII–IX

432382

idyll

13,90

- rané pro polní pěstování
- drobné plody v dlouhých 

vijanech

rajče tyčkové 
rybízové 0,2 g

II–III VII–IX

30620

ildi

13,90

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

rajče tyčkové 
rybízové 0,2 g

III VII–IX

30626

bejbino F1
- série jazýčKy

44,90

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

rajče tyčkové F1
60 s

III VII–IX

432212

I–III VII–IX

dagmar

22,90

- rané k rychlení
- plod pevný
- odolné praskání

rajče tyčkové F1
0,2 g



30647

parto F1

44,90

- polorané, nepraská
- vyrovnané plody
- dlouhodobě 

skladovatelné

rajče tyčkové F1
60 s

III VII–IX

432122

start s F1

20,90

- raný hybrid
- vyrovnané kulovité 

plody
- odolné praskání

rajče tyčkové F1
0,2 g

I–III VII–IX

30668

III VII–IX

tipo F1

44,90

- plod kulovitý, menší
- nepraská
- perfektně vybarvené

rajče tyčkové F1
60 s



432042

tornádo F1

20,90

- polorané, všestranné 
využití

- plod kulovitý, větší
- na pole i do skleníku

rajče tyčkové F1
0,2 g

II–III VII–IX

30667

toro F1

44,90

- velmi rané
- vysoký výnos
- především pro polní 

pěstování
- vyrovnané plody

rajče tyčkové F1
60 s

III VII–IX

432032
ŠejK

13,90

- rané, nenáročné
- plod oválně hranatý, 

sytě červený
- ideální pro výrobu 

protlaků a kečupů

rajče keříčkové
1 g

II–III VI–VIII

431462

homestead
- série maxi

29,90

- středně pozdní
- k rychlení
- plod až 500 g, vhodné 

na přímý konzum, 
do salátů a na pečení

rajče tyčkové
40 s

III VII–VIII

432352
perun žluté 
hruŠtičKy

24,90

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

rajče tyčkové
0,2 g

III VII–VIII

432312

san marzano 3

16,90

- pozdní, „paprikové rajče“
- plod protáhlý, masitý, 

cca. 120 g
- odolné chorobám

rajče tyčkové
0,2 g

III VII–VIII

30645

sláva porýní

11,90

- polopozdní, pro polní 
pěstování

- plod ploše kulovitý
- odolné praskání
- pro přímý konzum
- příjemná chuť

rajče tyčkové
0,2 g

III VIII–XI

30634

cuor di bue
(býčí srdce)

14,90

- pozdní velmi oblíbená
- plod tvaru srdce, velký 

(až 250 g)
- vynikající chuť, málo semen
- všestranné využití

rajče tyčkové
0,2 g

II–III VII–IX

30643

119,00

- kulaté, keříčkové
- odolná chorobám
- příjemná vůně
- robustní vzrostlé rostliny
- 5 zrn

rajče phantasia

II–IV VII–X

5577

119,00

- rezistentní chorobám
- ke konzervaci
- do kyprých bohatých půd
- plod váží okolo 100 g
- rostliny vyrůstá cca 

150 cm
- 5 zrn

rajče conqueror F1

II–IV VII–X

5582
vita F1

89,00

- třešňové rajče, výška 
50 cm, štavnaté plody 
tvaru srdce

- do květináče, na záhon 
i balkon, bohatá sklizeň

- 10 zrn

rajče heartbreaker

II–III VII–X

5572

89,0

- rajčatová paprika
- středně velké plody
- silnostěnná
- vynikající chuť
- 10 zrn

paprika topgirl

II–III VIII–X

5568

119,00

- kulatá rajčata
- výrazná vůně
- tuhá dužnina
- odolná nejznámějším 

chorobám
- na venek, balkon i do 

skleníku
- 8 zrn

rajče sportivo Fi

II–III VII–X

5571

119,00

- mnoho silnostěnných 
plodů, velmi sladké, 
výjimečně sladké

- ve skleníku špičkové 
výnosy

- 5 zrn

paprika
sweetreen

II–III VIII–X

5565

I nyní v klidu podzimu si můžete objednat z nabídky semen zeleniny, léčivek a květin. Na jaře budete předzásobeni a včas zahájíte pěstování nejen rajčat a paprik. Na této stránce uvádíme 
právě jejich přehled, v našem e-shopu www.drago.cz pak naleznete kompletní nabídku (tato je obdobná s tištěnou v jarním katalogu). Využijte možnosti nakoupit semena na příští sezonu 
za letošní ceny! Stále platí, že při objednávce přes e-shop získáte na tento sortiment slevu 5%. Při telefonických objednávkách uvádějte výhradně kódy umístěné nad fotografií.

Výsev do pařeniště Výsev do skleníku Výsev na záhon Sklizeň26



ovocné stromKy – nabídKa pro termíny od 22. 10. 2015

Jonagold
– zimní odrůda
– do teplých a středních oblastí
– sklizeň začátkem října
– konzumace od prosince do března
– méně odolná proti strupovitosti, 

středně odolná proti padlím
– vhodný opylovač: Gloster, Golden 

Delicious

Melodie
– šťavnaté nakyslé plody
– do středních a vyšších poloh
– odolná proti strupovitosti, méně 

odolná proti padlím
– konzumace od listopadu do února

Topaz
– zimní odrůda
– šťavnaté navinule sladké plody
– vhodný opylovač: Retina, James 

Grieve
– nenáročný, rezistentní proti 

strupovitosti
– do teplých a středních oblastí

Hardyho máslovka
– méně odolná proti strupovitosti
– podzimní, do teplých a středních 

oblastí
– sklizeň koncem září, konzumace 

od listopadu do ledna
– dužnina bělavá a šťavnatá
– vhodná na kompoty a sušení

Flamenco
– nenáročná zimní odrůda odolná 

vůči chorobám
– šťavnatá tmavě červená jablka
– konzum do března
– vhodné do všech oblastí
– do osmi let doroste do výšky 2,5 m

Leskora
– sklizeň počátkem července
– plody mírně oválné, souměrné 

a hladké
– meruňková, aromatická chuť
– vyšší odolnost proti gnomonii 

a monilii
– v květu odolnější proti mrazu

Nancyská mirabelka
– samosprašná
– středně raná, vhodná na pálení
– dobře oddělitelná od pecky
– nenáročná, do všech oblastí
– velmi odolná šarce
– odolná mrazům a nízkým teplotám
– sklizeň v polovině srpna

Gold Star
– pozdně zimní odrůda
– konzumace od ledna
– do všech oblastí
– velké zelenožluté plody
– do kvalitnějších půd
– odolná strupovitosti a padlí

Dicolor
– odolná strupovitosti, nízkým teplotám 

i houbovým chorobým
– zimní, do všech oblastí
– sklizeň začátkem října, konzumace 

od listopadu do února
– vhodný opylovač: Konference, 

Bohemica
– bohatá a pravidelná plodnost

Bolero
– odolná proti strupovitosti a padlí
– uskladnitelné do března
– 4–5 let možno pěstovat v nádobě 

poté nutno vysázet
– dorůstá 2–2,5 m, a šířky 60 cm
– žlutozelené sladké plody
– sklizeň počátkem září

Velkopavlovická
– sklizeň v polovině července
– plody velké, pravidelné, oranžové 

s červeným líčkem
– vyžaduje vlhčí půdy
– dužnina sytě oranžová, pevná 

a velice šťavnatá
– vhodná do všech oblastí

Redhaven
– středně raná, vysoký výnos
– dužina je sladká, šťavnatá
– dozrává počátkem srpna
– nenáročnost na podmínky
– výrazně odolná kadeřavosti
– všestranné využití
– oddělitelná od pecky

Rubín
– raně zimní odrůda
– středně odolná proti strupovitosti 

i padlí
– do všech oblastí
– konzumace od října do ledna
– vhodný opylovač: Golden Delicious, 

Idared

Boscova Lahvice
– méně odolná proti strupovitosti
– do teplejších a středních oblastí
– nesnáší mrazové kotliny a stín
– vyžaduje humózní a záhřevné půdy
– vhodný opylovač: Clappova, 

Konference
– podzimní, uskladnění do listopadu

Williamsova
– letní, méně odolná proti strupovitosti
– do teplých a středních poloh
– náročná na půdu s dostatkem vláhy 

i na klimatické podmínky
– sklizeň koncem srpna
– vynikající chuť a vůně
– oblíbená pro výrobu destilátů

Polka
– odolná vůči strupovitosti i padlí
– žlutočervené plody
– neobyčejně malé nároky na velikost 

stanoviště
– dorůstá 2–2,5 m a šířky 60 cm
– podzimní, sklizeň koncem září

Fairhaven
– pozdní nenáročná odrůda
– pro pěstování i v horších oblastech
– sklizeň  v polovině srpna
– odolnější proti mrazu a kadeřavosti
– dužnina jemná, chutná a velice 

šťavnatá
– dobře oddělitelná pecka

Renkloda zelená
– vhodná pro všestranné použití
– středně odolná proti šarce
– sladká, aromatická chuť
– dobře oddělitelná pecka
– sklizeň koncem srpna a září
– vhodný opylovač: Althanova, 

Domácí velkoplodá, Nancyská

Rubinola
– zimní odrůda
– vysoce odolná proti padlím
– do teplých a středních poloh 

s dostatkem vláhy
– slupka se neotlačuje, netrpí 

padáním plodů
– rezistentní strupovitosti

Clappova
– méně odolná proti strupovistosti
– odolnější v květu proti mrazu
– letní, sklizeň od poloviny srpna
– do všech oblastí, s výjimkou 

mrazových kotlin a stinných míst
– vhodný opylovač: Boscova Lahvice, 

Konference, Williamsova

Nijisseiki
– podzimní odrůda
– odolná strupovitosti i nízkým 

teplotám
– sklizeň koncem srpna
– asijská Nashi hrušeň
– specifická chuť
– do teplých a středních oblastí

Bergeron
– pozdní nenáročná odrůda
– vhodná pro zavařování
– plod středně velký, netrpí otlaky
– odolná jarním mrazíkům
– náchylná k moniliovému úžehu
– nenáročná, vhodná i do okrajových 

oblastí

Cresthaven
– velmi pozdní
– velmi chutná a úrodná
– sklizeň koncem srpna
– velká a pravidelná plodnost
– sklizeň na konci prázdnin
– odolná mrazu a pukání plodu
– dobře oddělitelná od pecky

Presenta
– velmi pozdní odrůda
– dobře oddělitelná od pecky
– do teplých a středně teplých oblastí
– vysoká cukernatost ideální pro 

pálení
– chuť podobná švestce domácí
– tolerantní vůči šárce, samosprašná

Harko
– středně raná až pozdní
– do všech poloh
– nenáročná, není náchylná 

na moniliovou hnilobu ani na padlí
– dobře oddělitelná od pecky
– sklizeň začátkem srpna
– samosprašná, plodí pravidelně

Imperial
– pozdní samosprašná odrůda
– sklizeň v září
– dorůstá až 2–2,5 m
– plody středně velké, šťavnaté
– větve se tlačí kolmo vzhůru

Jojo
– samosprašná, středně raná
– do středně teplých poloh
– sklizeň počátkem září
– odolná pozdním jarním mrazíkům
– nenáročná na podmínky pěstování
– tolerantní vůči šárce

Tipala
– raná odrůda vhodná pro pálení
– sklizeň počátkem srpna
– tzv. medová švestka
– střední tolerance k šárce
– cizosprašná, vhodný opylovač 

Čačanská lepotica

Domácí velkoplodá
– samosprašná pozdní odrůda
– dobře oddělitelná od pecky
– nenáročná na podmínky stanoviště
– vysoce citlivá vůči šarce
– v květu odolná proti mrazu
– sklizeň v půlce září
– velmi dobrá, sladká, aromatická

Tophit
– do teplých a středně teplých poloh
– dobře oddělitelná od pecky
– dozrává koncem září
– odolná jarním mrazíkům
– odolný proti houbovým chorobám
– vysoce tolerantní vůči šárce
– částečně samosprašná

Čačanská lepotica
– tolerantní vůči šarce
– samosprašná, středně raná 
– velké, tmavě modré plody
– dužnina šťavnatá, zelenavě žlutá
– sklizeň v půlce srpna
– dobře oddělitelná pecka 
– oblíbená pro svou nenáročnost 

na pěstování a vysokou plodnost

Gabrovská
– samosprašná, středně raná
– sklizeň počátkem září
– velmi šťavnatá, oddělitelná od pecky
– univerzálně použitelná i pro pálení
– plodí pravidelně
– odolná jarním mrazíkům
– tolerantní šárce, netrpí houbovými 

chorabami

Hrušně

Jabloně Sloupovité jabloně

Na
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m
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Meruňky

Broskvoně
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Renklódy

Slivoně

Nektarinky

Slivoň sloupovitá

rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 22. 10. 2015. omluvte prosím případné výpadky sortimentu. 27



Bílý
– vyšší nároky na závlahu
– hrozny dlouhé hustě osázené
– sklizeň koncem července
– odolnější houbovým chorobám
– vhodný do všech oblastí

Červený
– vysoká odolnost proti padlí a rzi
– vhodný na výrobu marmelád a šťáv
– nakyslá, aromatická chuť

Černý
– vysoká, pravidelná plodnost
– atraktivní díky nízkým nárokům 

na půdu
– ideální do bramborářských oblastí
– delší hrozny s velkými bobulemi
– sklizeň počátkem července

ovocné stromKy a Keře – nabídKa pro termíny od 22. 10. 2015

Mandloň
– v květu překrásný strom
– střední protáhlé plody
– velké jádro dobře vyplňuje celou 

skořápku
– vyžaduje teplé, výhřevné půdy 

dobře zásobené živinami
– nesnese těžké a zamokřené půdy

Regina
– zraje v 6. až 7. třešňovém týdnu
– aromatická, středně šťavnatá
– náchylná červivosti
– pozdní tmavá chrupka
– vysoce odolná k praskání plodu
– plod středně velký, silně barví
– vhodný opylovač: Hedelfingenská, 

Velká červená chrupka

Morellenfeuer
– zraje v 5. až 6. třešňovém týdnu
– samosprašná, do všech oblastí
– kulaté, hnědočervené plody
– dobře oddělitelná pecka
– šťavnatá, nakyslá chuť
– odolná proti mrazu

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

padlí

Zlatá královna
– zraje od poloviny srpna do konce 

září
–  velmi dobrá, sladkokyselá chuť
– dlouhá doba plodnosti (více než 

měsíc)
– vhodná do všech oblastí
– odolná proti virovým chorobám

Thornfree
– středně raný, beztrný
– do všech oblastí

Líska lombardská 
bílá
– vhodná spíše do teplejších oblastí
– dozrává v polovině září
– dospělé keře menší nepříliš husté
– samosprašná odrůda

Ořešák
– polopapírák s hladkou skořápkou
– široce kulovité koruny
– velké, vejčité plody
– doporučuje se do teplejších oblastí
– zraje koncem září
– špičák
– dostupné od 11. 11. 2015

Van
– zraje v 5. třešňovém týdnu
– odolná jarním mrazíkům
– do všech oblastí
– pozdní tmavá chrupka
– vysoká a pravidelná plodnost
– pro zavařování i přímý konzum
– vhodný opylovač: Granát, 

Napoleonova

Moruše bílá
– v dospělosti mohutná koruna
– dozrávání během července
– pro konzervování i přímý konzum
– plody válcovitý tvar, vyrůstají 

na větvičkách
–netrpí chorobami, samosprašná

Tayberry
– lahodné drobné ovoce
– rostlina jako ostružina, chuť maliny
– plody tmavě červené, sladší než 

maliny
– absolutně nenáročná na pěstování
– výborná na výrobu marmelád
– omlouváme se za případné 

nedodání

Rakytník
– opadavý keř s trny dosahující výšky 

1,5–3 metrů
– není vhodné jej vysazovat 

na trvale stinná místa a do těžkých 
a kyselých půd

Burlat
– raná tmavá chrupka
– do všech oblastí
– určena pro přímý konzum
– nenáročná na pěstování
– dužnina červená, tuhá, velmi 

šťavnatá
– zraje ve 2. třešňovém týdnu
– vhodný opylovač: Karešova, Rivan

Halka samosprašná
– zraje v 6. až 7. třešňovém týdnu
– náchylná na moniliovou hnilobu
– pozdní tmavá chrupka
– velice sladká, chutná
– plodí v polovině července
– do teplejších a středních poloh

Jeřáb
– plody – černé / oranžové malvičky
– vysoký obsah vitamínu C, B, P
– prokazatelné baktericidní, antiseptické 

účinky, zvyšuje imunitu
– vhodný do všech poloh a půd
– netrpí chorobami ani škůdci

Medea
– stáleplodící (remontantní)
– velmi chutná s výrazným aroma
– odolná houbovým chorobám
– míně vhodná do vyšších poloh
– zraje od počátku srpna 6–8 týdnů
– nenáročná na pěstování

Borůvka kanadská
– odolná mrazu, do všech oblastí
– vyžaduje zvýšenou půdní kyselost
– doporučujeme kvalitní rašelinu
– keře dorůstají 150–180 cm výšky
– keře plodí dlouhodobě cca 5 kg

Dřín červený
– do všech oblastí na slunná stanoviště
– odolný mrazu, chorobám i škůdcům
– dozrává počátkem září
– pro přípravu želé, kompotů a šťáv
– vysoký obsah vitamínu C
– léčivé účinky na nedoslýchavost, 

nadměrné pocení

Karešova
– zraje ve 2. třešňovém týdnu
– odolná jarním mrazíkům
– raná odrůda tzv. srdcovka
– velké, tmavě červené, lesklé plody
– aromatická, velmi šťavnatá, sladká
– netrpí červivostí
– do všech oblastí
– vhodný opylovač: Burlat

Erdi Bötermo
– zraje ve 4. třešňovém týdnu
– plody jsou velmi kvalitní, chutné 

a aromatické
– samosprašná, do teplých oblastí
– vysoce odolná proti pukání za deště
– k přímé konzumaci i zpracování

Angrešt bílý
– zraje počátkem července
– vhodná do všech oblastí
– zcela rezistentní proti americkému 

padlí

Zewa
– do výživných půd
– zraje v polovině července
– náročnější na závlahu
– vysoce odolná napadení plísní 

šedou
– odolná otlaku

Wilsonův raný
– raný do všech oblastí
– odolný houbovým chorobám

Kustovnice čínská
– keř dorůstající výšky 2–3 m
– vhodnější jsou slunná stanoviště
– plodí za 2 až 3 roky
– samosprašná
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Cena – 229,–

Cena – 119,–

Samčí + Samičí
249,–

Cena – 179,–

Cena – 219,–

Cena – 55,–

Cena – 135,–Cena – 135,–

Cena – 219,–

Cena – 179,–

Cena – 179,–

keř –   89,–
strom – 135,–

keř –   89,–
strom – 135,–

Spinfree – 135,–

Cena – 55,–

Cena – 59,–

Cena – 135,–

Třešně

Angrešt

Ostatní

OstatníOstružiny

Višně

MalinoostružinaMaliníky

Amelanchier
– aljašská či indiánská borůvka
– raná odrůda dorůstá až 2 metry
– vysoká odolnost proti zimě
– plodí již 3. rok, pak až 50 let
– úroda až 10 kg z jednoho keře
– velice sladké, šťavnaté bobule
– sklizeň od poloviny června

Borůvky

Josta
– odolná proti padlí a rzím
– zraje v druhé polovině července

Cena – 135,–

Rybíz

Keř – 89,–
Strom – 135,–

Keř – 89,–
Strom – 135,–

Keř – 89,–
Strom – 135,–

černý – Aronie – 199,–
oranžový – Morav. sladkoplodý – 199,–

– beztrnný, rezistentní, stromkový

Růže popínavé – 75 Kč

Handel Westerland

Šeříky – 219 Kč

Žlutý BílýFialový Fialovobílý

Plumcot 
Melitopolski
– středně velké, šťavnaté plody
– velká, stálá plodnost
– sklizeň počátkem srpna
– dobře oddělitelná pecka
– velká odolnost vůči mrazu
– omlouváme se za případné 

nedodání Cena – 249,–

Broskvošvestka

rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 22. 10. 2015. omluvte prosím případné výpadky sortimentu.28



rŮže – nabídKa pro termíny od 22. 10. 2015
rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 22. 10. 2015. omluvte prosím případné výpadky sortimentu-

Růže keřové – 75 Kč

Schwarze 
Madonna  

Kronenburg Landora Papageno

Růže polyantky – 75 Kč

Mount 
Schasta Whisky

Double
Delight

Kinder
Hiroshima

Mainzer 
Fastnacht Monica

Queen
ElizabethFrisco Rumba

Caribia Caramba Flamingo Helenka Jackaranda

Stromkové růže – 269 Kč

nebo na jednom kmínku 
naroubovány 2 barvy:

Bílá Růžová

Žlutá

Červenobílá

Rudožlutá

Oranžová Červená

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v zásilkových a  internetových obchodech provozova-
ných firmou DRAGO, spol. s r. o. od 25. 11. 2014.

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 spotře-
bitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

vymezení pojmů
Prodávající je firma DRAGO, spol. s r.o. se sídlem Bartošova 1748/25, 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 či internetového 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 nabízené-

ho zboží dodavatelem do katalogu zásilkového obchodu či na internetové stránky, kupní smlouva 
vzniká telefonickým nahlášením či odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem přes e-shop a 
přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativ-
ním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu 
(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zá-
konných důvodů.

Před zasláním objednávky přes e-shop 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. Objednávku odešle kupující prodávajícímu 
kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Hodnotu telefonicky nahlášené objednávky sdělí kupu-
jícímu na vyžádání tel. operátor.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží 
kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodá-
vajícího 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 ku-
pující 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, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžá-
dat 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 uza-
vření 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 záko-
na 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 rekla-
my 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, po-
kud 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 
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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 od-
stoupit.

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 věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo 
že by zjednání 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 dva-
ceti 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. Zákazník si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl 
použit při výsadbě, lze těžko označit subjekt, který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vege-
tace. Zákazník je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo převzetí důkladně sám 
zkontrolovat. Reklamaci je nutno nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí ohlásit telefonicky, 
příp. písemně prodávajícímu. Zákazník poskytne veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, 
mimo jiné tím, že zašle dodavateli e-mailem nafocené vady zboží. Za rostlinu, u níž nelze uplatnit 
reklamaci, je považována ta, která odumřela v důsledku nedoko nalé péče jako třeba nedostatečnou 
zálivkou, absencí anebo přemírou hnojení a neodborného tvarování. Dále pak není možné rostlinu 
reklamovat v případě mechanického poškození zákaz níkem, třetí osobou nebo zvířaty. Záruka se 
také nevztahuje na rostliny poškozené přírodními živly, mrazem a látkami škodlivého charakteru. 
Dodavatel zákazníkovi zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co bylo do-
hodnuto (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 a je dostupný na www.drago.cz. Od-
stoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na 
adresu elektronické pošty prodávajícího drago@drago.cz.

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 kupu-
jícím 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 zákoní-
ku nemá zejména, v případě smluv:
•	 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	smíse-

no s jiným zbožím,
•	 o	dodávce	zboží	v	uzavřeném	obalu,	které	spotřebitel	z	obalu	vyňal	a	z	hygienických	nebo	zákon-

ných důvodů jej není možné vrátit,
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 zpravidla informuje předem. Byla-li část nebo celá objednávka 
uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

platební podmínky
•	 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 a ze Slov-
enska. Číslo účtu pro zasílání plateb je: 259132985/0300, při úhradě ze Slovenska Vám sdělíme 
jiný účet elektronicky.

•	 Hotově:	Platbu	za	objednávku	provedete	při	osobním	odběru.	Toto	je	výhradní	způsob	úhrady	na	
řádném rozvozu.

•	 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
•		 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

•	 Řádný	rozvoz:	Zboží	obdržíte	na	zvoleném	výdejním	místě	v	uvedený	čas,	kdy	Vám	jej	vydá	řidič	
rozvozového vozu.

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 zákazní-
ka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní 
údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí doprav-
ci, 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 elek-
tronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy drago@

drago.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupu-
jícího.
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navštivte naše Prodejny!
Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–17.00 • So: 8.00–11.00

Ba
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úřad Peugeot

Drago

Agip
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káPolní

Tržní
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ský
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d

přerov

Přerov, Tržní 14, tel.: 581 746 242

drago

Lipenská

Tovární

Velkomoravská

NOVÝ SVĚT

HODOLANYCENTRUM

KAUFLAND
ÚŘAD	PRÁCE

BAUMAX

HORNBACH

ZORA

Holická

Tovární

Přerovská

Hodolanská

Wittgensteinova

Tř. Kosmonautů

Masarykova

vlakové
nádraží

Babičkova

Šternberk
Ostrava

Mohelnice

Přerov

GPS:
N 49°35.23800“
E 17°16.25402“

olomouc

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

Sokolovská

Sokolovská

PLAVECKÝ	
STADION

ZIM
NÍ 

STADION

KAUFLAND

1. máje

Po
d Z

ah
ra

dy

28. ří
jna

Sportovní

CENTRUM

ZLÍN

uhersKé hradiŠtě

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

Sadbové brambory budou k zakoupení na našich prodejnách od 20. října 2015.
Brambory k uskladnění zakoupíte již od 10. září 2015.
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akční nabídka
Konzumní česnek
– odrůda zpravidla Unikát nebo Karel IV.
– vypěstován v ČR
– balení 2 kg, 5 kg

2     = 199,–

od 89,–/ kg             5     = 445,–

CD Beef and Rice
– hovězí maso a rýže, bez rostlinných krmiv, nezpůsobuje alergie
– pro výživu všech dospělých psů, obsažená probiotika upravují 

pozitivně střevní mikroflóru

CD Complete Cat
– kompletní krmná směs pro kočky, dodá potřebné živiny 

a látky nezbytné pro spokojený život
– chrání imunitní systém a zdraví s důrazem na zrak a chrup

10 kg – 299,– 15 kg – 469,–SUPER CENA AKCE

NPK 10-10-10
– NPK 10-10-10+13S
– k základnímu hnojení před setím či sázením
– pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic a 

vinic
– dávkování 40–150 g/m2 dle plodiny

5 kg – 109,–
25 kg – 499,– 399,–AKCE

5 kg – 149,– / 25 kg – 549,–

Hnojivo na brambory
– kombinované hnojivo s přídavkem hořčíku pro vyšší 

obsah škrobu
– k hnojení brambor před jarní výsadbou
– snižuje hnilobu a zlepšuje skladovatelnost
– pro bohatší úrodu, 1 kg na 13 m²

20
 +

 5
 k

g 
ZD

AR
M

A

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

10 kg – 299,– 259,–
20 + 5 kg ZDARMA  25 kg – 499,–

Dusíkaté vápno
– k dezinfekci půdy 
– snižuje výskyt plevelů, slimáků, houbových chorob
– k jarnímu i podzimnímu hnojení nejpozději 14 dní před 

výsadbou
– 1 kg na 10–50 m² dle typu rostliny

3 kg – 199,– 169,– / 25 kg – 949,–

Kravský hnůj
– organické hnojivo vyráběné z kravského hnoje
– granulovaná forma usnadňuje manipulaci
– k základnímu hnojení před výsadbou 
– 1 kg cca na 2,6 m² dle typu rostliny

3 kg –    99,–
10 kg – 229,–199,– / 35 kg – 599,–

– krystalické vodorozpustné hnojivo s aktivátorem kvetení
– zajišťuje lepší a zdravější kořenový systém i celkový stav rostlin
– použitelný pro všechny rostliny, zamezuje žloutnutí listů
– N–P–K 19–6–20 + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
– aplikace zálivkou i postřikem 1 x týdně, 10 g do 10 l vody

– koncentrát na 200 l hnojivé zálivky
– vhodné pro muškáty a ostatní balkonové rostliny
– N-P-K – 17-6-25 +15 SO

3
 + mikroprvky

– koncentrát na 100 l hnojivé zálivky
– kvetoucí i nekvetoucí pokojové rostliny
– N-P-K 19 – 6 – 20 +3 % Mg +7 % SO

3
 + mikroprvky

Kristalon Gold 200 g v láhvi

Kristalon Pokojové rostliny 100 g v láhviKristalon v láhvi
– obsahuje s aktivátor kvetení
– rostliny jsou zelenější, více kvetou a plodí

Kristalon Muškát 200 g v láhvi

! PRODUKT S REVOLUČNíM POUŽITíM: DOLIJ VODU – PROTŘEP – NAŘEď – ZALEJ !

99,– 49,–

AKCE

99,– 69,–

99,– 69,–

Citrus
– železo zabraňuje chloróze (žloutnutí listů)
– podporuje zdravý a bujný růst a bohaté nasazení květů 

a plodů
– N–P–K 5–6–6 + 0,02 Fe
– 15 ml na 2 l vody 1x za 2 týdny

0,5 l –35,–
50 % ZDARMA: 0,5 l ZA CENU 0,25 l

Palmy
– pro palmy a zelené rostliny
– zvýšený podíl dusíku pro bohatší a zelenější listy
– N–P–K 9–4–5
– 15 ml na 2 l vody 1x za 2 týdny

AKCE 0,5 l – 49,– 35,–

20 l –    55,–
     75 l – 145,–

2 + 1 ZDARMA – 3 ks – 290,–

Substrát zahradnický KERA
– univerzální použití pro výsadbu a pěstování
– směs rašeliny a vyzrálého humusu
– hnojivo až na 6 týdnů

Keramzit
– pro hydroponické pěstování rostlin
– dekorační zakrytí povrchu květináčů
– aranžérská pomůcka k ukotvení rostlin
– expandovaný jílový granulát pórovité struktury s hladkou 

povrchovou úpravou

50 l – 249,– 169,–

Pokon kůrový substrát na 
orchideje
– pro pěstování všech druhů orchidejí
– dostatek živin pro prvních šest týdnů růstu
– neobsahuje zárodky škůdců a chorob

AKCE 5 l – 99,– 49,–

2 + 1 ZDARMA – 3 ks – 218,–

Mulčovací kůra KERA
– k mulčování záhonů
– zabraňuje růstu plevelů a odpařování vláhy
– k vysypávání cest, pokrytí půdy okolo stromů
– jemně drcená tříděná kůra jehličnanů stromů

70 l – 109,–

Pokon granulovaná hnojiva
– konifera s hořčíkem pro krásné zelené listy NPK 9 – 6 – 11  + 3 Mg
– réva pro plné rašení révy NPK 6 – 5 – 9  + 10 Mg
– na růže pro bohaté a časté kvetení NPK 9 – 9 – 9  + 3 Mg
– zahradní rostliny pro výrazně zelené listy a bohaté kvetení NPK 12 – 12 – 17  + 2 Mg
– ovoce a zelenina pro zdravý růst a příjemnou chuť NPK 4 – 6 – 12  + 8 Mg

SLEVA AŽ 67 %

Jedy na myši
– opožděné působení (4–5 dní)
– na myši 20 g na jedno místo
– na krysy 50 g na jedno místo
– do 14ti dní zničí všechny škůdce

granule na myši – 500 g – 69,–
měkká návnada – 500 g – 89,–

obilné vločky – 250 g – 39,–
parafínové bloky – 100 g – 49,–

zrní na myši – 300 g – 49,–NOVINKA

Sprej proti kunám
– chrání kabely a dráty před kunami
– odolný vodě i chemikáliím
– použití i na pohyblivé části
– bez zápachu

dříve 400 ml – 299,–
nyní 500 ml – 199,–AKCE

Objednejte do 15. září 2015 nejméně 
3 různé výrobky HG a my Vám k nim 
přidáme dárek ZDARMA!!!

Objednejte přes náš 
e-shop

WWW.DRAGO.CZ

do 15. září 2015 
nejméně 4 balení
cibulovin a získejte

SLEVU 20 %!!!

1 kg  99,–     39,–
12 kg 1190,–  390,–

MEGA AKCE

AKCE
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