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                                 PONUKOVÝ    LIST    
OVOCNÝCH    DREVÍN



+421 33 7796 322
+421 918 802 620 
plantex@plantex.sk - Zlatka Lukáčiková: informácie všetkého druhu
objednavky@plantex.sk
+421 918 892 030 - Predajňa ovocia a zeleniny: informácie o dostupnosti a cene ovocia

+421 918 660 610 - Alenka Velšicová: informácie o dostupnosti a cene tovaru v záhradnom centre

+421 918 660 613 - Ľudmila Vríčanová: predaj zo skladu ovocia. Prosím volať iba pri odbere nad 100 kg
skladovocia@plantex.sk
+421 908 785 061 - Mgr. Magdaléna Strapková: školské ovocie
strapkova@plantex.sk
+421 918 412 746 - Ing. Peter Kováč: manager pre záhradné centrum
kovac@plantex.sk
+421 918 830 020 - Ing. Kristína Buzik: zástupca managera pre záhradné centrum
buzik@plantex.sk
+421 905 564 617 - Ing. Tomáš Kludil: veľkoobchodný predaj ovocných stromov a okrasných drevín
kludil@plantex.sk/ stromky@plantex.sk 

OTVÁRACIE HODINY:

Záhradné centrum
mimo sezóny
PO - PIA  7:30 - 17:00
SO   7:30 - 12:00
počas sezóny
PO - PIA  7:30 - 18:00
SO   7:30 - 12:00

Predajňa ovocia a zeleniny
mimo sezóny
PO - PIA  7:00 - 17:00
SO   7:00 - 12:00
počas sezóny
PO - PIA  7:00 - 18:00
SO   7:00 - 12:00

jarná sezóna:   10.03.2017 - 30.06.2017
jesenná sezóna:  04.09.2017 - 27.10.2017

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Plantex s.r.o
Veselé 417
922 08 Veselé pri Piešťanoch

TEL:  033/779 63 22
FAX: 033/779 63 22
WEB: www.plantex.sk
www.facebook.com/Plantex.sk
ESHOP: www.eshop.plantex.sk

KONTAKTUJTE  NÁS

Plantex je 
slovensko-belgická firma, ktorá 

má tri hlavné činnosti:

• Škôlkarstvo: ovocné škôlky pre 
profi a hobby výsadby

• Ovocinárstvo: ovocné sady na 
výmere 130 ha

• Záhradné centrum
       

V ZÁHRADNOM CENTRE

vám ponúkame okrem predaja ovocných a okrasných 
stromov a kríkov aj trvalky, letničky, trávy, ruže a prie-
sady sezónnej zeleniny. V ponuke máme rôzne okrasné 

kamene, skaly, farebné a mulčovacie kôry. Záhradný 
nábytok, črepníky všetkých tvarov, veľkostí, materiálov 
a farieb. Prípravky a náradie, ktoré budete potrebovať 
pri sadení a starostlivosti o vaše rastliny. Každoročné 

záhradkárske akcie spojené s odbornými prednáškami 
našich zamestnancov a pozvaných hostí. Poradenskú 
činnosť pri budovaní záhrad, alebo výbere vhodných 

stromov ku vám domov. Začiatkom Júna samozber ja-
hôd a koncom Júla samozber broskýň.
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ZAKRSLÉ OVOCNÉ STROMY
odroda druh veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník

vhodné do 
chladnejších 

oblastí
opeľovače Cena od: E-shop 

od:

1 Amber ® Pix Zee broskyňa veľký žlto-červená žltá sladká VII. - BSB- 1 nie 1,9 10,00  € 11,50 €

2 Crimson ® Bonfire       broskyňa veľký červená žltá sladká VIII. - BSB- 1 nie 2,9 10,00 € 11,50 €

3 Garden Aprigold   marhuľa stredne veľký oranžovo-žltá oranžová sladká pol. VII - rubira nie samoopelivá 10,00 € 11,50 €

4 Garden Bing     čerešňa veľký svetlo-červená červená sladká pol. VI - mahalebka nie samoopelivá 15,00 € 17,30 €

5 Garden Gem    hruška veľký červeno-hnedá žlto-biela sladká kon.IX do III. hruška planá nie samoopelivá 10,00 € 11,50 €

6 Garden Sun Red jabloň veľký červená žlto-biela sladká zač. X - MM 106 nie samoopelivá 10,00 € 11,50 €

7 Garden Prince mandľa veľký hnedá biela sladká kon. VII - rubira nie samoopelivá 15,00 € 17,50 €

8 Goldust slivka stredne veľký žltá žltá sladká pol. VIII - St.Julien A ano samoopelivá 10,00 € 11,50 €

9 Rubis ® Necta Zee nektarinka  veľký žlto-červená žltá sladká VII. - BSB - 1 nie 1,2 10,00 € 11,50 €

1 2 3 4

7 8

5 6
Zakrslé ovocné stromy

• sú okrasné stromy, ktoré prinášajú pravidelnú úrodu.
• Ich veľkou výhodou je, že ich môžete pestovať na balkóne, terase alebo vo vyvýše-

ných záhonoch
• Starostlivosť a rez takýchto stromov je jednoduchšia ako pri veľkých stromoch
• Na jar krásne a intenzívne kvitnú, hlavne broskyne a nektarinky
• Stromy rastú kompaktne do 1 – 1,5 m a vydržia mráz až do -20°C
• Zakrslé ovocné stromy môžu pestovať aj vaše deti a tým si skúsiť pestovanie na 

vlastnej koži
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STĹPOVITÉ OVOCNÉ DREVINY
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľ-

nosť podpník
vhodné do 
chladnejš ích 

oblastí

odolnosť voči 
chrastavitosti opeľovače Cena od: E-shop 

od:

1 Concorde stredne veľký žlto-zelená žlto-biela sladká pol. IX do I. hruška planá nie nie hrušky 6,9,3 9,50 € 10,90 €

2 Goldcats            stredne veľký žlto-zelená žlto-biela sladká pol. IX do II. MM 111 nie ano 3, 4, 5, 7, 10 8,50 €

3 Greencats         stredne veľký zelená biela sladkokyslá pol. IX do III. MM 106 ano ano 2, 4, 5, 7, 10 8,50 €

4 Pomfital  stredne veľký tmavo červená červená sladkokyslá pol. IX do XII. MM 106 nie nie 2, 3, 5, 7,10 8,50 € 9,80 €

5 Pompink Ginover®      stredne veľký červená žlto-biela sladká kon. IX do III. MM 106 nie nie 2, 3, 4, 7, 10 8,50 €

6 Pomredrobust Galahad®    stredne veľký červená biela sladká kon. VIII do I. MM 106 nie ano 2, 3, 4 7, 10 8,50 € 9,80 €

7 Redcats     stredne veľký červená žlto-biela sladká pol. IX do I. MM 106, MM 111 nie nie 2, 3, 4, 5, 6, 8,50 €

8 Rondo      stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom biela sladká kon. IX do I. MM 106 ano ano 2, 3, 4, 7, 10 8,50 € 9,80 €

9 Sonate       stredne veľký žltá biela sladká zač. X do I. MM 106 nie ano 2, 3, 4, 5,7, 8 8,50 € 9,80 €

10 Suncats     stredne veľký červená žlto-biela sladkokyslá kon. VIII do XI. MM 106 nie nie 2, 3, 4 7, 10 8,50 €

Pestovanie stĺpovitých stromov

Stĺpovité stromy
• sú odrody s geneticky pevne ukotvenou vlastnosťou stĺpovitého 

vzrastu
• požiadavky na stanovište sú rovnaké ako pri klasických odrodách 
• spon volíme 0,5 m medzi stromami, v medziradí 3 m

používané podpníky
• pre jablone stredne rastúce M26, MM111, MM106
• pre hrušku dula Adams
• pre čerešňu Gisela5

Rez stĺpovitých stromov
• dominantný je len terminál, takže nie je potrebné rezať každý rok
• výška stromu na  stredne rastúcom podpníku bez rezu je  3 – 4 m
• výšku je možné redukovať zakrátením terminálu na 2,5 – 3 m. 

Môže dôjsť k narasteniu 2 – 3 nových terminálov, ale rast ostáva 
stĺpovitý

• rez robíme až keď je kostrový konár hrubší ako stredník, vtedy 
použijeme takzvaný Zahnov rez, kde hrubý kostrový konár skráti-
me rezom na prevod na najbližší tenký konár

Opelivosť
tieto odrody sú cudzoopelivé, vhodným opeľovačom sú odrody stĺpo-
vité aj klasické

Prebierka plodov
• aby nedochádzalo k striedavej rodivosti, je dôležité robiť prebier-

ku plodov. Termín prebierky je začiatok júna
Prostrediu
• vyžadujú pestovanie na rovine, alebo mierne zvlnenom teréne s 

možnosťou závlahy
• taktiež sú vhodné na pestovanie v nádobách aj na balkónoch a 

terasách
Výnosnosť

• nástup do rodivosti už v 2. roku, úrody sú bohaté s prebierkou aj 
pravidelné, cca 10 kg jabĺk na m2

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozr ieva-
nie

skladovateľ-
nosť podpník

vhodné do 
chladnejších 

oblastí

obdobie do-
zrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Allegro® stredne veľký červená biela sladká zač. VIII do X. M 9 nie leto 14, 10, 31 8,50 € 9,80 €

2 Angold veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladkokyslá kon. IX do III. M 9 ano zima 28,  29, 31, 3, 23 5,50 €

3 Baya Marisa stredne veľký čerevená červená sladkokyslá IX. do XII. MM 106 nie zima 2, 7, 9, 11, 21  9,90 €

4 Elstar stredne veľký žltá s červeným líčkom žlto-biela sladká pol. IX do III. M9 ano zima 8, 10, 11 5,50 €

5 Florina stredne veľký červená žlto-biela sladká zač. X do IV. M 9 ano zima 28, 29, 31, 2, 23 5,50 € 6,30 €

6 Fuji veľký žlto-zelená s fialovým líčkom žlto-biela sladká zač. X do IV. - V. M 26, M9 nie zima 20, 17, 28, 31, 25 5,50 € 6,30 €

7 Gala stredne veľký žltá s červeným líčkom žltá sladká žač.IX do II. M 9, MM 111 nie jeseň 20, 17, 28, 31 5,50 € 6,30 €

8 Golden delicious Reinders stredne veľký zelená žlto-biela sladká kon IX. do IV. M 9, MM 106 nie zima 20, 6, 9, 23, 27 5,50 €

9 Idared stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká zač. X do IV. - V. M 26, M9,MM 111 nie zima 13, 11, 10 5,50 € 6,30 €

10 James Grieve veľký oranžová žíhaná žlto-biela sladká kon. VIII do X. M 9 nie zima 9, 23 5,50 €

11 Jonagold stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká zač. X do III. M 26 nie zima 31, 5, 25, 28, 27 5,50 € 6,30 €

12 Jonagored Supra veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká kon. IX do IV. M 9, M 26 nie zima 31,  28,  27, 5 5,50 € 6,30 €

13 Jonathan stredne veľký tmavo červená žlto-biela sladká kon. IX do III. M 9, M 26 nie zima 23, 9, 10 5,50 € 6,30 €

14 Julia stredne veľký tmavo červená biela sladká pol. VII do VIII. M 9 ano leto 9, 10, 31, 5,50 € 6,30 €

15 Karneval® stredne veľký pásiková červeno- zelená žlto-biela sladká kon. IX do II. M 9 nie zima 10, 20, 31 8,50 € 9,80 €

JABLONE

1

6

11
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrieva-

nia
opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

17 Luna stredne veľký žltá s oranžovým líčkom žlto-biela sladká zač. X do XII. M 9, M 26 nie ano 31, 17, 20, 3 5,50 €

18 Melodie stredne veľký žltá s červeným líčkom žlto-biela kyslá kon. IX do III. - IV. M 9, M 26 ano ano 31, 25, 27, 9, 28 5,50 €

19 Merkur® stredne veľký červená až fialová žlto-biela sladká pol. IX do III. M 9 nie ano 28,29, 17 5,50 € 6,30 €

20 Ontario stredne veľký zelená s červeným líčkom žlto-biela kyslá pol. X do V. M 9, M 26 nie nie 10, 13, 11 5,50 € 6,30 €

21 Pinova stredne veľký žltá s červeným líčkom žltá sladká kon. IX do V. M9, M26, MM 106 nie nie 31, 25, 9, 2, 28 5,50 € 6,30 €

22 Piros stredne veľký žlto-zelená s ružovým líčkom žlto-biela sladká zač. VIII do IX. M9 ano ano 10, 14, 11 5,50 €

23 Priesvitné letné stredne veľký žltá biela sladkokyslá pol. VII - M 9 ano nie 10, 23 5,50 € 6,30 €

24 Prima stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom biela sladká pol. IX do XI. M 9 ano ano 3, 10, 9, 17 5,50 €

25 Rajka stredne veľký červená žlto-biela sladkokyslá pol. X do III. M 9 ano ano 20, 31, 28 5,50 € 6,30 €

26 Rosana stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom biela sladká pol. IX do II. - III. M 9, M 26 nie ano 28, 5, 27, 17, 2, 9 5,50 €

27 Rozela® stredne veľký červená žlto-biela sladká kon. IX do II. M 26 nie ano 28, 31, 20 5,50 € 6,30 €

28 Rubín veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká pol. IX do II. M 9 nie nie 28, 9, 10 5,50 € 6,30 €

29 Rubinola stredne veľký žltá s červeným líčkom žlto-biela sladká zač. IX do IV. M 9, M 26 ano ano 2, 29, 3, 23, 31 5,50 € 6,30 €

30 Selena stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom biela sladkokyslá pol. IX do II. M 9, M 26 nie ano 2, 23, 28, 31 5,50 €

31 Sirius stredne veľký žltá žlto-biela sladká pol. X do IV. M9 nie ano 31, 8, 20, 17 5,50 €

32 Topaz stredne veľký žltá s červeným líčkom žlto-biela sladkokyslá kon. IX do IV. M 26 ano ano 29, 2, 17, 20 5,50 € 6,30 €

JABLONE
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Bohemica stredne veľký žlto-zelená žlto-biela sladká kon.IX do III. dula Adams ano zima 9, 3 6,50 € 7,50 €

2 Boscova fľaša veľký zeleno-hnedá biela sladká kon.IX do XI. hruška planá nie zima 3, 9, 17 5,50 € 6,30 €

3 Clappova stredne veľký žltá s červeným líčkom biela sladká pol.VIII do VIII. dula Adams nie leto 2, 9, 17 5,50 € 6,30 €

4 Clappova+Konferencia stredne veľký žltá s červeným líčkom/zelená biela/žltá sladká kon. VIII. VIII./XI. dula Adams nie samoopelivá 9,50 € 11,00 €

5 Decora veľký žlto-zelená s červeným líčkom biela sladká zač. X do III. hruška planá ano zima 5, 9 5,50 €

6 Gute Luise stredne veľký žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká pol. IX do I. dula Adams ano zima 9, 3 5,50 €

7 Konferencia stredne veľký zelená žlto-biela sladká pol. IX do XI. dula Adams nie jeseň 2, 3, 5,50 € 6,30 €

8 Lucasova veľký žlto-zelená žlto-biela sladká pol. X do. II. dula Adams nie zima 2, 3, 9 5,50 € 6,30 €

9 Nashi Chojuro stredne veľký zlato-hnedá žlto-biela sladká pol. IX - hruška planá nie zima 12, 13, 3, 9, 17 6,50 € 7,50 €

10 Nashi Nijiseiki stredne veľký žltá žlto-biela sladká pol. IX - hruška planá ano zima 11, 13, 3, 9, 17 6,50 € 7,50 €

11 Nashi Shinko veľký zlato-hnedá žlto-biela sladká kon. IX - hruška planá nie zima 11, 12, 3, 9, 17 6,50 € 7,50 €

12 Novembra veľký žlto-zelená biela sladká pol. IX - d.Adams, hr. planá ano jeseň 5, 17 9,90 € 11,00 €

13 Schweizer hose stredne veľký pásikový žlto-zelený biela sladká pol. X do I. hruška planá nie zima 9, 18 9,90 € 11,00 €

14 Wahlsche Schnapsbirne menší žlto-zelená biela sladká pol. IX - hruška planá nie jeseň 9, 17 9,90 € 11,00 €

15 Williamsova stredne veľký žltá biela sladká pol. VIII do IX. hruška planá nie leto 2, 3, 9 5,50 € 6,30 €

16 Williamsova červená stredne veľký červená biela sladká kon. VIII do IX. hruška planá nie leto 2, 3, 9 5,50 € 6,30 €

17 Lescovac jabĺčková žltá biela sladká pol. X. do XII. dula Adams nie samoopelivá 6,50 € 6,50 €

18 Portugal hrušková zelená biela sladká pol. X. do XII. dula Adams nie samoopelivá 6,50 € 6,50 €

HRUŠKY
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Bergeron stredne veľký oranžovo-žltá pomarančová sladká zač. VIII St.Julien A nie neskorá samoopelivá 7,50 €

2 Bhart veľký oranžová s červeným ličkom pomarančová sladká zač. VII St.Julien A ano stredne skorá 5, 9, 7,50 € 8,60 €

3 Big Red® veľký červená pomarančová sladká zač. VII St.Julien A ano stredne skorá 13, 12, 5 8,50 €

4 Goldrich veľký oranžová oranžová sladkokyslá pol. VII St.Julien A ano stredne skorá 2, 9 7,50 €

5 Hargrand veľký oranžovo-žltá svetlo oranžová sladká pol. VII St.Julien A ano stredne skorá samoopelivá 7,50 €

6 Harlayne stredne veľký oranžová  oranžová sladká kon. VII St.Julien A nie stredne skorá samoopelivá 7,50 €

7 Kioto veľmi veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká kon. VII St.Julien A ano neskorá samoopelivá 10,90 € 12,00 €

8 Kuresia stredne veľký oranžová s červeným ličkom svetlo oranžová sladká kon. VII St.Julien A nie neskorá samoopelivá 10,90 € 12,00 €

9 Maďarská veľký oranžová pomarančová sladká pol. VII St.Julien A nie stredne skorá samoopelivá 7,50 € 8,60 €

10 Pinkcot® veľký oranžovo-žltá oranžová sladká zač. VII St.Julien A ano skorá 8, 12, 13, 9 10,90 € 12,00 €

11 Spring Blush® stredne veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká zač. VI St.Julien A ano skorá 14, 11, 5, 3 12,90 €

12 Sweetred® veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká pol. VI St.Julien A nie skorá 12, 3, 9, 12,90 €

13 Tsunami® stredne veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká zač. VI St.Julien A, rubira nie skorá 11, 9, 12 12,90 € 14,20 €

14 Veharda veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká kon. VII St.Julien A ano neskorá samoopelivá 7,50 € 8,60 €

15 Veľkopavlovická stredne veľký oranžová oranžová sladká pol. VII St.Julien A nie stredne skorá samoopelivá 7,50 € 8,60 €

16 Vesna stredne veľký oranžová s červeným ličkom oranžová sladká zač. VII St.Julien A ano skorá 15, 11, 8 7,50 € 8,60 €

MARHULE
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Zloženie: ovocné stromy, drobné ovocie, vinič.
Záhrada určená do 400 m n.m.
Spon: 4 x 2-4 x3 m.
Príprava pôdy: výsadba
Odporúčame pôdu najprv pripraviť:
  - pozemok vyrovnať, odstrániť burinu, vyhnojiť
                    - rozmerať si pozemok kde budú ovocné stromy
                    - jamy vykopať pre ovocné stromy od 50 x 50 až po 100 x 100 cm
                    - jamy pre ovocné kríky: 40 x 40 cm
                    - na spodnú časť jamy môžeme dať maštaľný hnoj alebo substrát s aktívnym humusom.  
Tento substrát môžeme premiešavať s pôvodnou zeminou

NÁVRH OVOCNEJ ZÁHRADY A PRAKTICKÉ RADY

 Odborník radí:
- V uvedenom návrhu je nadmorská výška do 400 m n.m. Ak máte záhradu vo vyšších polohách 
odporúčame namiesto jedného radu broskýň a nektariniek dať jeden rad jabloní a vedľa neho jeden 
rad hrušiek.
- Čučoriedky odporúčame sadiť do vyvýšených záhonov alebo do jám kde máme predpripravený kyslý 
substrát.
Závlaha: Pred výsadbou je dobré si rozmyslieť ako stromčeky budeme polievať. Odporúčame prvé tri 
roky po výsadbe intenzívne zavlažovať ak nám neprší. V Období sucha minimálne 5 l/ strom/deň.

Navrhli sme pre vás ovocnú záhradu o rozmere 20 x 20 m, Ktorej cieľom je zabezpečiť čerstvé ovocie od jari do zimi pre celú rodinu.
Sortiment ovocných stromov a kríkov:
 Cieľom je mať ovocie od jari až do jesene a na zimné uskladnenie.
V navrhovanom projekte sú odrody, ktoré sú rezistentné.
4 rady ovocných stromov sú bez drôtenky.
Jablone sú na podpníkoch M9- tam umiestňujeme upevňovací kolík alebo bambusovú tyč o veľkosti 
1,5 až 2 m.
Hnojenie po výsadbe:
 Jar: aplikujeme NPK alebo zapracovávame maštaľný hnoj-peletovaný, počas vegetácie môžeme 
využiť hnojivá v zálievke: Plod a Kvet. 
Jeseň:  Aplikujeme hnojivá s vyšším obsahom draslíka

podpník Adesotto

je slivkový podpník, vyvinutý 
v Španielsku. Využíva sa ako 
podpník pre slivky, marhule, 
broskyne a mandle. Adesotto 

sa dobre prispôsobuje vysoko vá-
penatým pôdam. Vydrží vysoký 
obsah vápnika 10 - 11% a Ph8. 
Nedochádza k asfixii stromov 
z nedostatku pôdneho kyslíka. 

Taktiež sa neprejavila chloróza z 
nedostatku železa. Je odolný voči 

pôdnym háďatkám. Adesotto 
urýchľuje dozrievanie ovocia o 3 
až 7 dní. Vzrastom je kompakt-
nejší ak broskyňový semenáč a 

GF 677.

presný výpis odrôd nájdete v tabuľke na druhej strane
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Správny postup pri výsadbe
1. Pred výsadbou upravíme koreňový systém tak, že vyrežeme poškodené a príliš dlhé korene
2. namočíme korene do vody (min. 1 hod, max 24 hodín)
3. Vykopeme vhodne veľkú jamu (viď obr. A a obr. B). V prípade ťažkých, ílovitých alebo kamenistých pôd kopeme jamu 80x80x100cm
4. Do stredu jamy ku kmeňu zatlčieme bambusový kolík.
5. Na dno jamy umiestnime kravský hnoj (1x3kg na ovocné stromy a 1x1,5kg na drobné ovocie)
6. Ďalšiu vrstvu tvorí pôvodná zem a substrát s aktívnym humusom 3:1. Touto vrstvou naplníme jamu do 1/2 - 1/3. 
7. Stromček priložíme ku kolíku zo severnej strany.
8. Stromček prihŕňame a druhá osoba ním potriasa tak, aby sa kyprá úrodná zemina obohatená subtrátom dostávala pomedzi korene. Stromček potom zdvih-

neme do žiadanej hĺbky (miesto očkovania musí byť 10 - 15cm nad povrchom pôdy).
9. Stromček prihrnieme zvyšnou pôvodnou zeminou obohatenou subtrátom s aktívnym humusom v pomere 1:1 (viď obr. B)
10. Po zasypaní koreňov pôdu mierne ušliapeme
11. Stromček polejeme 15 - 20l vody.
12. Po vsiaknutí vody zahŕňanie ukončíme a okolo kmienika urobíme, misu na jar alebo nakopcujeme na jeseň.
13. Stromček uviažeme osmičkovým viazaním ku kolíku.
14. Urobíme výchovný rez (u marhúľ a broskýň je lepšie urobiť rez až na jar po mrazoch).

Druh Odroda Podpník cena/
jednotka

množ-
stvo

Spolu

Jablone Allegro®, Gala, Ru-
binola

M9 5,5 3 16,50

Karneval® M9 8,5 1 8,5

Hrušky Williamsova, Gute 
Luise

dula-hr.planá 5,5 2 11,00

Schweizer hose dula-hr.planá 9,9 1 9,9

Novembra dula-hr.planá 9,9 1 9,9

Čerešne Lapins- samoopelivá čer. Vtáčia 6,5 1 6,5

Višne Gerema- proti monilii čer. Vtáčia 7,9 1 7,9

Marhule Tsunami®- skorá St.Julien 12,9 1 12,9

Goldrich, Vesna, Bhart St.Julien 7,5 3 22,50

Spring Blush® 12,9 1 12,9

Slivky Toptaste, Haganta St.Julien 9,5 2 19

Katinka- letná St.Julien 9,5 1 9,5

Oulinská- ringlóta St.Julien 7,8 1 7,8

Nekta-
rinky

Crimson Gold adesoto 8,9 1 8,9

Fantasia adesoto 8,9 1 8,9

Ordigan- ploská adesoto 12,9 1 12,9

Broskyne Redhaven, Flamingo adesoto 8,9 2 19

Cresthaven adesoto 8,9 1 8,9

Royal Glory® adesoto 11,9 1 11,9

Maliny Zeva 3- viac krát rodí 4,5 1 4,5

Fallgold- žltá malina 4,5 1 4,5

Tulamen- jeden krát 
rodiaca

4,5 1 4,5

Ribezle Titania- kmienik 4 1 4

Rovada- kmienik 4 1 4

Egreš Pax- beztrnovy 6 1 6

Josta Josta- kmienik 4 1 4

Mal-
nočer.

Loganberry 5,5 1 5,5

Mal-
-ostruž

Tayberry 5,5 1 5,5

Černice Black Satin 4,3 1 4,3

Vinič Palatina, Vostorg, 
Nero

8,9 3 26,70

Goji Goji- Sweet Lifeberry 7,5 1 7,5

Spolu 313,6

legenda 
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Cresthaven     stredne veľký žlto-červená žltá sladká zač. IX adesoto® ano neskorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

2 Dixired     stredne veľký žlto-oranžová žltá sladká pol. VII adesoto® nie skorá samoopelivá 8,90 €

3 Fairhaven     stredne veľký žlto-tmavo červená žltá sladká pol. VIII adesoto® ano stredne skorá samoopelivá 8,90 €

4 Favorita Morettini     veľký žlto-tmavo červená žltá sladkokyslý pol. VII adesoto® ano skorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

5 Flamingo     stredne veľký žlto-tmavo červená žltá sladký pol. VIII adesoto®, rubira nie stredne skorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

6 Harbinger    stredne veľký žlto-červená žltá sladká zač. VII adesoto® ano skorá samoopelivá 8,90 €

7 Kernechter vom Vorgebirge     stredne veľký žlto-tmavo červená biela sladká kon.VIII rubira ano neskorá samoopelivá 8,90 €

8 Modřinka    stredne veľký žlto-tmavo červená žltá sladká zač. VIII adesoto® ano stredne skorá samoopelivá 8,90 €

9 Radosť     veľký žlto-žiarivo červená žltá sladká pol. VIII adesoto® ano neskorá samoopelivá 8,90 €

10 Redhaven     stredne veľký žlto-červená žltá sladká zač. VIII adesoto®, rubira nie stredne skorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

11 Roter Weinsbergpfirsich     stredne veľký tmavo červená červená sladká zač. IX adesoto® nie neskorá samoopelivá 8,90 €

12 Royal  Glory     veľký tmavo červená žltá sladká zač. VII adesoto® ano skorá samoopelivá 11,90 € 13,00 €

13 Spring Crest     stredne veľký tmavo červená žltá sladká zač. VII adesoto® ano skorá samoopelivá 8,90 €

14 Suncrest     veľký žlto-červená žltá sladká kon.VIII adesoto® ano neskorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

15 Sunhaven     veľký žlto-červená žltá sladká kon. VII adesoto® ano skorá samoopelivá 8,90 €

BROSKYNE

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14 15

10

5
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NEKTARINKY
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník

vhodné do 
chladnejších 

oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Crimson Gold     stredne veľký tmavo červená žltá sladká kon. VII rubira nie skorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

2 Fantasia    veľký jasno červená žltá sladká kon. VIII rubira nie neskorá samoopelivá 8,90 € 9,80 €

SENDVIČOVÉ ODRODY
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník

vhodné do 
chladnejších 

oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Mesembrine veľký žltá s červeným sfarbením žltá veľmi sladká kon. VIII adesotto® nie neskorá samoopelivá 12,90 € 15,00 €

2 Ordigan   veľký žlto oranžová žltá veľmi sladká kon. VII adesotto® nie stredne skorá samoopelivá 12,90 € 15,00 €

1 2 1 2
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY OTVORENIE JESENNEJ SEZÓNY

SAMOZBER JAHÔD V JÚNI SAMOZBER BROSKÝŇ V  JÚLI A 
AUGUSTE



Kalendár  dozdrievania  kôstkovín





PREDAJŇA OVOCIA A ZELENINY
Srdečne Vás pozývame do našej predajne, v ktorej nájdete nielen naše produkty, ale aj veľa iných z produktov zdravej výživy od našich i zahraničných dodávateľov a rôzneho ďalšieho 
doplnkového tovaru. Naším cieľom je priniesť vám hlavne plody našich sadov, ktorýmI sú najmä jablká celoročne v najlepšej kvalite vďaka našim klimatizovaným skladom. V me-
siacoch máj – jún sa naša ponuka rozširuje o jahody z vlastných jahodovísk (sme TOP pestovatelia na Slovensku), v júli a v auguste o šťavnaté marhule a broskyne, ktoré vystriedajú 
slivky. Jablká máme od letných odrôd Júlia, Early Gold cez skvelú jesennú Galu. Zimné odrody s najdlhšou skladovateľnosťou – Fuji, Braeburn, Golden delicious. Určite oceníte 100% 
jablkové šťavy, ktoré sú vyrobené z našho ovocia. Tieto Vám ponúkame i v kombinácii inej ovocnej, alebo zeleninovej zložky, ako je arónia, rakytník, cvikla a mrkva. Sortiment štiav 
máme oveľa širší – hloh, goji, žihľava, čierna reďkovka, čierna baza, malina, rakytník, cvikla a mrkva, pestrec mariánsky a arónia. Z ďalších produktov, ktoré by sme vám chceli dať do 
pozornosti sú chutné ovocné džemy: jahodový, slivkový, broskyňový, višňový a jahodovo-čerešňový, ktoré sú opäť vyrobené z nášho ovocia. Naša predajňa sa môže pochváliť širokou 
ponukou BIO produktov, ktoré máme vo forme sirupov, sušených plodov a štiav. Určite si vyberiete i z rôznych bylinných sirupov z rakytníka, arónie, schizandry, echinacei, yzopu, 
šípky, skorocelu, ženšenu, ginko biloba a veľa ďalších. 
Nájdete u nás aj:
• Špeciálne koreniny bez glutamanu a bez soli, ktoré sú určené na ryby, hydinu, bravčové mäso, divinu
• Bylinné a ovocné čaje, ktoré ponúkame v balenej aj sypanej forme. Pečené čaje – brusnicovú zmes, exotickú zmes, lesnú zmes, rakytníkovú zmes, aróniovú zmes a zelený čaj  
 s broskyňou a medom
• Bylinné tinktúry pre zdravší život z propolisu, kostihoja, prasličky, lopúcha a echinacei, i vlasovú tinktúru
• Ponuka slovenských medov – priamo od včelára – agátový, kvetový a krémový, s rakytníkom, aróniou, peľom, zázvrom, škoricou, kakaom a čučoriedkami
• Diabetické produkty – sirupy: čučoriedkový, jahodový, bazový a brusnicový a sirupy s medom, sladidlá so stéviou
• Kvalitné víno – Pereg: čierna ríbezľa a arónia, Golguz: hroznové vína biele, rúžové a červené, ovocné vína: jahodové, čerešňové, višňové a bazové 
• Včelovinu a Medovinu – trnavskú, staroslovenskú, a slovenskú, ktorú máme i v pekných darčekových flašiach
• Pravú 52% jabĺčkovicu a broskyňovicu z ovocia vypestovaného v našich sadoch 
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Bystrická  stredne veľký modrá žltá veľmi sladká pol. IX. St. Julien A ano jeseň samoopelivá 7,80 €

2 Haganta veľký modrá žltá sladká pol. IX. St. Julien A ano jeseň samoopelivá 9,50 €

3 Hanita stredne veľký tmavo modrá žltá sladká pol. VIII St.Julien A ano jeseň samoopelivá 9,50 € 10,50 €

4 Jojo veľký modrá žltá sladká pol. IX St.Julien A ano jeseň samoopelivá 9,50 € 10,50 €

5 Katinka stredne veľký fialovo modrá žltá sladká pol. VII St.Julien A nie leto samoopelivá 9,50 € 10,50 €

6 Presenta stredne veľký modrá žltá sladká pol. X. St. Julien A ano jeseň samoopelivá 9,50 €

7 Stanley veľký modrá žltá sladká pol. IX St.Julien A nie jeseň samoopelivá 7,80 € 8,60 €

8 Topend Plus veľmi veľký modrá žltá sladká pol.X. St. Julien A ano jeseň samoopelivá 9,50 €

9 Toptaste stredne veľký modrá žltá sladká zač. IX St.Julien A ano jeseň 9, 5 9,50 € 10,50 €

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Althanova ringlota  ringlota veľký fialová žltá sladká pol. VIII St.Julien A ano jeseň 5 7,80 € 8,60 €

2 Bellamira    mirabelka stredne veľký žltá žltá sladká pol. VIII St.Julien A nie jeseň samoopelivá 7,80 €

3 Miragrande      mirabelka veľmi veľký žltá žltá sladká kon. VIII St.Julien A nie jeseň samoopelivá 7,80 € 8,60 €

4 Oulinska ringlota  ringlota veľký žltá žltá sladká pol. VIII St.Julien A ano jeseň samoopelivá 7,80 € 8,60 €

5 Zelená ringlota  ringlota stredne veľký zeleno-žltá žltá sladká kon. VIII St.Julien A nie jeseň 1 7,80 € 8,60 €

SLIVKY

RINGLÓTY A MIRABELKY

1 2 3 1 2

4

1 2

8

3 4 5 6 7

9 1 2 3 4 5
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Burlat veľký tmavo červená červená sladká pol. VI Gisela 5, čer. vtáčia nie skorá 5, 6, 11 9,90€/ 
6,90€

10,90€/ 
7,50€

2 Halka veľký červená červená sladká pol. VII čer.vt.ALKAVO nie neskorá samoopelivá 6,90 €

3 Hedelfingenská veľký červeno-hnedá červená sladká kon.VII čerešňa vtáčia nie neskorá 7, 10 6,90 €

4 Karešova stredne veľký červeno-hnedá tmavo-červená sladká kon. V Gisela 5, mahaleb-
ka, čer. vtáčia nie skorá 6, 1, 11 9,90€/ 

6,90€ 7,50 €

5 Kaštanka stredne veľký tmavo červená tmavo-červená sladká kon. V mahalebka, čer. 
vtáčia ano skorá 5, 1, 11 6,90 €

6 Kordia veľmi veľký červeno-hnedá červená sladká pol. VII čerešňa vtáčia nie neskorá 11, 4 6,90 € 7,50 €

7 Lapins veľký červená červená sladká pol. VII Gisela 5, mahaleb-
ka, čer. vtáčia ano neskorá samoopelivá 9,90€/ 

6,90€ 10,90 €

8 Merchant veľký tmavo červená červená sladká kon. V - zač. 
VI

mahalebka, čer. 
vtáčia nie skorá 1, 6, 8 6,90 € 7,50 €

9 Regina veľmi veľký červeno-hnedá červená sladká kon. VII čerešňa vtáčia nie neskorá 7, 4 6,90 € 7,50 €

10 Rivan stredne veľký tmavo červená červená sladká žač. VI čerešňa vtáčia ano skorá 1, 5 6,90 €

11 Starking Hardy Giant veľký tmavo červená tmavo-červená sladká po. VI čerešňa vtáčia nie skorá 1, 11 6,90 €

12 Sunburst veľmi veľký tmavo červená až čierna tmavo-červená sladká pol. VII Gisela 5 nie neskorá samoopelivá 9,90 € 10,90 €

13 Tamara veľmi veľký tmavo červená svetlo-červená sladká zač. VII čerešňa vtáčia nie neskorá 8, 1 6,90 € 7,50 €

14 Těchlovan veľmi veľký červeno-hnedá svetlo-červená sladká zač. VII čerešňa vtáčia ano neskorá 10, 7 6,90 €

ČEREŠNE

1

8

2 3 4 5

9 10 11

6

12

7

13 14
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od:
E-shop 

od:

1 Erdi Botermo stredne veľký tmavo červená tmavo červená kyslá kon. VI Gisela 5,  čer.vt. 
Alkavo nie stredne skorá samoopelivá 9,90 €/ 

7,90 € 8,60 €

2 Fanal veľký tmavo červená tmavo červená zač. VII Gisela 5 nie neskorá samoopelivá 9,90 €

3 Gerema veľký tmavo červená červená kyslá kon. VII - 
zač. VIII

Gisela 5,  čer.vt. 
Alkavo nie neskorá samoopelivá 9,90 €/ 

7,90 € 8,60 €

4 Meteor Korai stredne veľký hnedo červená červená sladkokyslá zač. VI čer.vt.ALKAVO nie stredne skorá samoopelivá 7,90 € 8,60 €

5 Morellenfeuer stredne veľký červená červená kyslá pol. VII čer.vt.ALKAVO nie neskorá samoopelivá 7,90 €

6 Ujfehertoi Furtos stredne veľký tmavo červená červená sladkokyslá pol. VIII Gisela 5,  čer.vt. 
Alkavo nie stredne skorá samoopelivá 9,90 €/ 

7,90 €

VIŠNE

1 2

4 5

3

6

Postup
Zmiešajte vodu s octom v malej misky a pridajte kocku ľadu. Vo veľkej mise zmiešajte múku s cukrom a soľou. Pridajte maslo na malé 
kúsky a vymiešajte. Cesto sa miesi pokiaľ sa netrúsi. Postupne pridávame vodu a miesime. Cesto musí byť hustné a dá sa formovať. 
Urobte z cesta guličku a zabaľte ho do priehľadnej fólie. Cesto dajte na 1 hodinu do chladničky.
Umyte višne, sceďte a vykôstkujte. V hrnci zmiešajte cukor so škrobom. Pridajte vodu alebo višňový džús, citrónovou šťavou, citrónovú 
kôru a vanilkový extrakt. Miešajte pokiaľ zmes nie je bez hrudiek. Priveďte do varu, pridajte vykôstkované višne a duste po dobu 8-10 
minút. Tekutina by mala zhustnúť, višne môžu byť trošku mäkké ale nie rozvarené. Odstránťe z ohňa a nechajte vychladnúť (môžete 
aj do ďalšieho dňa).
Rúra predhrejte na 175 ° C. 23 cm tortovú formu vymastite tukom (maslo, olej) . Asi polovicu cesta použite na vystlanie formy - 
cesto musí prevýsať cez okraje. Druhá polovica cesta ostáva v chladničke až do použitia. Pripravte si mascarpone náplň. Zmiešajte 
mascarpone, cukor, kukuričný škrob a vanilku. Do vystlanej formy nalejeme najpr mascarpone náplň, tak aby bola rovnomerne. Na 
ňu lyžicou navrstvíme višňovú náplň. Zvyšným cestom prikryjeme koláč ako ApplePie, môžete spraviť jednoduchú pokrievku, alebo 
pásiky či mriežku. Okraj cesta pevne pritlačte k spodnému cestu. V prípade že ste na vrch koláča spravili iba jednoduchú pokrývku, je 
nutné popichať vrch koláča vydličkou. Vajce zmiešajte s malým množstvom vody a potrite celý vrch koláča. Povrch koláča môžete ešte 
posypať hrubým cukrom.  Vložte koláč do rúry a pečte 55-60 minút - povrch by mal dostať peknú zlatú fabu. Vyberte z rúry a nechajte 
vychladnúť. Koláč môžete podárať teplý aj vychladený.

Višňový koláč s mascarpone
cesto
350 g múky 
1/2 lyžičky soli
1 lyžičky cukru
230 g masla
120 ml ľadovej vody
1 lyžica bieleho vínneho octu

čerešňová náplň
1kg čerstvých višní
150 g cukru
30 g kukuričnej múky
60 ml vody alebo višňového džúsu
2 lyžice citrónovej šťavy
1/2 lyžičky citrónovej kôry
1/2 lyžičky vanilkového extraktu

mascarpone náplň
100 g cukru
1 čajová lyžička kukuričného škrobu
450 g smotanový syr/ mascarpone
1 ČL vanilkového extraktu/ struk vanilky
1 vajce na potretie koláča
hrubý cukor (voliteľné)
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ŠKRUPINOVÉ OVOCIE
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie balenie/ predajná výška/ 

podpník

vhodné do 
chladnejších 

oblastí
opeľovače Cena od: E-shop od:

Orechy
1 Apollo veľký polopapierak krémová sladká IX. voľnokorenná/ kontajner nie 2 25,00 /29,00 € 30,50 €

2 Jupiter veľký polopapierak krémová sladká IX. voľnokorenná/ kontajner áno 1, 5 25,00 /29,00 € 30,50 €

3 Lake veľký polopapierak krémová sladká IX. voľnokorenná/ kontajner áno samoopelivý 25,00 /29,00 € 30,50 €

4 Mars veľký polopapierak krémová sladká IX. voľnokorenná/ kontajner áno samoopelivý 25,00 /29,00 €

5 Saturn veľký polopapierak krémová sladká IX. voľnokorenná/ kontajner nie samoopelivý / 1 25,00 /29,00 €

Gaštany
1 Bouche de Bétizac veľmi veľký hnedá krémová sladká kon. X. kontajner áno 2 20,00 /39,00 €

2 Marron de Lyon veľmi veľký hnedá krémová sladká pol. IX. kontajner áno 1 20,00 /39,00 €

Liesky
1 Ennis veľký hnedá krémová sladká zač. IX. ker áno 2 9,90 €

2 Lang Tidling Zeller veľký hnedá krémová sladká zač. IX.  ker áno 1 9,90 €

3 Webbova veľký hnedá krémová sladká pol. IX. ker áno samoopelivá 9,90 € 11,00 €

Mandle
1 Ferragnes veľký hnedá krémová sladká kon.IX. adesoto nie 2 9,90 € 11,00 €

2 Robijn stredne veľký hnedá krémová sladká kon.IX . rubira ano samoopelivá 8,50 € 9,80 €

Orechy- výsadba, odrody, rez, ošetrovanie, hnojenie- chem. ochrana, závlaha, opora
Výsadba:
- Jama o veľkosti 1x1x1m
- Spon- 8 x8 , 4 x 8 m
- Na spodnú časť jamy aplikovať maštaľný hnoj- 40 cm, ďalšia vrstva sa premieša s kompostom alebo substrátom, vrchná vrstva 20 cm aplikujeme iba substrát.
- odporúčame substrát s aktívnym humusom, orech vysádzame 10 cm pod miestom štepenia.
Odrody: 
- V sortimente môžete nájsť odrody: Mars, Lake Apollo, Saturn, Seifersdorfský, Jupiter- všetky sú polopapieraky, s tenkou škrupinou a veľkým jadrom. Odrody samoopelivé sú Mars, Lake, Seifersdorfský.
- Do oblasti 400 m n.m. odporúčame všetky odrody. Od oblasti 400 m n.m odporúčame Mars, Seifersdorfský, Lake.
- V sortimente môžete nájsť aj novšie odrody, ktoré sú do budúcna veľmi perspektívne: Buccaneer- Holandská odroda samoopelivá vhodná do chladných oblastí, odolný voči škodcom. Broadview- 
 Kanadský kríženec odolný voči chorobám a škodcom. 
Rez:
- Pri dosiahnutí výšky 150- 200 cm režieme terminál- tým sa nám orech rozvetví na 4-5 výhonov. V 2 roku ponechávame iba 2-3 výhony-kostrové a tie v auguste zrežieme iba o 1/3. Docielime tým 
 lepšie vyzrievanie dreva. V 3 roku skracujeme znova v auguste nové výhony o 1/3 a týmto máme peknú zapestovanú korunu orecha. Suché a poškodené konáre vyrežieme.
Ošetrovanie:
- Po reze vždy ranu zatrieť- včelársky vosk, stromový balzam. V 1 a 2 roku nám môžu orechy zarodiť. Tieto plody odstraňujeme, pretože spomaľujú rast. Orechy v extraviláne chránime proti ohryzu zveri sieťovinou. Môže byť vysoká aj 200 cm.
Hnojenie:
- Po výsadbe je dobré aplikovať :Jar- hnojivá s dlhodobým účinkom- Osmocote alebo Cererit, Jeseň- hnojivá kde je viacej K- draslíka. Neplikujeme už hnojivá kde je vysoké množstvo dusíka. Môžeme do pol júna aplikovať aj sušený maštaľný hnoj.
- Chemická ochrana: Na jar môžeme aplikovať Aliete alebo Signum na rastlinu. Obecne orech chemicky neošterujeme
Závlaha:
- V prvých 3 rokoch orech pre svoj rast potrebuje veľmi veľa vody. Jar: Odporúčame 10l/ strom/ deň. Jeseň 5 l/ deň. Aplikujeme aspoň jeden mesiac. Potom stačí každý 3 deň. Pri veľkých výsadbách odporúčame montáž kvapkovej závlahy.
Opora:
Po výsadbe je veľmi dôležitá opora rastliny. Používame guľatý kôl. Množstvo na jednu rastlinu je 1 alebo 3 koly
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu / tvar
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

opeľovače Cena od: E-shop 
od:

1 Black Satin veľmi veľký čierna čierna sladká pol. VIII. - pol. X. 2 - 3 m/ ker áno samoopelivá 4,50 €

2 Navaho stĺpovitá veľký čierna čierna sladká VII. - X. 1,8 - 2 m/ ker áno samoopelivá 5,60 € 6,45 €

1 Captivator bez tŕňov stredne veľký červená červená sladká kon. VII. 2 m/ ker áno samoopelivá 6,00 € 6,90 €

2 Hinnonmaki Gelb veľký žltá žltá sladká pol. VIII. ker / KT áno samoopelivá 4,50 €/ 4,00 € 5,20 €

3 Hinnonmaki Green veľký zelená zelená sladká zač. VII. ker / KT áno samoopelivá 4,50 €/ 4,00 €

4 Hinnonmaki Rot stredne veľký červená červená sladká pol. VII. ker / KT áno samoopelivá 4,50 € /4,00 € 5,20 €

5 Invicta stredne veľký biela biela sladkokyslá kon. VII. KT áno samoopelivá 4,00 € 4,95 €

6 Monika stredne veľký biela biela sladkokyslá zač. VII. KT áno samoopelivá 4,00 €

7 Mucurines veľký biela biela sladkokyslá VII. KT áno samoopelivá 4,00 € 4,95 €

8 Pax bez tŕňov stredne veľký červená červená sladkokyslá kon. VI. KT áno samoopelivá 6,00 € 6,90 €

1 Bluecrop stredne veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá pol.VII. - pol. VII. 1,5 - 1,8 m áno 5, 6, 7 5,40 € 6,20 €

2 Brigitta stredne veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá VIII. 1,5 - 1,8 m áno 3, 4 5,40 € 6,20 €

3 Darrow veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá kon. VIII. 1,5 - 1,8 m nie 2, 4 5,40 € 6,20 €

4 Elisabeth veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá kon. VIII. 1,5 - 1,8 m nie 2, 3 5,40 € 6,20 €

5 Goldtraube stredne veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá kon. VII. 1,5 - 1,8 m áno 1, 6, 7 5,40 € 6,20 €

6 Patriot veľmi veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá kon. VII. 1,5 - 1,8 m áno 1, 5, 7 5,40 € 6,20 €

DROBNÉ OVOCIE

Černice

Egreše

Čučoriedky

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3

4 5 6

21
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

opeľovače Cena od: E-shop 
od:

1 Black Jewel  malina stredne veľký čierna červená sladká kon.VII.- zač.VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 €

2 Boysenberry  malina stredne veľký fialová fialová sladkokyslá VII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 € 5,20 €

3 Elida  malina veľký červená červená sladká pol. VI. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 €

4 Fallgold  malina veľký žltá žltá sladká VII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 € 5,20 €

5 Glen coe  malina veľký fialová fialová sladká kon. - VI. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 €

6 Himbo Top  malina veľký červená červená sladká zač. VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 € 6,70 €

7 Loganberry mlainočernica veľký červená červená sladká VII. - VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 € 6,70 €

8 Meeker ®  malina stredne veľký červená červená sladká pol. VI. - zač. VII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 €

9 Schönemann  malina veľký červená červená sladká VII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 €

10 Tayberry malinoostružina veľký červená červená sladká VII. - VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 €

11 Tulameen  malina veľký červená červená sladká zač. VI. - pol. VII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 € 5,20 €

12 Two timer Sugana  malina veľký červená červená sladká VI. - VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 €

13 Willamette  malina veľký červená červená sladká VI. - VIII. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 € 5,20 €

14 ZEVA 3 Herbsternte  malina veľký červená červená sladká VI. - IX. 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 4,50 € 5,20 €

DROBNÉ OVOCIE

Maliny, Malinočernica, Malinoostružina

1 2 3 4

8 9 10 11

5 6 7

12 13 14

Pestovanie malín a černíc
Maliny aj černice rastú vo forme kra s dvojročným 
vývinovým cyklom. Počas vegetácie v prvom roku 
majú bylinný charakter, ku koncu leta a na jeseň 

drevnatejú. Tieto výhonky prinesú plody v ďalšom 
roku a odumierajú. Remontantné (dvakrát rodiace) 
majú schopnosť prinášať plody už na jednoročných 
letorastoch, plody dozrievajú od polovice augusta až 
do prvých mrazov. Vyžadujú  kypré humózne pôdy. 
Dôležitý je dostatok slnka a pôdnej vlahy. Pestovať 
ich môžeme vo všetkých oblastiach do nadmorskej 

výšky 500 m. Koreňový systém malín je plytký, 
preto v období sucha je dôležité dodať im vlahu, 

nie však trvalo zamokriť. Černice, najmä beztŕňové 
odrody, sú na stanovište náročnejšie ako maliny, 

vyžadujú teplejšie polohy chránené proti mrazom, 
prípadne studeným vetrom, lebo v drsnejších polo-
hách často vymŕzajú. Na pôdnu vlahu sú menej ná-
ročné ako maliny, možno ich pestovať aj v suchších, 
kamenistých pôdach. Pestovanie na opore: Medzi 
základné typy vedenia patrí jednoduchá drôtenka 

v tvare „I“, teda jednoduché, rovno osadené stĺpiky 
a dva drôty vedené vo výške asi 0,8 m a 1,2 až 1,6 
m nad povrchom pôdy. Pri „T“ vedení sú stĺpiky 
zakončené v tvare T a výhonky sa voľne zasúvajú 

medzi dva drôty vzdialené od seba asi 0,4 až 0,6 m.
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DROBNÉ OVOCIE

Josta

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

odolnosť 
voči     

chorobám
opeľovače Cena od: E-shop 

od:

1 Josta veľký čierna biela sladkokyslá  ker / KT áno áno samoopelivá 4,30 €/ 4,00 e 4,95 €

Ríbezle
2 Blanka stredne veľký biela priesvitná kyslastá pol. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

3 Detvan veľmi veľký červená červená kyslastá VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

4 Jonkheer van Tets veľmi veľký červená červená sladkokyslá kon. VI. ker / KT áno áno samoopelivá 4,30 €/ 4,00 € 4,95 €

5 Junifer veľký čierna priesvitná sladká pol. VI. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

6 Maraton veľký červená červená sladká pol. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

7 Ojebyn stredne veľký čierna priesvitná kyslastá pol. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

8 Otelo veľký čierna priesvitná sladká zač. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

9 Rovada veľký červená červená kyslastá kon. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

10 Titania veľký čierna priesvitná sladká VII. ker / KT áno áno samoopelivá 4,30 €/ 4,00 € 4,95 €

11 Triton veľký čierna čierna sladkokyslá zač. VII. KT áno áno samoopelivá 4,30 € 4,95 €

1 1 3

6 7

2

8 9

4

10

5

Veganská panna cotta s ríbezlami
400 ml  kokosového mlieka 

160 ml kokosovej smotany alebo krému
Agar

2 – 4 PL rastlinného sirupu z agáve, javoru alebo iného sladidla
1 struk vanilky

Všetky ingrediencie okrem Agaru nalejeme do hrnca a pomaly 
privedieme k varu. Za stáleho miešania povaríme asi 3 minúty, po-
tom necháme zmes chvíľku chladnúť. Pridáme agar podľa návodu a 

znova privedieme do varu. Odstavíme, nalejeme do misiek, v izbovej 
teplote necháme ztuhnúť a potom dáme do chladničky. Dezert tuhne 

pomerne rýchlo, za hodinu je pripravený na dokončenie. 

Ríbezlové želé
1400 g ríbezlí

1 balíček gelfixu
1150 g cukru

2 vetvičky rozmarínu
Do veľkého hrnca nasypeme ríbezle 

a pridáme Gelfix zmiešaný s 2 PL 
cukru. Za stáleho miešania asi 2 

minúty dôkladne povaríme. Pridáme 
zvyšok cukru, vetvičky rozmarínu a 

privedieme do varu. Za stáleho mieša-
nia dôkladne povaríme minimálne 5 

minút. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL 
práve prevareného želé. Ak je želé po 

vychladnutí málo tuhé, vmiešame ešte 
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej

strana 22



odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

odolnosť 
voči     

chorobám
opeľovače Cena od: E-shop 

od:

1 Arónia čiernoplodá stredne veľký čierna čierna kyslá kon. VIII. ker áno nie samoopelivá 5,00 € 5,95 €

2 Arónia Nero stredne veľký čierna čierna kyslá kon. VII. ker / stromček áno nie samoopelivá 15,00 €

3 Hugin stredne veľký čierna čierna kyslá kon. VIII. ker áno nie samoopelivá 7,50 €

4 Galicjanka menší čierna čierna kyslá IX. ker áno nie samoopelivá 8,50 €

5 Big red veľký červená červená sladkokyslá pol. VIII. 4 m áno nie 6, 7, 8 10,00 €

6 Devín veľký červená červená sladkokyslá pol. IX. 4 m áno nie 5, 7, 8 10,00 € 12,50 €

7 Lutea veľký červená červená sladkokyslá pol. VI. 4 m áno nie 5, 6, 8 10,00 € 12,50 €

8 Titus veľký červená červená sladkokyslá kon. IX. 4 m áno nie 5, 6, 7 10,00 €

9 Brown Turkey veľký hnedá jantárová sladká pol. IV. 3 m nie nie samoopelivá 6,20 / 16,50€ 6,95 €

10 Adam - 3 m nie nie opeľovač 9,60 € 11,00 €

11 Dr. Szimanovki minikiwi hnedá zelená sladká VIII. 3 m nie nie samoopelivá 9,60 €

12 Issai minikiwi hnedá zelená sladká IX. 3 m nie nie samoopelivá 9,60 €

13 Red Jumbo minikiwi červená červená sladká IX. 3 m nie nie 10 9,60 € 11,00 €

14 Jenny veľký hnedá zelená sladká kon. IX. 3 m nie nie samoopelivá 9,60 € 11,00 €

15 Big Lifeberry ® veľký červená červená sladká kon.VIII. - zač. IX. 1 - 3 m áno nie samoopelivá 7,50 € 8,50 €

16 Sweet Lifeberry veľký červená červená sladká VIII. 1 - 3 m áno nie samoopelivá 7,50 € 8,50 €

17 Nottingham stredne veľký hnedá krémová sladká zač. XI. 3 - 6 m áno nie samoopelivá 8,50 € 9,80 €

18 Vesterveld stredne veľký hnedá krémová sladká zač. XI. 3 - 6 m áno nie samoopelivá 8,50 €

19 Prince William veľký tmavo modrá fialová sladká zač. VII. 2, - 2,5 m áno nie samoopelivá 8,50 € 9,50 €

ŠPECIÁLNE OVOCIE

Arónie

Driene

Figa

Kiwi

Goji

Mišpule

Muchovník

10 ks figy
400 ml červené víno 
100 g hnedý cukor
celá škorica 
1 ks citrón
100 g  ricotta
 50 g pekanové orechy 
3ČL med

Vrchné časti fíg zrežeme a odložíme si ich. Do hrnca dáme cukor, červené víno a škoricu. 
Rozvaríme a necháme variť 5 minút. Potom pridáme figy a varíme ďalšie 3 – 4 minúty. Figy 
vyberieme a víno zredukujeme na polovicu. Vznikne hustý sirup, z ktorého vyberieme škoricu 
a rozmixujeme v ňom dve figy. Ricottu rozmiešame s medom a citrónovou kôrou a naplníme 
ním figy, prikryjeme vrchnou časťou fíg. Na tanier dáme sirup z červeného vína, figy a posy-
peme nasucho opraženými orechmi.

Figy so syrom, pekanovými orechami a medom
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu
vhodné do 

chladnejších 
oblastí

opeľovače Cena od: E-shop 
od:

27 Bakczasarajski Velikan veľmi veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá pol. V. 1,5 - 2 m áno 28, 29, 30, 31, 32 8,50 € 9,50 €

28 Balalaika ® veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá V. 1,5 - 2 m áno 27, 29, 30, 31, 32 7,50 € 8,50 €

29 Borealis veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá pol. V. 1,5 - 2 m áno 27, 28, 30, 31, 32 7,50 €

30 Duet veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá kon. V. 1,5 - 2 m áno 27, 28, 29, 31, 32 7,50 €

31 Eisbär ® veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá V. 1,5 - 2 m áno 27, 28, 29, 30, 32 7,50 € 8,50 €

32 Kalinka® veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá IV. - V. 1,5 - 2 m áno 27, 28, 29, 30, 31 7,50 € 8,50 €

33 Jiaogulan - 0,2 - 0,5 m áno samoopelivá 5,5 6,20 €

34 Koralle - brusnica drobný červená červená trpká zač. IX. 0,5 - 1 m áno 35 3,60 € 4,10 €

35 Cranberry - brusnica drobný červená červená trpká VIII. - IX. 0,5 - 1 m áno 34 5,40 € 6,00 €

36 Rhabarber Holsteiner Glut - červená zelená sladká od IV. - do VII. 0,3 - 0,5 m nie samoopelivá 5,00 €

37 Haidegg baza drobný čierna čierna kyslá IX. 3 - 4 m áno samoopelivá 4,20 € 5,00 €

38 schizandra čínska drobný červená červená 5 chutí IX. - X. 10 m áno samoopelivá 10,80 €

20 Pollmix - - - - - 2,5 - 5 m áno opeľovač 7,50 € 8,50€

21 Askola (S) stredne veľký oranžová oranžová kyslá kon. VIII. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 €

22 Dorana ® stredne veľký oranžová oranžová kyslá kon. VIII. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 € 8,50 €

23 Frugana stredne veľký oranžová oranžová kyslá pol. IX. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 €

24 Leikora stredne veľký oranžová oranžová kyslá pol. VIII. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 € 8,50 €

25 Orange Energy ® stredne veľký žlto-oranžová žlto-oranžová kyslá pol. IX. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 € 8,50 €

26 Sirola stredne veľký oranžová oranžová kyslá VIII. - IX. 2,5 - 5 m áno 20 7,50 €

ŠPECIÁLNE OVOCIE

Rakytníky

Zemolezy

Iné

Rakytníkový olej prináša zdravie celému telu...
Má pozitívne účinky na zdravie vnútorného organizmu tela a zároveň aj pokožku na celom tele. Dokonca sa používa aj na akné. Taktiež vlasy budú z neho celé bez 
seba. Dá sa povedať, že rakytníkový olej udržuje zdravé vnútorné a vonkajšie prostredie tela. Je to výborná pomôcka proti “stárnutiu”. Rakytníkový olej sa vyrába 
plodov rakytníka, ktoré sú sami o sebe “elixírom” zdravia. Pre svoj obsah vitamínov, organických kyselín a ďalších látok sme ho nazvali ovocím súčasnosti. Pomáha 
pri takmer všetkých neduhoch dnešnej doby. Od prevencie civilizačných ochorení (obsahuje antioxidanty), cez pomoc pri detoxikácii a podpory imunity, až po 
pozitívne účinky na trávenie, srdce. Rakytníkový olej obsahuje: Omega 3, 6, 7, 9 mastné nenasýtené kyseliny, vitamíny B, D, K, luteín, betakarotén a mnoho ďalších 
užitočných látok. Koncentrácia jednotlivých látok je závislá od metódy získania rakytníkového oleja. 

Recept na domáci rakytníkový olej
Potrebujeme 0,5 litra rakytníkových rozdrtených plodov (šupky a semienka)a 0,5 litra slnečnicového oleja (môžete použiť aj iný olej, ale ten dodá výslednému 
produktu svoju vlastnú chuť – slnečnicový je chuťou neutrálny a nechá vyniknúť vôňu a chuť rakytníka).
Rozdrvené plody rakytníka zalejeme olejom zohriatym na cca 50 stupňov. Uzatvoríme a na 4 dni uskladníme na tmavom mieste (každý deň pretrepeme). Následne 
ho precedíme, zvyšnú hmotu prepasírujeme cez riedke plátno a olej s rakytníkom je na svete. Olej okrem účinných látok bude mať aj prirodzenú rakytníkovú vôňu. 
Olej skladujeme v tmavej sklenenej nádobe pri izbovej teplote.
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Arónia 
 jarabina čierna ja opadavý ker s bobuľovitými plodmi. Na pestovanie nie je 

náročná. Najlepšie sa jej darí na slnečnom stanovisku, alebo v miernom tieni. 
Rastie vo všetkých pôdnych typoch a v každej nadmorskej výške. Má rada 

vlhkú a mierne premočenú pôdu, ale dobre znáša aj mierne sucho. Sadenice v 
kontajneri môžete vysádzať aj jari do jesene. Dospelá rastlina dorastie do výš-
ky 1,5 - 2m a šírky 1 - 1,5m. Špeciálny rez nevyžaduje, postačí keď vystrihnete 
zahusťujúce a staré konáre. Nevyžaduje ani postrek, je odolná voči chorobám 
a škodcom. Je ideálnou rastlinou pre bio pestovanie. Pri výsadbe v rade môže 

slúžiť ako živý jedlý opadavý plot. Na jeseň krásne vyfarbuje do červena. 
Plody sú tmavofialové až čierne. Aróni a je známa vďaka vysokému obsahu 

antokyánínov, vitamínov P, C, B, A, množstva minerálov a ďalších biologicky 
dôležitých aktívnych látok.

Drieň
drieň sa dá pestovať vo forme kríka aj stromu. Dorastá do trojmetrovej výšky. 
Je nenáročný na pôdu aj stanovisko. Najviac sa mu darí na slnečnom stanovis-
ku, v piepustných vápenatých pôdach. Začína kvitnúť už v marci, je zdrojom 
peľu pre včely. Listy sa objavujú až neskôr. Plod je tmavočervená kôstkovica 

s trpkou chuťou. Dozrieva v septembri. Driene boli v minulosti súčasťou 
Slovenských lesov, postupne však miznú. Obsahuje sacharidy, vlákninu, 

bielkoviny, vitamíny C, D, minerálne látky, triesloviny, éterické oleje a živicu. 
Dajú sa jesť surové, konzervované aj sušené. Pripravuje sa z nich čaj, sirup, 

marmeláda, džem aj lekvár. Pomerne známa je aj drienkovica. Podporuje imu-
nitný systém, má antiseptické účinky, podporuje trávenie, upokojuje nervový 

systém, má močopudné účinky, je účinný antioxidant. 

Rakytník
je opadavý ker s oranžovými bobuľami. Na pestovanie nie je náročný, Rastie 
prakticky kdekoľvek, znáša aj dlhodobé suchá. Sadenice v kontajneri môžete 

vysádzať od jari do jesene. Dorastá do výšky 1,5 - 2m. Je dôležité zakúpiť 
si samčiu aj samičiu rastlinu. Sadíme ich v od seba 1 - 1,5m. Rakytník je 

nenáročná rastlina na pestovanie, nevyžaduje špeciálny rez. Doporučuje sa 
rastlinu zrezať maximálne na 3 ročné drevo. Je vysoko mrazuodolný, prináša 

pravidelnú úrodu až v druhom roku po vysadení. Plody dozrievajú od po-
lovice augusta do októbra podľa odrody. Úroda môže dosiahnúť 5 až 10kg z 

jednej rastliny.  Zber plodov by mal byť pred úplnou zrelosťou, plody sú vtedy 
chutejšie, lepšie sa oberajú a majú vyšší pomer olejov. Rakytník sa konzumu-

je čerstvý, ako olej, sirup, šťava, masť. Lístky sa dajú zaliať na čaj. Obsahuje 
vysoký podieľ vitamínu C. 

Zemolez
 alebo kamčatská čučoriedka je opadavý ker. Je málo náročná rastlina, dobre 
rastie aj vo vyšších nadmorských výškach, je mrazuodolný, vyžaduje piesoč-
natohlinité pôdy. Zemolez je cudzopelivý, preto je dôležité zakúpiť dve rôzne 

odrody. Optimálny spon je 2,5 x 1m, kontajnerovanú rastlinu môžete vysádzať 
od jari do jesene. Na rez je veľmi nenáročná, prvý zásah sa robí po piatich až 

siedmich rokoch - zmladzovací rez. Zemolez je ideálna rastlina na bio produk-
ciu, netrpí skoro žiadnymi chorobami a škodcami. Patrí medzi ovocie, ktoré 
prvé dozrieva. Plody majú široké využitie, môžete ich jesť čerstvé, mrazené, 

sušené, alebo spracovať na džem, šťavu, sirup aj víno. Obsahuje vitamíny 
C, B, polyfemoly a antokyány, železo, jód a meď. Odporúča sa pre celkové 

posilnenie organizmu, má antiseptické a antisklerotické účinky, pomáha pri 
poruchách trávenia.
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VINIČ
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie veľkosť strapca

vhodné do 
chladnejších 

oblastí
Cena od: E-shop 

od:

1 Favorit veľký biela žltá sladká kon. VIII. veľký nie 8,90 €

2 Pomaranč stredne veľký biela žltá sladká pol. VIII. veľký nie 8,90 €

3 Diamant veľký biela žltá sladká pol. VIII. veľmi veľký nie 8,90 € 9,50 €

4 Iršai Oliver stredne veľký biela žltá sladká kon. VIII. stredne veľký áno 8,90 € 9,50 €

5 Chrupka červená stredne veľký modrá červená sladká pol. IX. stredne veľký áno 8,90 € 9,50 €

6 Chrupka biela veľký biela žltá sladká pol. IX. stredne veľký áno 8,90 €

7 Viktoria veľký modrá červená sladká pol. IX. veľký áno 8,90 €

Klasický vinič

Rezistentný vinič
8 Tereza veľký rúžová rúžová sladká kon. VIII. veľký áno 8,90 € 9,50 €

9 Vostorg veľký biela žltá sladká zač. VIII. veľmi veľký áno 8,90 € 9,50 €

10 Muškát Pölöskei stredne veľký biela žltá sladká pol. IX. stredne veľký nie 8,90 €

11 Esther veľký modrá červená sladká pol. VIII. stredne veľký áno 8,90 €

12 Nero stredne veľký modrá červená sladká pol. VIII. veľký áno 8,90 € 9,50 €

13 Rizamat veľmi veľký červená červená sladká pol. IX. veľmi veľký nie 8,90 €

14 Aletta stredne veľký biela žltá sladká zač. IX. stredne veľký nie 8,90 €

15 Palatina stredne veľký biela žltá sladká pol. VIII. stredne veľký áno 8,90 €

16 Belehradský bezsemenný stredne veľký biela žltá sladká pol. IX. stredne veľký nie 8,90 € 9,50 €

17 Crimson Seedless veľký rúžová rúžová sladká pol. IX.  stredne veľký nie 8,90 €

18 Thompson Seedless veľký biela žltá sladká kon. VIII. veľmi veľký nie 8,90 €

19 Kišmiš Moldavskij veľký modrá červená sladká kon. IX. veľký áno 8,90 € 9,50 €

20 Vénus stredne veľký modrá červená sladká zač. VIII. stredne veľký áno 8,90 €

21 Concordia veľký modrá červená sladká pol. IX. stredne veľký áno 8,90 € 9,50 €

22 Ruby King veľmi veľký modrá červená sladká kon. VIII. stredne veľký nie 8,90 €

23 Sunred Seedless stredne veľký modrá červená sladká zač. IX. veľký nie 8,90 €

24 Atika veľký modrá červená sladká pol. VIII. veľký áno 8,90 €

Bezsemenný vinič

Výsadba kontajnerovaných sadeníc
Kontajnerovaný vinič sa dá sadiť celoročne. Na základe toho, že má už dobre vyvinutý koreňový systém je jeho ujateľnosť skoro 100%, na rozdiel od prostokorenných-vykopávaných viničov s holými koreňmi.
Obdobie výsadby si môžete prispôsobiť podľa vašej potreby a samozrejme počasia. Môžete ich na krátku dobu ponechať v polotieni a v závetrí. Nesmiete však zabudnúť na pravidelné každodenné zalievanie.
Pred výsadbou vinič vyberte z plastového kontajnera, v ktorom bol pestovaný, korene nestrihajte.
Vinič sa sadí vo vzdialenosti 1,2 - 1,5m od seba v riadku. Jama má byť vykopaná do hĺbky 50-60cm, ak je záhradná zem nekvalitná, odporúčame použiť kvalitný záhradnícky substrát alebo kompost. Po výsadbe na povrch rozhoďte kravské granulova-
né hnojivo, asi 1 hrsť na 1 rastlinu. Priamo do jamy hnojivo nedávajte, aby ste nespálili korene.
Miesto štepenia má byť 5-10 cm nad úrovňou zeme.
Vinič po výsadbe dostatočne zalejte čistou vodou bez hnojiva. Hlavný letorast počas vegetácie neskracujte, len vylamujte zálistky a rastliny pravidelne vyväzujte k opore. Ak má sadenica dva výhony, jeden silnejší vyväzujte a slabší zrežte pričom z 
neho ponechajte jednu tretinu dĺžky.
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Hortblue Petite® - 2x rodiaca čučoriedka

MÁME  NAJVÄČŠÍ  VÝBER  OVOCNÝCH  STROMOV  A  DROBNÉHO  OVOCIA

kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie

spoločnosť Plantex je členom Ovocinárskeho družstva Bonum

Ovocinárske družstvo Bonum

vzniklo v roku 2002 za účelom vytvorenia efektívnych odbytových možnostípre slovenských 
pestovateľov ovocia. 
základom je, aby slovenský pestovateľ:
•  používal len povolené prípravky na ochranu rastlín
•  aplikoval len povolené hnojivá
•  skladoval a manipuloval s hnojivami a chémiou vhodným spôsobom tak, aby nedochádzalo 

k poškodzovaniu životného prostredia alebo zdravia pracovníkov
•  realizoval opatrenia znižujúce pôdnu a vodnú eróziu
• viedol písomné záznamy o všetkých vykonávaných činnostiach
Členovia Bonumu pestujú ovocie v systéme Integrovanej ochrany. Je to súbor ochranných a 
bezstresových pestovateľských opatrení, ktorý je zameraný n aochranu samotnej rastliny a nie 
len na ničenie škodlivého organizmu. Ochrana ovocných drevínsa nerealizuje len chemickými 
postrekmi, ale do sadov sa prinášajú dravé roztoče, používajú sa feromónové lapače na pomýlenie 
škodlivých organizmov. 
Ovocinárske družstvo Bonum je plne uznaná organizácia výrobcov v odvetví ovocia a zeleniny.

je kanadská čučoriedka, 
ktorá rodí 2 x do roka. V 
júni prinesie úrodu po 
prvý krát a v septembri 
po druhý krát. U nás 
je plne mrazuodolná. 
Veľkou výhodou je, že ju 
môžete pestovať v črep-
níku na balkóne. Dorastá 
len do 50 cm.


