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Informácie         - Zlatka Lukáčiková   - email: plantex@plantex.sk         +421 33 7796 322
                                     - email: lukacikova@plantex.sk        +421 918 802 620
        
Manager Záhradného centra     - Ing. Peter Kováč    - email: kovac@plantex.sk             +421 918 412 746 

        
Veľkoobchodný predaj ovocných a okrasných drevín  - Ing. Tomáš Kludil    - email: stromky@plantex.sk         +421 905 564 617

E-shop         - Judita Štorková   - email: eshop@plantex.sk         +421 905 404 973
   
Informácie o dostupnosti tovaru v záhradnom centre  - Alenka Velšicová               +421 918 660 610
        
Predaj zo skladu ovocia (Iba odber nad 100 kg)    - Peter Lovrant, MSc.   - email: skladovocia@plantex.sk        +421 918 660 613
                 
Predajňa ovocia a zeleniny     - Ing. Mária Bednárová   - email: bednarova@plantex.sk        +421 918 892 030

Školské ovocie       - Mgr. Magdaléna Strapková  - email: strapkova@plantex.sk             +421 918 830 027
         - Ing. Mgr. Lucia Kubíková    - email: lucia.kubikova@plantex.sk            +421 907 183 087
              - email: skolskeovocie@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:            marec - pol. máj
letná sezóna:  jún - august
jesenná sezóna: september - november      
zimná sezóna: december - február

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 150 ha

•  Záhradné centrum a Predajňa  
 ovocia a zeleniny

V ZÁHRADNOM CENTRE

Vám ponúkame okrem predaja ovocných a okrasných stromov a kríkov  
aj trvalky, letničky, trávy, ruže a priesady sezónnej zeleniny. V ponuke máme 
rôzne okrasné kamene, skaly, farebné a mulčovacie kôry, črepníky všetkých 
tvarov, veľkostí, materiálov a farieb. Prípravky a náradie, ktoré budete potre- 
bovať pri sadení a starostlivosti o vaše rastliny. Každoročné záhradkárske 
akcie spojené s odbornými prednáškami našich zamestnancov a pozva-
ných hostí. Poradenskú činnosť pri budovaní záhrad, alebo výbere vhod-
ných stromov ku Vám domov. Začiatkom júna ponúkame samozber jahôd,  
hrášku, marhúľ a koncom júla samozber malín, černíc, sliviek a broskýň.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Plantex s.r.o
Veselé 417
922 08 Veselé pri Piešťanoch
Tel:  033/779 63 22
Fax: 033/779 63 22
www.plantex.sk
www.eshop.plantex.sk
        plantex.sk
        plantexvesele
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ZAKRPATENÉ  OVOCNÉ  STROMY
odroda druh veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník vhodné do           

chladnejších oblastí opeľovače Cena 
od: Eshop

1 Garden Bing®     čerešňa veľká svetlo-červená červená sladká pol. VI - č.vt. Alkavo nie samoopelivá 15,00 €

2 Garden Gem®    hruška veľká červeno-hnedá žlto-biela sladká kon.IX do XII Hruška planá nie samoopelivá 12,00 €

3 Garden Sun Red® jabloň veľká červená žlto-biela sladká zač. X - MM 106 nie samoopelivá 12,00 €

4 Garden Prince® mandľa veľká hnedá biela sladká VII - Adesoto nie samoopelivá 15,00 €

5 Goldust® slivka stredne veľká žltá žltá sladká pol. VIII - Adesotto áno samoopelivá 12,00 €

6 Rubis® Necta Zee nektarinka stredne  veľká žlto-červená žltá sladká VII - Montclar nie samoopelivá 15,00 €
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ZAKRPATENÉ  OVOCNÉ  STROMY
odroda druh veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník vhodné do           

chladnejších oblastí opeľovače Cena 
od: Eshop

1 Garden Bing®     čerešňa veľká svetlo-červená červená sladká pol. VI - č.vt. Alkavo nie samoopelivá 15,00 €

2 Garden Gem®    hruška veľká červeno-hnedá žlto-biela sladká kon.IX do XII Hruška planá nie samoopelivá 12,00 €

3 Garden Sun Red® jabloň veľká červená žlto-biela sladká zač. X - MM 106 nie samoopelivá 12,00 €

4 Garden Prince® mandľa veľká hnedá biela sladká kon. VII - Adesotto nie samoopelivá 15,00 €

5 Goldust® slivka stredne veľká žltá žltá sladká pol. VIII - Adesotto áno samoopelivá 12,00 €

6 Rubis Necta Zee nektarinka  veľká žlto-červená žltá sladká VII - Montclar nie samoopelivá 14,50 €

strana 3

1 2 5

7

64

Ovocie do črepníka
Nie každý má tú možnosť mať veľkú záhradu na ktorej by si mohol dopestovať domáce ovocie. My však máme 
riešenie pre malé záhrady aj terasy. Ovocné stromy, ktoré môžete pestovať v črepníku, alebo vo vyvýšenom zá-
hone a nezaberú vám celú záhradu. Aj vy môžete zbierať úrodu a nemusíte ani použiť rebrík. Tieto stromčeky 
navyše na jar krásne a bohato kvitnú. Na pestovanie takýchto stromčekov budete potrebovať minimálne 20 
litrovú nádobu. Tak ako ostatné balkónové rastliny ich musíte pravidelne zavlažovať a hnojiť. Na zimu presťa-
hujte rastliny do chladnej pivnice, alebo garáže. Ak nemáte túto možnosť, presuňte stromčeky do chráneného 
rohu a črepníky prekryte izolačným materiálom (jutovinou, starámi novinami, čečinou...) aby nepremrzli ko-
rene. Zakrpatené stromy môžete vysadiť aj do voľnej pôdy. Pri pestovaní vo vyvýšených záhonoch a vo voľnej 

pôde nemusíte v zime chrániť izolačných materiálom. Na jar stromčeky ostrihajte do požadovaného tvaru. 
Okrem zakrpatených ovocných stromov, môžete v črepníku pestovať aj stĺpovité stromy: Goldcats, Greencats, 

La Torre, Pomfital, Pompink Ginover, Redcats, Rondo, Suncats. 
Medzi malinami máme zaradenú novinku Little Sweet Sister, ktorá je vhodná na pestovanie v črepníku. Taktiež 

si môžete dopestovať aj čučoriedku Poppins®. 

3
* zakrpatené ovocné stromy budú 
v predaji ako voľnokorenné 
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Ovocie z črepníka
Nie každý má tú možnosť mať veľkú záhradu, v ktorej by si mohol dopestovať domáce ovocie. My však máme 
riešenie pre malé záhrady aj terasy. Ovocné stromy, ktoré môžete pestovať v črepníku, alebo vo vyvýšenom  
záhone a nezaberú vám celú záhradu. Aj vy môžete zbierať úrodu a nemusíte použiť ani rebrík. Tieto stromčeky 
navyše na jar krásne a bohato kvitnú. Na pestovanie takýchto stromčekov budete potrebovať minimálne  
20 litrovú nádobu. Tak ako ostatné balkónové rastliny ich musíte pravidelne zavlažovať a hnojiť. V zime  
presuňte stromčeky do chráneného rohu a črepníky prekryte izolačným materiálom (jutovinou,  
starými  novinami, čečinou...) aby nepremrzli korene. V zime nezabudnite taktiež občas poliať. Zakrpatené  
stromy môžete vysadiť aj do voľnej pôdy. Pri pestovaní vo vyvýšených záhonoch a vo voľnej pôde ich  
nemusíte v zime chrániť izolačných materiálom. Na jar stromčeky ostrihajte  do požadovaného tvaru.  
Okrem zakrpatených ovocných stromov, môžete v črepníku pestovať aj stĺpovité stromy: Goldcats,  
Greencats, La Torre, Pomfital, Pompink Ginover, Redcats, Rondo, Suncats. Máme pre Vás novinky:  
malinu Little Sweet Sister®, černicu Little Black Prince®, ríbezľu Little Black Sugar®, čučoriedku odrody  
Poppins®, ktorá je tiež vhodná na pestovanie v črepníku.
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* zakrpatené ovocné stromy sú v predaji ako voľnokorenné 



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

chladnejších oblastí
odolnosť voči 
chrastavitosti opeľovače Cena 

od: Eshop

1 jabloň Goldcats         stredne veľká žlto-zelená žlto-biela sladká pol. IX do II. MM 106/ MM 111 nie áno iná jabloň 9,50 €

2 jabloň Greencats        stredne veľká zelená biela sladkokyslá pol. IX do III MM 111 áno áno iná jabloň 9,50 €

3 jabloň La Torre stredne veľká červená biela sladká X do IV MM 106 áno áno iná jabloň 15,00 €

4 jabloň Pomfital     stredne veľká tmavo-červená červená sladkokyslá pol. IX do XII MM 106 nie nie iná jabloň 9,50 €

5 jabloň Pompink Ginover®       stredne veľká červená žlto-biela sladká kon. IX do III MM 106 nie nie iná jabloň 9,50 €

6 jabloň Redcats         stredne veľká červená žlto-biela sladká pol. IX do I MM 106/ MM 111 nie nie iná jabloň 9,50 €

7 jabloň Rondo         stredne veľká žltá s červeným líčkom biela sladká kon. IX do I MM 106 áno áno iná jabloň 9,50 €

8 jabloň Suncats         stredne veľká červená žlto-biela sladkokyslá kon. VIII do XI MM 106/ MM 111 nie nie iná jabloň 9,50 €

9 jabloň Starcats stredne veľká žltá s pruhovaním biela sladká pol. IX do I MM 111 nie nie iná jabloň 9,50 €
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Nová odroda stĺpovitej jablone má stredne 
veľké a chutné jablko. Jablko dozrieva v októbri 
a na slnečnej strane vyfarbené do červena. 
Dužina je pevná, šťavnatá, s miernou kys-
losťou, chuťou pripomína Topaz. Má skorý  
nástup do rodivosti, neskôr rodí pravidelne 
a bohato. Na konci mája vyžaduje prebierku 
kvetov, resp.  plodov. Má dlhú dobu skladova- 
teľnosti, až do mája. Je veľmi odolná voči 
chrastavitosti a plesniam.

La Torre 
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník vhodné do  
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

1 Allegro stredne veľká červená biela sladká zač. VIII - M9 / MM 111 / MM 106 nie iné jablone 8,90 €

2 Baya® Marisa stredne veľká červená červená sladkokyslá IX do XII M9 nie iné jablone 10,90 €

3 Braeburn veľká červená žltá sladká X V M9 nie iné jablone 5,90 €

4 Cox Orange - Reneta stredne veľká žltá s červeným rebrovaním žltá sladká X II M9 / MM 106 áno iné jablone 5,90 €

5 Discovery stredne veľká červená biela sladká pol. VIII - MM 111 áno iné jablone 15,00 €

6 Florina stredne veľká červená žlto-biela sladká zač. X do IV M9 áno iné jablone 5,90 €

7 Freiherr von Halberg stredne veľká žltá s červeným rebrovaním biela sladká pol. IX do II M9 / MM 106 nie iné jablone 15,00 €

8 Fuji veľká žlto-zelená s fialovým líčkom žlto-biela sladká zač. X do IV - V M9 / MM 106 nie iné jablone 5,90 €

9 Gala stredná červené pásiky biela sladká IX do II M9 / MM 111 áno iné jablone 5,90 €

10 Gloster veľká červená biela sladká pol. IX IV M9 áno iné jablone 5,90 €

11 Golden delicious stredne veľká žltá žltá sladká X IV M9 / MM 106 áno iné jablone 5,90 €

12 Gräfin von Goldach stredne veľká červená biela sladká zač. X do III M9 / MM 106 áno iné jablone 15,00 €

13 Granny Smith stredná zelená biela kyslá X XII M9 nie iné jablone 5,90 €

14 Idared stredne veľká červená biela sladká IX. V M9 / MM 106/ A 2 áno iné jablone 5,90 €

15 James Grieve veľká červená žlto-biela sladká VIII - A 2 áno iné jablone 5,90 €

16 Jonagold stredne veľká žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká zač. X do III M9 / MM 106 nie iné jablone 5,90 €

17 Jonagored Supra veľká červená žlto-biela sladká zač. X III M9 / MM 111 / MM 106 nie iné jablone 5,90 €

18 Julia stredne veľká tmavo červená biela sladká pol. VII do VIII M9 áno iné jablone 5,90 €

JABLONE
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JABLONE
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

19 Karneval stredne veľká pásiková červeno- zelená žlto-biela sladká kon. IX do II M9/ MM 106 nie iné jablone 8,90 €

20 Luna stredne veľká žltá s oranžovým líčkom žlto-biela sladká zač. X do XII M9/ MM 111 nie iné jablone 5,90 €

21 Melodie stredne veľká žltá s červeným líčkom žlto-biela kyslá kon. IX do III - IV M9/ MM 106 áno iné jablone 5,90 €

22 Orion veľká žltá žlto-biela sladkokyslá kon. IX IV M9 áno iné jablone 5,90 €

23 Pinova stredne veľká žltá s červeným líčkom žltá sladká kon. IX do V M9/ MM 111 nie iné jablone 5,90 €

24 Priesvitné letné stredne veľká žltá biela sladkokyslá pol. VII - M 9 áno iné jablone 5,90 €

25 Prima stredne veľká žlto-zelená s červeným líčkom biela sladká pol. IX do XI M9/ MM 106 áno iné jablone 5,90 €

26 Rajka stredne veľká červená žlto-biela sladkokyslá pol. X do III M9 áno iné jablone 5,90 €

27 Kanadská Reneta veľká žltá žlto-biela sladká X. III M9/ MM 106 nie iné jablone 15,00 €

28 Rode Boskoop veľká zelená s červeným líčkom žlto-biela kyslá X II. M9 nie iné jablone 5,90 €

29 Rote Jonathan stredne veľká červená biela sladkokyslá X V MM 106 áno iné jablone 5,90 €

30 Rozela stredne veľká červená žlto-biela sladká kon. IX do II M9/ MM 106 nie iné jablone 5,90 €

31 Rubinola stredne veľká žltá s červeným líčkom žlto-biela sladká zač. IX do IV M9/ A 2 áno iné jablone 5,90 €

32 Sirius stredne veľká žltá žlto-biela sladká pol. X do IV M9 nie iné jablone 5,90 €

33 Šampion stredne veľká žlto-zelená s červeným líčkom krémová veľmi sladká X II M9/ MM 106/ A 2 áno iné jablone 5,90 €

34 Topaz stredne veľká žltá s červeným rebrovaním biela sladká IX VI M9/ MM 111/ A 2 áno iné jablone 5,90 €
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HRUŠKY
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie skladovateľnosť podpník vhodné do        

chladnejších oblastí opeľovače Cena 
od: E-shop     

1 Beurre Hardy veľká žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká IX do XII Dula Adams áno 2,5,6,13 6,00 €

2 Boscova fľaša veľká zeleno-hnedá biela sladká kon. IX do XI Hruška planá nie 1,4,7,8,9,10,12 6,00 €

3 Clappova stredne veľká žltá s červeným líčkom biela sladká pol.VIII do VIII Dula Adams / Hruška planá nie 1, 13, 14 6,00 €

4 Gute Luise stredne veľká žlto-zelená s červeným líčkom žlto-biela sladká pol. IX do I Dula Adams áno 1,2,7,8,9,10,12,15 6,00 €       

5 Konferencia stredne veľká zelená žlto-biela sladká pol. X do I Dula Adams nie 1,2,6,11 6,00 €

6 Lucasova veľká žlto-zelená žlto-biela sladká pol. X do. II Dula Adams nie 1,2,5,11 6,00 €

7 Nashi Chojuro stredne veľká zlato-hnedá žlto-biela sladká pol. IX - Hruška planá nie 1,2,4,8,9,10,12,15 7,00 €

8 Nashi Nijiseiki stredne veľká žltá žlto-biela sladká pol. IX - Hruška planá áno 1,2,4,7,9,10,12,15 7,00 €

9 Nashi Shinseiki stredne veľká žlto-zelená žlto-biela sladká od IX do XI Hruška planá áno 1,2,4,7,8,10,12,15 7,00 €

10 Nojabrskaja veľká žlto-zelená biela sladká pol. IX - Hruška planá áno 1,2,4,7,8,9,12,15 10,50 €

11 Schweizer Hose stredne veľká pásikový žlto-zelený biela sladká pol. X do I Dula Adams nie 1,2,5,6 10,50 €

12 Wahlsche Schnapsbirne menšia žlto-zelená biela sladká pol. IX - Dula Adams nie 1,2,4,7,8,9,12,15 10,50 €

13 Williamsova stredne veľká žltá biela sladká pol. VIII do IX Hruška planá nie 1,3,14 6,00 €

14 Williamsova červená stredne veľká červená biela sladká kon. VIII do IX Hruška planá nie 1,3,13 6,00 €

15 Concorde - stĺpovitá stredne veľká žlto-zelená žlto-biela sladká pol. IX do I Hruška planá nie 1,2,4,7,8,9,10,12 10,00 €
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Pochádza z Ázie. Ázijské hrušky sú u nás čoraz obľúbenejšie.  
Vyšľachtené odrody sú mrazuvzdorné a vhodné aj do našich záhrad. 
Hoci svojím výzorom pripomína hruška Nashi skôr jablko, jej chuť 
je predsa len hrušková. Je však aromatickejšia, sladká a šťavnatejšia 
ako naše hrušky. Hrušky Nashi sú úžasné najmä surové. Dajte si však  
pozor – sú veľmi citlivé na stlačenie. Otlačené či nakrojené, alebo 
inak narušené hrušky Nashi rýchlo hnednú a strácajú na kvalite. Váš  
nervový systém poteší prísun horčíka, omladnete so selénom, spev-
níte si kosti vďaka vápniku. Ázijské hrušky obsahujú veľa draslíka, 
ktorý telo potrebuje napríklad pri zvýšenej fyzickej aktivite. 
Hrušky Nashi povzbudzujú trávenie a majú odvodňovacie účinky.  
Zaujímavosťou je, že by mali mať schopnosť znížiť účinky alkoholu.

15

Hruška Nashi  



MARHULE
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do  
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od: E-shop

1 Aprikyra®M47 marhuľa x čerešňa stredne veľká červená žltočervená sladká pol. VII St. Julien A áno leto samoopelivá 15,00 €

2 Bergarouge®Aramis veľká červená s oranžovým líčkom oranžová sladká pol. VII St. Julien A áno stredne skorá 3, 4 12,90 €

3 Bergeron stredne veľká oranžovo-žltá pomarančová sladká zač. VIII St. Julien A nie neskorá samoopelivá 7,90 €

4 Bergeval®Aviclo stredne veľká červená pomarančová sladká VII St. Julien A nie stredne skorá samoopelivá 12,90 €

5 Bhart veľká oranžová s červeným líčkom pomarančová sladká zač. VII St. Julien A áno stredne skorá 2, 7, 10 7,90 €

6 Big Red® veľká červená pomarančová sladká zač. VII St. Julien A áno stredne skorá 7, 13, 14 10,90 €

7 Goldrich veľká oranžová oranžová sladkokyslá pol. VII St. Julien A áno stredne skorá 5, 11, 14 7,90 €

8 Kioto veľmi veľká oranžová s červeným líčkom oranžová sladká kon. VII St. Julien A áno neskorá samoopelivá 10,90 €

9 Maďarská veľká oranžová pomarančová sladká pol. VII St. Julien A nie stredne skorá samoopelivá 7,90 €

10 Pinkcot® Cotpy veľká oranžovo-žltá oranžová sladká zač. VII St. Julien A áno skorá 11, 12, 13 10,90 €

11 Spring Blush® stredne veľká oranžová s červeným líčkom oranžová sladká zač. VI St. Julien A áno skorá 5, 8, 10 12,90 €

12 Tsunami® stredne veľká oranžová s červeným líčkom oranžová sladká zač. VI St. Julien A nie skorá 9, 10, 11, 12,90 €

13 Veharda veľká oranžová s červeným líčkom oranžová sladká kon. VII St. Julien A áno neskorá samoopelivá 7,90 €

14 Veľkopavlovická stredne veľká oranžová oranžová sladká pol. VII St. Julien A nie stredne skorá samoopelivá 7,90 €

15 Vesna stredne veľká oranžová s červeným líčkom oranžová sladká zač. VII St. Julien A áno skorá 13, 14 7,90 €
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Aramis je rad marhúľ rezistentných na vírus šárky sliviek PPV. 
Je výsledkom mnohoročného výskumu a vývoja. Všetky odrody  
z radu Aramis boli úspešne testované voči najinvazívnejšiemu  
typu šárky M. Ide o odrody s dlhodobou rezistenciou, ktorá  
bráni cirkulácii vírusu v rastline. Vďaka tomu je možné vysadiť 
marhule aj v mieste, ktoré bolo predtým napadnuté vírusom šárky.  

Aramis® 
Sharka resistant



odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od: E-shop

1 Cresthaven     stredne veľká žlto-červená žltá sladká zač. IX Adesoto áno neskorá samoopelivá 9,50 €

2 Favorita Morettini     veľká žlto-tmavo červená žltá sladkokyslá pol. VII Adesoto áno skorá samoopelivá 9,50 €

3 Flamingo     stredne veľká žlto-tmavo červená žltá sladká pol. VIII Adesoto nie stredne skorá samoopelivá 9,50 €

4 Kernechter vom Vorgebirge     stredne veľká žlto-tmavo červená biela sladká kon.VIII Adesoto áno neskorá samoopelivá 9,50 €

5 Oriane - sendvičová veľká tmavo červená žltá sladká pol. VII. Rubira nie skorá samoopelivá 19,50 €

6 Platifun Platty®- sendvičová veľká tmavo červená biela sladká zač. VII Rubira nie skorá samoopelivá 19,50 €

7 Platireine - sendvičová veľká žlto-tmavo červená biela sladká kon. VII Rubira nie skorá samoopelivá 19,50 €

8 Redhaven     stredne veľká žlto-červená žltá sladká zač. VIII Adesoto nie stredne skorá samoopelivá 9,50 €

9 Roter Weinbergpfirsich     stredne veľká tmavo červená červená sladká zač. IX Adesoto nie neskorá samoopelivá 9,50 €

10 Suncrest     veľká žlto-červená žltá sladká kon.VIII Adesoto áno stredne skorá samoopelivá 9,50 €

BROSKYNE
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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

1 Big Top stredne veľká červená žltá sladká VII Adesoto nie skorá samoopelivá 10,50 €

2 Mesembrine sendvičová červená žltá sladká VIII Adesoto nie neskorá samoopelivá 12,90 €

3 Nectared 4 stredne veľké tmavo červená žltá sladká VIII Adesoto nie neskorá samoopelivá 10,50 €

4 Platimoon Platty® sendvičová tmavo červená žltá sladká IX Rubira nie neskorá samoopelivá 19,50 €

5 Snow Queen veľká tmavo červená biela sladká VIII Adesoto nie neskorá samoopelivá 12,90 €
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Oriane

Platifun Platty®

Platireine

Platimoon Platty®

Atraktívne  
sendvičové broskyne 

a nektarinky pochádzajú zo  
šľachtiteľskej stanice vo Francúzsku.  

Majú veľké plody až do 180g, sú veľmi 
chutné, sladké a šťavnaté. Pre ich zvláštny 
 tvar, ľahkú konzumáciu a maličkú kôstku 
ich obľubujú najmä deti. Plody sú krásnej 

tmavočervenej farby s tenkou šupkou. 
Bohatou a skorou úrodou potešia  

každého pestovateľa či  
pestovateľku.

Sendvičové broskyne a nektarinky



odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od: E-shop 

1 Burlat veľká tmavo červená červená sladká pol. VI Čer. vt. Alkavo nie skorá 3,4 7,30 €

2 Halka veľká červená červená sladká pol. VII Gisela 5 / Čer. vt. Alkavo nie neskorá samoopelivá 10,50 € / 7,30 €

3 Karešova stredne veľká červeno-hnedá tmavo-červená sladká kon. V Mahalebka / Čer. vt. Alkavo nie skorá 1,4 7,30 €

4 Kaštanka stredne veľká tmavo červená tmavo-červená sladká kon. V Mahalebka áno skorá 1,3 7,30 €

5 Kordia veľmi veľká červeno-hnedá červená sladká pol. VII Gisela 5 / Čer. vt. Alkavo nie neskorá 2,6,7,8,9,10 10,50 € / 7,30 €

6 Lapins veľká červená červená sladká pol. VII Gisela 5 / Čer. vt. Alkavo áno neskorá samoopelivá 10,50 € / 7,30 €

7 Regina veľmi veľká červeno-hnedá červená sladká kon. VII Gisela 5 nie neskorá 2,5,7,8,9,10 10,50 €

8 Sunburst veľmi veľká tmavo červená - čierna tmavo-červená sladká pol. VII Čer. vt. Alkavo nie neskorá samoopelivá 7,50 €

9 Sylvia - stĺpovitá stredne veľká červená červená sladká VII Gisela 5 áno neskorá 2,5,6,7,8,10 12,00 €

10 Tamara veľmi veľká tmavo červená svetlo-červená sladká zač. VII Mahalebka nie neskorá 2,5,6,7,8,10 7,30 €

ČEREŠNE
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Ako predísť červivosti čerešní
Červivosť čerešní spôsobujú mladé larvy vrtivky čerešňovej, ktoré sa vyvíjajú v plodoch. Vrtivka je dlhá 
približne 5 mm a podobá sa malej muche domácej, prezimuje v štádiu kukly. Dospelé samičky kladú vajíčka 
do nezrelých žltozelených plodov. To je dôvod, prečo skoré odrody čerešní (Kaštanka, Karešova, Burlat) 
najčastejšie zostávajú bez červivosti. Teda „májovky“ netreba  ošetrovať. Neskoršie odrody (Halka, Kordia, 
Lapins, Regina, Sunburst, Tamara) potrebujú ochranu. Vrtivka  postihuje najmä neskoré odrody sladkých 
čerešní (chrupky). Na identifikáciu výskytu škodcu môžeme relatívne spoľahlivo pomôcť rozvešanie žltých 
lepových doštičiek, ktoré je vhodné už začiatkom mája rozvešať do korún stromov. Pri  malom počte čerešní 
s nimi bez problémov zvládnete i odchyt dospelých múch. Zaveste ich na miesta, kam dopadajú slnečné lúče. 
Dôležité je uvedomiť si, že k hlavnému rojeniu vrtivky čerešňovej dochádza na prelome mája a júna, vtedy je 
potrebné urobiť prvý ochranný postrek. Vhodný čas je asi tri dni po začiatku kvitnutia. Druhý postrek urobte 
o 7 až 10 dní neskôr – to je čas liahnutia lariev. Pre záhradkárov sú na trhu viaceré postrekové látky, ktoré je 
možné dostať v malom balení. Ošetrenie je vhodné len v miestach pravidelných škôd, tam, kde bol aj minulý 
rok silný výskyt vrtivky.

10



VIŠNE
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odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena od: E-shop

1 Carmine Jewel - krovitá stredne veľká červená červená kyslá kon. VI Mahalebka áno stredne skorá samoopelivá 25,00

2 Érdi Bőtermő stredne veľká tmavo červená tmavo červená kyslá kon. VI Gisela 5 / Čer. vt. Alkavo nie stredne skorá samoopelivá 9,90 €/ 8,50€

3 Gerema veľká tmavo červená červená kyslá VII - VIII Čer. vt. Alkavo nie neskorá samoopelivá 8,50 €

4 Morellenfeuer stredne veľká červená červená kyslá pol. VII Gisela 5 / Čer. vt. Alkavo nie neskorá samoopelivá 9,90 €/ 8,50 €

5 Újfehertói Fürtös stredne veľká tmavo červená červená sladkokyslá pol. VIII Čer. vt. Alkavo nie stredne skorá samoopelivá 8,50 €

🆁

🆁

- rezistent

Višňové brownies s cheesecake polevou
„Najlepší koláč, aký som kedy ochutnala. Má všetky moje chute v tej správnej kombinácii.“

Prísady na brownies: 500 g višne
250 g maslo
200 g čokoláda s vysokým obsahom kakaa
80   g kakao
65   g múka hladká
360 g cukor práškový
4     ks vajce
1     prášok do pečiva

Rúru predhrejeme na 180°C. Plech (25 cm) vystelieme papierom na pečenie. Vo veľkej mise 
rozpustíme vo vodnom kúpeli maslo a čokoládu, vymiešame do hladka. V samostatnej  
miske zmiešame kakao, preosiatu múku, prášok do pečiva a cukor, potom pridáme  
čokoládovú zmes. Dobre zmiešame dohromady. Pridáme vajcia a miešame, kým nedosta- 
neme hodvábnu konzistenciu. Zmes vylejeme na plech a pečieme v rúre asi 25 minút. Ko-
láčik by mal byť pružný na povrchu, ale stále lepkavý v strede. Necháme vychladnúť, potom  
opatrne vyklopíme. Karamelizované višne pripravíme veľmi jednoducho. Do panvice dáme  
skaramelizovať asi 300 g cukru. Pridáme scedené višne a premiešame. Keď sa karamel  
rozpustí, odstavíme z ohňa pridáme 100 ml amareta. Mascarpone krém pripravíme nasledovne. 
Šlahačkovú smotanu vyšlaháme spolu s balíčkom vanilkového cukru. Keď je šľahačka pevná  
zašlaháme do nej mascarpone. Nakoniec do mascarpone pridáme vychladnuté skarame- 
lizované višne. Na vychladnutý brownies nanesieme mascarpone s višňami a môžeme servírovať.

5



SLIVKY

RINGLOTY  A  MIRABELKY 
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- rezistent

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od: E-shop

1 Aprisali®M52 - slivka x marhuľa stredne veľká fialová červená sladká pol. VII St. Julien A áno leto samoopelivá 15,00 €

2 Bystrická / Hauszwetsche  stredne veľká modrá žltá veľmi sladká pol. IX St. Julien A áno jeseň samoopelivá 8,50  €

3 Čačanská lepotica stredne veľká modrá žltá sladká zač. VIII St. Julien A nie leto samoopelivá 8,50 €

4 Hanita® stredne veľká tmavo modrá žltá sladká pol. VIII St. Julien A áno jeseň samoopelivá 8,50 €

5 Joganta® NR.7184 veľmi veľká modrá žltá sladká zač. IX St. Julien A áno jeseň samoopelivá 15,00 €

6 Jojo® veľká modrá žltá sladká pol. IX St. Julien A áno jeseň samoopelivá 9,90 €

7 Katinka® stredne veľká fialovo modrá žltá sladká pol. VII St. Julien A nie leto samoopelivá 9,90 €

8 Presenta stredne veľká modrá žltá sladká pol. IX St. Julien A áno jeseň samoopelivá 9,90 €

9 Stanley veľká modrá žltá sladká pol. IX St. Julien A nie jeseň samoopelivá 8,50 €

10 Topfirst®    veľmi veľká modrá žltá sladká kon. VII St. Julien A áno leto samoopelivá 9,90 €

11 Toptaste® stredne veľká modrá žltá sladká zač. IX St. Julien A áno jeseň samoopelivá 9,90 €

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí

obdobie 
dozrievania opeľovače Cena 

od: E-shop

1 Althanova - ringlota veľká fialová žltá sladká pol. VIII St.Julien A áno jeseň 3 8,50 €

2 Bellamira - mirabelka veľká žlto-zelená žltá sladká VIII St.Julien A áno jeseň samoopelivá 8,50 €

3 Oulinska - ringlota veľká žltá žltá sladká pol. VIII St.Julien A áno jeseň samoopelivá 8,50 €

4 Zelená - ringlota stredne veľká zeleno-žltá žltá sladká kon. VIII St.Julien A nie jeseň 1 8,50 €
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Galéria Plantex - pripravujeme pre Vás

Otvorenie
jesennej 
sezóny

Samozber
jahôd,
hrášku

Otvorenie
jarnej 
sezóny

Tento rok otvárame pre Vás nové 
Záhradné centrum a
Farmársku predajnu 

vo Veselom.

- nové priestory
- krytá predajná plocha
- všetko pod jednou strechou 
- rozšírený záhradný sortiment
- naše ovocie z Veselého
- farmárske produkty 
- organizované samozbery
- prezentácie
- prednášky

Samozber
marhúl,
broskýn

Nové
Záhradné centrum

a
Farmárska predajna

2019
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ŠKRUPINOVÉ  OVOCIE
odroda veľkosť plodu škrupina dužina chuť dozrievanie balenie/ 

predajná výška/ podpník
vhodné do 

chladnejších oblastí opeľovače Cena 
od: E-shop

Orechy
1 Alsószentiványi veľká tenká žlto-hnedá sladká zač. IX Orech kráľovský áno iné orechy 29,00 €

2 Jupiter veľká polopapierak krémová sladká IX Orech kráľovský áno iné orechy 29,00 €

3 Mars veľká polopapierak krémová sladká IX Orech kráľovský áno samoopelivý 29,00 €

4 Milotai stredne veľká tenká biela sladká kon. IX Orech kráľovský nie iné orechy 29,00 €

5 Lake veľká polopapierak krémová sladká IX Orech kráľovský áno samoopelivý 29,00 €

6 Seiferdorfský veľká polopapierak krémová sladká IX Orech kráľovský áno samoopelivý 29,00 €

Gaštany s mykorhízou
13 Almofrei stredne veľká hnedá krémová sladká zač. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

14 Bouche de Bétizac veľmi veľká hnedá krémová sladká kon. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

15 Judia veľmi veľká červená krémová sladká pol. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

16 Longal veľká hnedá krémová sladká zač. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

17 Marigoule veľmi veľká svetlo hnedá krémová sladká zač. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

18 Marsol veľmi veľká červená krémová sladká kon. IX kontajner nie iná odroda 35,00 €

19 Patron veľké hnedá krémová sladká zač. X kontajner nie iná odroda 35,00 €

20 Précoce Migoule stredne veľká svetlo hnedá krémová sladká kon. IX kontajner nie iná odroda 35,00 €

21 Soutovello veľmi veľká svetlo červená krémová sladká kon. IX kontajner nie iná odroda 35,00 €

Liesky

Mandle
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11 Ferragnes veľká hnedá krémová sladká kon. IX Adesoto nie 12 10,50 €

12 Robijn stredne veľká hnedá krémová sladká kon. IX Adesoto áno samoopelivá 10,50 €

7 Hallska veľká hnedá krémová sladká zač. IX ker áno 8, 10 11,00 €

8 Lang Tidling Zeller veľká hnedá krémová sladká zač. IX  ker áno 7, 9 11,00 €

9 Rotblättrige Zellernuss veľká červená biela sladká pol. IX ker áno 8, 10 11,00 €

10 Webbova veľká hnedá krémová sladká pol. IX ker áno samoopelivá 11,00 €

Lake

Odroda orecha pochádzajúca z USA, patrí medzi polopapierače. Rastie silno, tvorí polovzpriamenú, stredne hustú korunu. Kvitne neskôr, samčie  
a samičie kvety kvitnú v rovnakom čase, je samoopelivý. Plody sú veľké, široko oválne so špičkou. Dobre sa vylupujú. Škrupina je hrubšia, takmer 
hladká, bez výraznejšieho ryhovania. Jadro je veľké, vyplňuje celú škrupinu plodu, má slamovo žltú šupku. Jadrá sa dobre vyberajú a majú dobrú 
skladovateľnosť. Chuť jadra je lahodná, sladká. Plody dozrievajú v 3. týždni septembra. Do rodivosti vstupuje skoro, rodivosť je vysoká, pravidelná. 
Odroda Lake je menej náročná na pestovateľské podmienky, može sa vysádzať v teplých alebo v stredných, chránených polohách, do hlbších  
pôd s dostatkom vlahy. Je odolná proti zimným mrazom, nebýva poškodzovaná neskorými jarnými mrazmi. Je dosť odolná proti najvýznamnejším 
chorobám orecha, nemá špeciálne nároky na tvarovanie a rez. Je vhodná na pestovanie vo veľkovýrobe i v záhradách.
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Jedlé gaštany
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Jedlé gaštany boli historicky späté so stravovaním v minulosti aj na našom území. Hlavne v čase neúrody obilia nahrádzali základnú potravinu 
– chlieb. Staré gaštanice medzitým takmer vymizli z máp. Dnes sa vracajú na náš stôl a do našich záhrad. Sychravá jeseň sa však spája s vôňou a  
chuťou týchto sladkých plodov. Veď pečené gaštany najčastejšie konzumujeme na jarmokoch v dobrej nálade, v spoločnosti širšej rodiny či 
známych. Pre narastajúci záujem sme pripravili na jeseň 2019 - kolekciu špeciálnych jedlých  gaštanov s mykorhíznym podhubím v koreňovom 
systéme. Štepené odrody dorastú do cca 8m a rodia už v 3.roku. Plody sú veľmi výživné, obsahujú 6-8 % bielkovín, 3 % tukov a 40-42 % cukrov, 
najmä škrobu. Rovnako sú dobrým zdrojom vitamínov B1, B2 a minerálov – draslíka, zinku, železa, fosforu a iných. Majú vysokú energetickú 
 hodnotu, sedem- až desaťkrát vyššiu ako varené zemiaky. Konzumácia gaštanov je preto vhodná pre deti, starších ľudí, fyzicky náročne  
pracujúcich a športovcov. Neodporúčajú sa však pre diabetikov. Neobsahujú lepok, olej ani cholesterol. Plody majú antiseptický účinok a podpo-
rujú trávenie. Pripisujú sa im priaznivé účinky pri chudokrvnosti, vyčerpaní, bolestiach hlavy a chronickom kašli. Strom má lesklé podlhovasté 
listy, na okraji ostro pílkovité a jednopohlavné kvety. Kvitne až koncom júna a začiatkom júla, preto ho nepoškodzujú jarné mrazíky. V obale  
s dlhými tenkými ostňami bývajú uložené 2-3 plody. Samotný plod je obalený nejedlým horkým kožovitým oplodím tmavohnedej až hnedočer-
venej farby, ktoré pred konzumáciou odstraňujeme. Po zbere môžeme gaštany uchovávať asi jeden mesiac v chladničke, prípadne dlhšie vo vlhkom 
piesku. Na zabezpečenie dokonalého opelenia sa odporúča vysádzať viac odrôd 10- 15 m od seba. Dôležitý je presvetľovací rez. Pestuje sa hlavne  
vo vinohradníckych oblastiach a v teplejších mikroklimatických polohách s priemernou ročnou teplotou 7 °C.
Základnou podmienkou dobrého rastu je hlinitá, dostatočne hlboká pôda bohatá na živiny s dostatkom vlahy. Vyžaduje slnečné stanovište, 
znáša nanajvýš polotieň a dostatočnú vzdušnú vlhkosť. Pred vysadením stromčekov pôdu hlboko skypríte. Na stanovištiach s dobrou zásobou 
živín nie je potrebné prihnojovanie, chudobnejšie pôdy obohaťte do zásoby základnými živinami. Po vysadení ich treba dobre zavlažovať.



odroda druh veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie podpník vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

DROBNÉ  OVOCIE

Maliny, Malinočernice, Malinoostružiny
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1 Aroma Queen lesná malina stradne veľká červená červená sladká VI - X 1,5 - 1,8 m áno samoopelivá 5,50 €

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

3 Fallgold  malina veľká žltá žltá sladká VII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 6,00 €

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

5 Little Sweet Sister® malina veľká červená červená sladká VIII - X 1 m áno samoopelivá 9,90 €

6 Loganberry malinočernica veľká červená červená sladká VII - VIII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 6,00 €

7 Malling Promise malina veľká červená červená sladká VII - VIII 1,5 - 2 m áno samoopelivá 9,90 €

8 Schönemann  malina veľká červená červená sladká VII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 €

9 Tayberry malinoostružina veľká červená červená sladká VII - VIII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 6,00 €

10 Tulameen®  malina veľká červená červená sladká zač. VI - pol. VII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 5,50 €

11 Two Timer Sugana®  malina veľká červená červená sladká VI - VIII 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 6,00 €

12 Zeva 3  malina veľká červená červená sladká VI - IX 1,5 - 2,5 m áno samoopelivá 6,00 €

1 2 3 4

8 9 10 11

5 6
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Little Sweet Sister®
Táto novinka medzi malinami je nízka, trpasličia ma-
lina, vhodná na pestovanie v nádobe, vo vyvýšenom 
záhone, alebo môžete ju pestovať aj vo voľnej pôde.  
Na výsadbu použite nádobu s obsahom minimálne  
10l, neskôr ju môžete presadiť do väčšej nádoby. Na  
rozdiel od ostatných malín, Little Sweet Sister rodí 
na jednoročných výhonoch. Vďaka tomu budete mať  
maliny hneď  prvé leto. Výhony vyrežeme po odrodení  
vo februári až v marci. Plody tejto maliny sú veľké,  
červené a sladké. Little Sweet Sister je síce jesenná  
odroda, ale dozrieva už začiatkom augusta. S prezimo-
vaním u nás nemá problém, ak ju ale pestujete v nádobe, 
musíte ju na zimu obaliť izolačným materiálom.



Kríženec odrôd Pinova a Topaz. 
Rodivosť je vysoká a pravidelná,  
vyžaduje prebierku plodov. Doba 
kvitnutia je stredne skorá, veľmi 
bohatá. Jablká dozrievajú v polo-
vici septembra. Plody sú veľké, žlté  
s červeným rebrovaním. Dužina 
je pevná, biela, sladká s jemnou  
kyslosťou. Skladivanie je do februá-
ra. Je odolnejšia voči chrastavitosti. 
Dužina jablka zostáva dlho biela aj 
po prekrojení. Jadro je menšie ako 
pri iných odrodách, takže plod má 
viac dužiny. Dužina je pevná ale veľ-
mi šťavnatá

Holandská odroda červenej ríbezle 
s dlhými strapcami, ktoré dobre 
držia na kríku. Plody sú svetlo-
červené, veĺké. Dužina je priesvit-
ná s kyselou príchuťou. Dozrieva  
v júli. Uprednostňuje slnečné stano-
visko. 

Skorá malina s bohatou úrodou. 
Dorastá do výšky cca 1,5- 2 m. Vy-
žaduje  slnečné stanovisko. Plody 
sú veľké, šťavnaté, lahodnej aroma-
tickej chuti, majú podlhovatý tvar. 
Dozrieva veľmi skoro, už v júli až v 
septembri.
Je veľmi odolná voči chorobám. Plo-
dí na 2ročných výhonoch. 

Beztŕňová černica. Rastie vzpria-
-mene, vytvára dostatok odnoží, 
ktoré sú základ pre úrodu na nasle-
dujúci rok. Vyžaduje oporu. Plody 
sú veľmi veľké sladkej chuti už v čase 
dozrievania aj keĎ ich podtrhnete. 
Zreje takmer 10 týždňov od júla až 
do októbra. Poskytuje pravidelné a 
vysoké úrody. Je mrazuodolná na 
celom území Slovenska. Nie je ná-
chylná na choroby. 

Beztŕňová černica, ktorá vyžadu-
je oporu.  Dorastá do 2 m. Kvitne 
v máji až v júni, drobnými bielymi 
kvetmi, ktoré priťahujú motýle a 
včeli. Plody sú  čierne, sladké, veľmi 
šťavnaté. Zrejú od konca júla až do 
októbra. Vyžaduje slnečné stanovis-
ko, rodí na 2ročnom dreve. Dobre 
znáša zimu. Dirksen Thornless je 
možné vysádzať ako jedlý živý plot, 
ktorý priťahuje vtáky. 

Kríženec odrody Jojo a Haganta. 
Vzrast stromu je stredne silný až 
silný. Úrodnosť je vysoká, stabilná 
a pravidelná. Odroda je samoope-
livá. Plody sú veľké až veľmi veľké, 
oválne, tmavofialovej farby. Dužina 
je šťavnatá, pevná, zlatožltá, aroma-
tická, dobre oddeliteľná od kôstky. 
Chuťovo je veľmi sladká. Joganta je 
úplne rezistentná voči šárke a málo 
citlivá k hrdzi slivkovej. Odroda je 
vhodná pre záhradkárov aj na ko-
merčné pestovanie pre svoje vysoké 
výnosy a kvalitu plodov. 

Kríženec marhule a slivky, bola vy-
šlachtená v Nemecku. Strom je sla-
bo rastúci, kompaktný. Kvitnutie 
je stredne skoré. Aprisali je samo-
opelivá. Oválne plody sú stredne 
veľké, tmavopurpurové. Dužina je 
červenej farby, šťavnatá, chuť je je-
dinečná, pripomína mix marhule a 
slivky. Dozrieva v polovici júla. Je 
určená hlavne pre záhradkárov. Je 
plne mrazuodolná aj v najchladnej-
ších oblastiach Slovenska. Jej veľkou 
výhodov je, že je možné ju pestovať 
vo veľkej nádobe, alebo vo vyvýše-
nom záhone. 

Kríženec marhule a čerešne, bola 
vyšlachtená v Nemecku. Kvitne na 
jednoročnom aj dvojročnom dreve. 
Strom je slabo rastúci. Aprikyra je sa-
moopelivá. Guľaté plody sú stredne 
veľké, tmavo fialové až červené. 
Dužina je jedinečná, pripomí-
na mix marhule a čerešne súčast-
ne. Dozrieva v júli. Je odolná voči  
monilióze. Je určená hlavne pre zá-
hradkárov. Jej veľkou výhodov je, že 
je možné ju pestovať vo veľkej nádo-
be, alebo vo vyvýšenom záhone. 

Stará odroda pravdepodobne z Fran- 
cúzska alebo Severnej Ameriky, 
pravdepodobne od roku 1771. Má 
veľmi bujný vzrast, koruna je širo-
ko rozložitá. Do rodivosti prichádza 
neskôr, rodí nepravidelne ale bo-
hato. Dozrieva v októbri. Plody sú 
veľké až veľmi veľké, zploštené. Šup-
ka je bronzovo žltá, hladká, matná a 
pevná. Dužina je žltobiela, krehká, 
šťavnatá, sladká a aromatická. Plo-
dy vyžadujú na skladovanie väč-
šiu vzdušnú vlhkosť. Je vhodná do 
stredných a teplých polôh.

Perfektné jablko z dvoch dôvodov. 
Opticky je veľmi pekné, pre jeho 
lákovú červenú šupku.  Ďalšou 
prednosťou je vhodnosť pre aler-
gikou. Takysto pestovanie stromu  
je nenáročné. Tvorí krátke výhonky 
s kvetmi. Rodivosť je veľmi vysoká  
a pravidelná. Pri dostatočnej pre-
bierke je ovocie veľké. Ovocie do-
zrieva v dvoch vlnách začiatkom 
októbra. Plody sú veľké s lákavou 
červenou šupkou. Dužina je biela, 
pevná, aromatický s miernou kys-
losťou. Skladovanie je do marca. 
Gräfin Goldach obsahuje málo „mal 
di“ proteínov, takže nespôsobuje 
skoro žiadne alergické reakcie.

Freiherr von Halberg Gräfin Goldach Kanadská Reneta Aprikyra Aprisali

Joganta Dirksen Thornless Asterina® Malling Promise Rosetta

Novinky jeseň 2019
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DROBNÉ  OVOCIE
odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu / tvar vhodné do 

chladnejších oblastí
odolnosť voči     

chorobám opeľovače Cena 
od: E-shop

Ríbezle
1 Blanka stredne veľká biela biela sladkokyslá VI KT áno áno samoopelivá 4,20 €

2 Detvan veľmi veľká červená červená kyslastá VII KT áno áno samoopelivá 4,20 €

3 Jonkheer van Tets veľmi veľká červená červená sladkokyslá kon. VI ker / KT áno áno samoopelivá 4,20 €

4 Josta                              
egreš x ríbezla veľká čierna biela sladkokyslá  VI ker / KT áno áno samoopelivá 4,20 €

5 Junifer veľká čierna priesvitná sladká pol. VI KT áno áno samoopelivá 4,20 €

6 Little Black Sugar® stredne veľká tmavomodrá biela sladkokyslá pol. VI 0,80 m do nádob nie nie samoopelivá 8,70 €

7 Maraton veľká červená červená sladká pol. VII KT áno áno samoopelivá 4,20 €

8 Ojebyn stredne veľký čierna priesvitná kyslastá pol. VII KT áno áno samoopelivá 4,20 €

9 Otelo veľká čierna priesvitná sladká zač. VII KT áno áno samoopelivá 4,20 €

10 Rosetta veľká červená priesvitná kyslastá pol. VII ker áno áno samoopelivá 9,90 €

11 Rovada veľká červená červená kyslastá kon. VII KT áno áno samoopelivá 4,20 €

12 Titania veľká čierna priesvitná sladká VII ker / KT áno áno samoopelivá 4,20 €

13 Weisse Versailler stredne veľká biela priesvitná kyslastá pol. VII ker / KT áno áno samoopelivá 4,20 €

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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KT - kmenný tvar (stromček)



1 Easycrisp® Lady Sun bez tŕňov stredne veľká žltá žltá sladká pol. VII ker áno * samoopelivá 6,00 €

2 Captivator bez tŕňov stredne veľká červená červená sladká kon. VII ker áno * samoopelivá 6,00 €

3 Hinnonmaki Gelb veľká žltá žltá sladká pol. VIII ker / KT áno * samoopelivá 4,50 € / 4,90 €

4 Hinnonmaki Green veľká zelená zelená sladká zač. VII ker / KT áno * samoopelivá 4,50 € / 4,90 €

5 Hinnonmaki Rot stredne veľká červená červená sladká pol. VII ker / KT áno * samoopelivá 4,50 € / 4,90 €

6 Invicta stredne veľká biela biela sladkokyslá kon. VII KT áno samoopelivá 4,20 €

7 Rixanta stredne veľká biela biela sladkokyslá zač. VII KT áno samoopelivá 4,20 €

8 Mucurines veľká biela biela sladkokyslá VII KT áno samoopelivá 4,20 €

9 Pax bez tŕňov stredne veľká červená červená sladkokyslá kon. VI KT áno samoopelivá 6,00 €

10 Rolonda stredne veľká červená červená sladkokyslá kon. VII KT áno samoopelivá 4,20 €

Egreše

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vinič

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie tvar/  
veľkosť strapca

vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

1 2, 3 4 5, 7, 8 6, 9

1 Iršai Oliver klasický vinič stredne veľká biela žltá sladká kon. VIII stredne veľká áno samoopelivá 9,20 €

2 Suvenír klasický vinič veľká modro-čierna ružová sladká pol. IX veľká áno samoopelivá 9,20 €

3 Chrupka Červená klasický vinič stredne veľká modrá červená sladká pol. IX stredne veľká áno samoopelivá 9,20 €

4 Palatina rezistentný vinič stredne veľká biela žltá sladká pol. VIII stredne veľká áno samoopelivá 9,20 €

5 Tereza rezistentný vinič veľká ružová žltá sladká pol. IX veľmi veľká nie samoopelivá 9,20 €

6 Nero rezistentný vinič veľmi veľká modrá červená sladká pol. VIII veľmi veľká nie samoopelivá 9,20 €

7 Crimson Seedless bezsemenný vinič veľká rúžová rúžová sladká pol. IX  stredne veľká nie samoopelivá 9,20 €

8 Kišmiš Moldavskij bezsemenný vinič veľká fialovo-červená ružová sladká zač. IX veľká áno samoopelivá 9,20 €

9 Concordia bezsemenný vinič veľká modrá žltá sladká kon. IX veľmi veľká nie samoopelivá 9,20 €
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* všetky egreše sú rezistentné voči americkej múčnatke



1 Asterina® bez tŕňov veľmi veľká čierna čierna sladká VII. - X 4 m áno samoopelivá 9,90 €

2 Black Satin veľmi veľká čierna čierna sladká pol. VIII - pol. X 2 - 3 m/ ker áno samoopelivá 4,90 €

3 Boysenberry malino-černica stredne veľká fialová fialová sladkokyslá VII 1,5 - 2,5 m/ ker áno samoopelivá 5,50 €

4 Dirksen Thornless bez tŕňov veľká čierna čierna sladká VII. - X 2 m áno samoopelivá 9,90 €

5 Loch Ness bez tŕňov veľká čierna čierna sladkokyslá VII 2 m áno samoopelivá 6,20 €

6 Navaho stĺpovitá veľká čierna čierna sladká VII - X 1,8 - 2 m/ ker áno samoopelivá 6,20 €

7 Oregon Thornless bez tŕňov veľká čierna čierna sladká VII - IX 2 m áno samoopelivá 6,20 €

8 Little Black Prince® do nádob veľká čierna čierna sladká pol. VI - VIII 0,8 m nie samoopelivá 8,50 €

DROBNÉ  OVOCIE

Černice
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1 Bluecrop stredne veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá pol.VII. - pol. VII 1,5 - 1,8 m áno cudzoopelivá 5,90 €

2 Chandler do nádob veľmi veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá VIII 1,5 m áno cudzoopelivá 7,50 €

3 Darrow veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá kon. VIII 1,5 - 1,8 m nie cudzoopelivá 5,90 €

4 Elisabeth veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá kon. VIII 1,5 - 1,8 m nie cudzoopelivá 5,90 €

5 Goldtraube stredne veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá kon. VII 1,5 - 1,8 m áno cudzoopelivá 5,90 €

6 Hortblue Petite® 2x rodiaca veľká tmavo modrá priesvitná sladká VI / IX 1,5 m áno cudzoopelivá 7,50 €

7 Patriot veľmi veľká tmavo modrá priesvitná sladkokyslá kon. VII 1,5 - 1,8 m áno cudzoopelivá 5,90 €

8 Pink Lemonade® stredne veľká ružová ružová sladkokyslá kon. VII 1,5 - 1,8 m nie samoopelivá 7,50 €

9 Poppins® do nádob stredne veľká tmavo modrá priesvitná sladká pol. VI 1 m áno samoopelivá 5,90 €

Čučoriedky
1 3 4 5 6

1 2 3 4 5 9876

odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu / tvar vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

2 7 8



odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

5 Jolico veľká červená červená sladká kon. VIII ker áno cudzoopelivá 15,90 €

6 Lutea veľká žltá žltá sladkokyslá pol. IX ker áno cudzoopelivá 10,50 €

7 Big Red veľká červená červená sladkokyslá pol. VIII ker áno cudzoopelivá 10,50 €

8 Brown Turkey veľká hnedá jantárová sladká VII 3 m nie samoopelivá 6,90 €

9 Adam - samec - - - - - 3 m nie opeľovač 9,90 €

10 Issai minikiwi hnedá zelená sladká IX 3 m nie samoopelivá 9,90 €

11 Jenny veľká hnedá zelená sladká kon. IX 3 m nie cudzoopelivá 9,90 €

12 Amber Sweet stredne veľká žltá žltá sladká VIII. - X 2 - 3 m áno samoopelivá 8,50 €

13 Big Lifeberry veľká červená červená sladká kon.VIII - zač. IX 1 - 3 m áno samoopelivá 7,70 €

14 Sweet Lifeberry veľká červená červená sladká VIII 1 - 3 m áno samoopelivá 7,70 €

15 Martin stredne veľká fialová červená sladkokyslá VI - VII 3 m áno samoopelivá 8,90 €

16 Nortline veľká fialová červená sladkokyslá VI - VII 3 m áno samoopelivá 8,90 €

17 Smoky veľká fialová červená sladká VI - VII 3 - 4 m áno samoopelivá 8,90 €

ŠPECIÁLNE  OVOCIE

Arónia

Drieň

Figa

Kiwi

Goji

Muchovník
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Jedlá figa je opadavý ker alebo malý strom s dekoratívnymi, veľkými, laločnatými listami. Odroda Brown Turkey rodí bohato a spoľahlivo. Dobre odoláva chladu a rodí stredne veľké 
až veľké figy zvonkovitého tvaru. Sú jantárovo-hnedé a majú sladkú a jemnú dužinu ružovkasto-jantárovej farby. Dorastajú do veľkosti asi 5cm s malým počtom semien. Figa má 
dve úrody ročne. Prvá úroda začínajúca uprostred júla pozostáva z veľkých plodov, zatiaľ čo druhá úroda nazývaná brepa prináša malé plody. Nezrelé plody a konáriky obsahujú 
šťavu, ktorá môže podráždiť oči a pery. Vyžaduje slnečné stanovisko pri stene, alebo plote orientovanom na juh alebo na východ, ktoré ich ochránia pred studenými zimnými  
vetrami. Podľa možnosti by sme ich mali vysadiť do vlhkej, priepustnej pôdy na slnečnom a chránenom mieste. Rastú však aj v polotieni a v takmer každej pôde – suchej a vápenatej 
(alkalickej), dobre priepustnej a ľahkej, ale aj v ťažkom íle alebo v piesčitej pôde. Nedokážu však rásť v úplnom tieni. Ich nové prírastky sú citlivé na poškodenie mrazom a počas 
veľmi studených zím môžu celé zahynúť, rastliny sa však zvyčajne rýchlo zotavia. Figy kvitnú od júna do septembra a ich kvety sú jednopohlavné, teda buď samčie, alebo samičie. 
Oba typy kvetov však rastú na jednej rastline, preto je samoopelivá. Plody zvyčajne dozrievajú približne 12 mesiacov a mladé plody na jeseň menšie než 1,5cm zvyčajne prezimujú, 
aby vytvorili úrodu na budúci rok. Plody sú sladké a šťavnaté. Často sa tiež sušia na ďalšie na použitie. 

Brown Turkey

1 Brilliant stredne veľká červená červená trpkastá IX - X ker áno samoopelivá 11,00 €

2 Hugin stredne veľká čierna čierna trpkastá kon. VIII ker áno samoopelivá 8,30 €

3 Nero stredne veľká čierna čierna trpkastá kon. VII ker áno samoopelivá 11,00 €

4 Viking stredne veľká čierna čierna trpkastá X ker áno samoopelivá 7,50 €



odroda veľkosť plodu farba plodu dužina chuť dozrievanie výška rastu vhodné do 
chladnejších oblastí opeľovače Cena 

od: E-shop

22 Balalaika® veľká tmavo modrá fialová sladkokyslá V 1,5 - 2 m áno cudzoopelivá 7,50 €

23 Bakczasarajski Velikan veľmi veľký tmavo modrá fialová sladkokyslá pol. V 1,5 - 2 m áno cudzoopelivá 8,50 €

24 Kalinka® veľká tmavo modrá fialová sladkokyslá IV - V 1,5 - 2 m áno cudzoopelivá 7,50 €

25 Mayberry Sweet veľká tmavo modrá fialová sladká pol. V 1,5 - 2 m áno cudzoopelivá 7,50 €

26 Wojtek stredne veľká tmavo modrá fialová sladká kon. V 1,5 - 2 m áno cudzoopelivá 7,50 €

27 R. Illeceborus-malinojahoda stredne veľká červená červená sladkokyslá IX. - X 1 m áno samoopelivá 19,50 €

28 Mulle - Moruša stredne veľká čierna fialová sladká VI 2 m áno samoopelivá 8,50 €

29 Schizandra čínska                   
- popínavá liana drobná červená červená 5 chutí VIII - IX 10 m áno samoopelivá 10,80 €

30 Jiaogulan - žeňšen - - - - - 0,2 - 0,5 m áno samoopelivá 5,50 €

31 Hurmikaki veľká oranžová oranžová sladká X 4 - 5 m áno samoopelivá 37,50 €

32 Japonská ostružina stredne veľká červená červená sladká VII - IX 1 - 3 m áno samoopelivá 5,70 €

33 Oskoruša veľká žlto červená hnedá sladká kon. IX 8 m nie samoopelivá 37,50 €

34 Evodia - včelí strom Rýchlorastúci kvitnúci strom do 6 m. Kvitne v júli až októbri, v období keď sú iné stromy už odkvitnuté. Vytvára intenzívne voňajúce súkvetia bielych kvetov do 25cm. 9,90 €

35 Burka - jarabinoaronia veľká modrofialová modrofialová kyslá VIII 2 m áno samoopelivá 12,00 €

36 Cranberry - kľukva veľká červená červená trpká VIII - IX 0,3 m áno cudzoopelivá 5,90 €

18 Pollmix 3 - samec - - - - - 2,5 - 5 m áno opeľovač 8,00 €

19 Askola® stredne veľká oranžová oranžová kyslá kon. VIII 2,5 - 5 m áno 18 8,00 €

20 Orange Energy stredne veľká žlto-oranžová žlto-oranžová kyslá pol. IX 2,5 - 5 m áno 18 8,00 €

21 Sirola stredne veľká oranžová oranžová kyslá VIII - IX 2,5 - 5 m áno 18 8,00 €

ŠPECIÁLNE  OVOCIE

Rakytníky

Zemolezy

Iné
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Evodia je rýchlorastúci pre včely neodo- 
lateľný kvitnúci strom stredného vzrastu  
(cca 6m). Kvitne v čase, keď už sú iné stro-
my odkvitnuté VII.-IX. (tzv. letný agát) 
Nenáročný na pôdu, vyhovuje mu slnečné 
stanovisko. Súkvetia intenzívne voňajúcich 
bielych kvetov do 25cm.

Evodia  
  -včelí medonosný strom

Burka je kríženec jarabiny a arónie.  
Súplodia väčších modrofialových jedlých 
zdravých bobúľ. Na jar dekoratívne biele 
súkvetia, do neskorej jesene zase vínovočer-
vené listy. Slaborastúci krík s kompaktnou 
korunkou do 2m výšky je samoopelivý.  
Zreje začiatkom VIII.

Burka  
- jarabinoaronia
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Je čiernoplodá moruša nízkeho vzrastu. Veľmi skoro 
prichádza do úplnej rodivosti. V dospelosti dorastá do 
výšky 2 m. Má krovitý charakter, čo umožňuje ľahší 
zber. Dužina je sladkokyslá, čierna a silno farbí. Plod je  
veľký a dozrieva v júli až v septembri.

Je známa tiež ako ‘Japonská malina‘. Je to nenáročná  
rastlina, plne mrazuvzdorná a odolná. Každým  
rokom narastá úplne nová nadzemná časť a vytvára  
nízky guľovitý krík vo veľkosti do 50 cm. Na nových, 
výhonoch rastlina plodí a plody vzhľadom pripomína-
jú jahodu a malinu, odtiaľ jej názov. Plody zrejú od leta  
do septembra. Chutí ako kombinácia černíc, malín i  
jahôd, sladšie sú plody dozreté na plne slnečnom a  
teplom stanovišti.

Je väčší nenáročný ker, vhodný aj do živého jedlého 
plota s chutným a zdravým ovocím. Na slnečné 
stanovisko, či polotieň. Nevyžaduje kyslú pôdu ako 
kanadská čučoriedka. U nás zatiaľ nemá tradíciu, je 
však novinkou, vhodnou aj k bio produkcii. Plody mu-
chovníka sú menšie tmavomodré malvičky vzhľadom  
i chuťou podobné čučoriedke a rastúce v strapcoch. 
Pochádza zo severnej Ameriky, kde je jeho pestovanie 
veľmi obľúbené. Muchovníku rozhodne prospeje pravi-
delná závlaha, výživa a zmladzovací rez. Do rodivosti 
vstupuje v 2.–3. roku, do plnej plodnosti sa dostáva pri-
bližne v 6. roku. Plody sú bohaté na vitamíny A, B, C a 
na antokyány. 

Mulle - čierna moruša Jahodomalina- R. Illeceborus Muchovník



Správny postup pri výsadbe
  

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

zdvihneme do žiadanej hĺbky (miesto očkovania musí byť 10 - 15 cm nad povrchom pôdy).
8. Stromček prihrnieme zvyšnou pôvodnou zeminou obohatenou subtrátom s aktívnym humusom v pomere 1:1. (viď obr. B)
9. Po zasypaní koreňov pôdu mierne ušliapeme.
10. Stromček polejeme 15 - 20 l vody.
11. Po vsiaknutí vody zahŕňanie ukončíme a okolo kmienika urobíme, misu na jar alebo nakopcujeme na jeseň.
12. Stromček uviažeme osmičkovým viazaním ku kolíku.
13. Urobíme výchovný rez (u marhúľ a broskýň je lepšie urobiť rez až na jar po mrazoch).
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A2

Podpník pre jabloň 

Podpník A2 je veľmi bujne 
rastúci. Nevyžaduje oporu, 
vhodný do väčších záhrad, 
sadov, po zakorenení ne-
vyžaduje doplnkovú závla-
hu. Do rodivosti prichádza 
po 4.roku. Podpník hlavne 
pre staré a krajové odro-
dy. Nenáročný na pôdne 
podmienky. Vhodný aj do 
chladnejších oblastí.

OBR. A
Výsadba
drobného 
ovocia

OBR. B
Výsadba
ovoného 
stromu
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