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ZÁKLADNÍ DODACÍ PODMÍNKY
 1. Rostliny zasíláme Českou poštou.
 2. Objednávky přijímáme telefonicky na čísle 481 587 225, 601 534 767 nebo přes e-shop, který najdete pod 
  adresou www.zahradnictvikruh.cz. 
 3. K rostlinám přikládáme zdarma katalog návodů na pěstování většiny rostlin. Ostatní návody najdete na 
  našem webu. 
 4. Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo změny cen během sezóny. 
  Za tiskové chyby neručíme.
 5. Náklady na přepravu činí 149,- (standartní poštovné a balné, ovocné keře, pokojové rostliny aj.), 199,- 
  (poštovné a balné u ovocných stromků) nebo 149,- (individuální poštovné a balné u rostlin, které nelze 
  zabalit spolu s ostatními rostliny). Ovocné stromky (jabloně, třešně, stromkové angrešty a rybízy apod.) 
  nelze zasílat spolu s ostatními rostlinami. 
 6. Po obdržení zásilky zkontrolujte datum jejího odeslání. Pokud byla zásilka na cestě déle než 4 pracovní dny 
  (datum na štítku) a rostliny byly vlivem delší přepravy poškozeny, prosím, uplatněte reklamaci na poště.
 7. Po vybalení chraňte rostliny alespoň 3 dny před přímým světlem.
 8. Pokud obdržíte v jarních měsících venkovní rostliny již narašené nebo olistěné, uchovejte je v chladnější  8. Pokud obdržíte v jarních měsících venkovní rostliny již narašené nebo olistěné, uchovejte je v chladnější 
  místnosti a vysaďte až v době, kdy už nehrozí mrazíky.
 9. Fotografi e uvedené v katalogu a na e-shopu mohou být ilustrační a barevnost se může lišit v závislosti na  9. Fotografi e uvedené v katalogu a na e-shopu mohou být ilustrační a barevnost se může lišit v závislosti na 
  nastavení monitoru. Odstíny barev se také mohou lišit v závislosti na umístění rostliny. Ve stínu ale i v bytě   nastavení monitoru. Odstíny barev se také mohou lišit v závislosti na umístění rostliny. Ve stínu ale i v bytě 
  či ve skleníku se rostlina může zbarvit světleji a méně výrazněji.
 10. Provozní doba našeho zahradnictví je po-pá od 8:00 – 15:30 hodin.
  V měsících březen – říjen máme otevřeno i v sobotu od 9:00 – 12:00 hodin (mimo příjmu objednávek)  V měsících březen – říjen máme otevřeno i v sobotu od 9:00 – 12:00 hodin (mimo příjmu objednávek)

REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Nakoupené zboží bezodkladně prohlédněte ihned po převzetí. Pokud naleznete vadu či jakékoliv jiné poškození Nakoupené zboží bezodkladně prohlédněte ihned po převzetí. Pokud naleznete vadu či jakékoliv jiné poškození 
informujte nás prosím pomocí telefonu nebo e-mailu a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace vyři-informujte nás prosím pomocí telefonu nebo e-mailu a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace vyři-
zujeme na základě fotografi í poškozených rostlin, které zašlete spolu s vyplněným reklamačním listem na e-mail zujeme na základě fotografi í poškozených rostlin, které zašlete spolu s vyplněným reklamačním listem na e-mail 
(reklamace@zahradnictvikruh.cz) nebo v obálce na adresu: Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, p. Jilemnice (reklamace@zahradnictvikruh.cz) nebo v obálce na adresu: Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, p. Jilemnice 
514 01. Po telefonické domluvě (tel. 481 587 225, 601 534 767) můžete zboží poslat zpět do naší prodejny. Pokud 514 01. Po telefonické domluvě (tel. 481 587 225, 601 534 767) můžete zboží poslat zpět do naší prodejny. Pokud 
se bude jednat o poškození způsobené naší stranou, tak Vám vrátíme fi nanční částku převodem, nebo vystavíme se bude jednat o poškození způsobené naší stranou, tak Vám vrátíme fi nanční částku převodem, nebo vystavíme 
dobropis, který budete moci uplatnit při další objednávce nebo nákupu. 

ZÁSILKA MUSÍ OBSAHOVAT ALESPOŇ KOPII FAKTURY ZASLANÉ 
ZÁKAZNÍKOVI UVNITŘ BALÍKU!

Zjištěné vady budou vyhodnoceny a v nejbližším možném termínu Vám bude navrhnut (e-mailem, telefonicky,…) Zjištěné vady budou vyhodnoceny a v nejbližším možném termínu Vám bude navrhnut (e-mailem, telefonicky,…) 
způsob výměny zboží či vrácení peněz. Protože chápeme určitou míru rizika internetového (zásilkového) nakupování, způsob výměny zboží či vrácení peněz. Protože chápeme určitou míru rizika internetového (zásilkového) nakupování, 
umožňujeme Vám vrátit zboží bez udání důvodu, ovšem nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. 

Zboží však musí být zabaleno a vráceno v takovém stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje!

Za takto vrácené zboží Vám bude po dohodě (e-mailem, telefonicky,…) vrácen bankovním převodem fi nanční obnos, Za takto vrácené zboží Vám bude po dohodě (e-mailem, telefonicky,…) vrácen bankovním převodem fi nanční obnos, 
který jste za rostliny zaplatili. Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny. Na který jste za rostliny zaplatili. Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny. Na 
podzim vysazované stromky lze reklamovat pouze z důvodu kvality stromků. Je nám líto, ale záruka se nevztahuje podzim vysazované stromky lze reklamovat pouze z důvodu kvality stromků. Je nám líto, ale záruka se nevztahuje 
na neujmutí stromků z důvodu počasí nebo škůdců. Děkujeme za pochopení.

Subtropické Zahradnictví
Subtropické Zahradnictví

Kruh 209, 514 01 Kruh
Kruh 209, 514 01 Kruh



Americký ibišek Kooper King ®    149,-
Okouzlující, něžné květy tohoto kultivaru si zamiluje každý.

Americký ibišek Fantasia ®     149,-
Sytě růžový, obrovský květ rozzáří každý kout zahrady.

Americký ibišek Summer Storm ®      149,-
Mimořádně velké a nádherně zbarvené květy se budou 
objevovat po celé léto.

Americký ibišek Jazberry Jam ®    149,-
Kvete úchvatnými, sytě růžovými květy, které mají nařa-
sené okraje.

Americký ibišek Plum Crazy ®    149,-
Ibišek Plum Crazy kvete nádhernými, tmavě červenými Ibišek Plum Crazy kvete nádhernými, tmavě červenými 
a velkými květy. 

Americké ibišky
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Americký ibišek Kooper King ®

Americký ibišek Summer Storm ®

Americký ibišek Jazberry Jam ®

Americký ibišek Plum Crazy ®Americký ibišek Fantasia ®    

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Americké ibišky mají květy až pozoruhodných 25 cm. V za-
hradách jsou díky tomu nepřehlédnutelné. Stačí jim dostatek 
slunce a zálivka a z jejich atraktivních květů se budete těšit 
celé léto.



Obří kanadské 
borůvky a brusinky

Obří kanadská borůvka   89,-
Obří kanadské borůvky jsou velmi oblíbené a nacházejí si 
místo v každé zahradě. Plody jsou velké, sladké a velmi 
dobré. Jsou vhodné do všech pěstitelských oblastí. Většina 
odrůd je částečně samosprašných, pro dosažení vysokých 
výnosů je nutné vysadit 2 různé odrůdy.

Obří kanadská borůvka Chandler   149,-
Odrůda kanadské borůvky s největšími a nejchutnějšími 
plody. Je to ta nejlepší odrůda pro Vaši zahradu. Dozrává 
postupně od poloviny července a sklizeň může trvat až 
6 týdnů. 

Obří kanadská borůvka Extra   od 149,-
V nabídce máme také vzrostlejší a starší sazenice těchto 
lahodných borůvek, které již plodí. Najdete u nás různé 
odrůdy, vhodné do všech pěstitelských oblastí. Aktuální 
nabídku najdete na našem eshopu. 

Brusinka americká McFarlin   69,-
Americká brusinka s plody tmavě červené barvy, které jsou Americká brusinka s plody tmavě červené barvy, které jsou 
plné vitamínů a vhodné k přímému konzumu nebo dalšímu plné vitamínů a vhodné k přímému konzumu nebo dalšímu 
zpracování. zpracování. 

Brusinka americká Early Black   69,-
Velkoplodá odrůda americké brusinky. Plody jsou větší Velkoplodá odrůda americké brusinky. Plody jsou větší 
bobule, tmavě fi alové barvy a velmi dobré chuti. Zrají od bobule, tmavě fi alové barvy a velmi dobré chuti. Zrají od 
poloviny srpna. poloviny srpna. 
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Obří kanadská borůvka Chandler  

Brusinka americká McFarlin  

Obří kanadská borůvka Extra  



Brusinka americká Pilgrim   69,-
Odrůda s červenými, lesklými a velkými bobulemi. Mají 
vysoký obsah vitamínů a jsou vhodné k přímému konzumu 
nebo na další zpracování. 

Brusinka Cranberry Red – Maxibrusinka   69,-
Maxibrusinka Cranberry Red tvoří nízký plazivý keřík s 
dlouhými šlahouny. Plody mohou být až 2 cm velké a jsou 
plné vitamínu C. 

Brusinka americká Stevens  69,-
Tvoří stálezelený, půdopokryvný keřík s dlouhými šlahouny. 
Plody jsou větší, tmavě červené bobule s dobrou chutí. Tato 
odrůda je dobře mrazuvzdorná. 

Brusinka americká Ben Lear   69,-
Tento půdopokryvný  keřík kvete krásnými, růžovými kvě-
ty. Plody jsou červené bobule, které mají vysoký obsah 
vitamínu C a antioxidantů. Tato odrůda je velmi dobrá, 
kvalitní a odolná.
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Brusinka americká Pilgrim  

Brusinka Cranberry Red – Maxibrusinka  

Brusinka americká Ben Lear Brusinka americká Early Black  

Brusinka americká Stevens 

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Réva Skleníková réva modrá Kardinál   149,-
Léty vyzkoušená, vynikající odrůda s obrovskými hrozny. 
Hrozen může mít až 4kg a bobule mají výtečnou sladkou 
chuť. 

Réva venkovní bílá Eva   129,-
Raná odrůda, která zraje již od poloviny srpna. Hrozny i 
bobule jsou velké, kvalitní, šťavnaté s velmi dobrou, mušká-
tovou chutí. 

Réva venkovní modrá Conegliano   129,-
Sladké a šťavnaté bobule zrají již v průběhu srpna. Jsou 
vhodné k přímému konzumu. 

Réva venkovní modrá Dačnyj – rezistentní   129,-
Velké hrozny s velkými bobulemi a díky rezistenci s mini-
mem postřiků. Tato vynikající odrůda zraje od konce září 
a má vysoké výnosy.

Réva venkovní bílá Matilde   119,-
Velmi dobré a sladké bobule se šťavnatou dužninou do-
zrávají koncem září. Mají nazlátlou barvu a jejich chuť je 
výborná.

Réva venkovní bílá Klára   129,-
Tato nenáročná a odolná odrůda se řadí mezi rané a zraje 
již v srpnu. Hrozny jsou velké se středními bobulemi, které 
mají skvělou, osvěžující a nasládlou chuť.
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Superpřevislý jahodník Maranell®    59,-
1 sazenice v kontejneru
Jahodník Maranell přináší nejúžasnější jahody jaké si dove-
dete představit. Vytváří dlouhé šlahouny, které spolehlivě 
plodí až do zimy. Vhodný pro pěstování v truhlících nebo 
závěsných květináčích. 

Jahodník bílý Snow White  99,-
Výborné, osvěžující jahody s chutí připomínající ananas. 
Při plném dozrání jsou bílé s červenými zrníčky. 

Jahodník bílý Ananas  99,-
Nová bílá odrůda jahodníku. Plody jsou lahodné s výraznou 
chutí po ananasu. Sklizeň je během června. Tato odrůda je 
cizosprašná, je nutné ji vysadit s jinou odrůdou jahodníku.

Jahodník Framberry  99,-
Malinové jahody. Odrůda jahod s úžasnou chutí po ma-
linách. Plody jsou sladké, šťavnaté s malinovou příchutí. 

Jahodníky velkoplodé – v prodeji od 7. 8. 2019
V nabídce máme různé odrůdy se sladkými, velkými plody. 
Aktuální nabídku a ceny najdete na našem eshopu.

Jahodníky stáleplodící – v prodeji od 7. 8. 2019
Jahody ze zahrádky po celé léto. Aktuální nabídku a ceny 
najdete na našem eshopu.
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Superpřevislý jahodník Maranell®   

Jahodníky velkoplodé 

Jahodníky 
stáleplodící 
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Jahodníky



Maliníky Maliník Zewa III – stáleplodící 69,-
Od července až do prvních mrazíků si budete pochutnávat 
na sladkých a šťavnatých plodech. Tato odrůda je odolná 
a vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Maliník Willamette – jednouplodící  69,-
Maliník odolný chorobám a s vysokými výnosy. Plody jsou 
tmavě červené, velké a s vynikající chutí. 

Maliník Glen Ample – 
beztrnný, jednouplodící 99,-
Odrůda s vysokými výnosy a při sklizni se navíc nepopí-
cháte. Plody jsou velké, velmi dobré a sladké. Tato odrůda 
je i dobře odolná chorobám.

Maliník Pokusa – stáleplodící   99,-
Odrůda se zdravým růstem a vysokými výnosy. Velké, lahod-
né, sladké a sytě červené plody zrají od července. 
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Maliník Marastar – stáleplodící   99,-Kč
Plody s typickou, výbornou malinovou chutí sklidíte z této 
odrůdy maliníku. Zrají od července a jsou středně velké 
a výrazně červené.

Maliník oranžový Valentina – 
stáleplodící   99,-Kč
Vynikající odrůda s lahodnými a sladkými plody. Maliník 
Valentina roste více vzpřímeně a má i méně trnů. Je také 
dobře odolný proti chorobám.

Maliník žlutý Golden Everest – 
stáleplodící   99,-Kč
Odolná odrůda se spolehlivými a vysokými výnosy. Plody 
začínají zrát od srpna.

Maliník Katewonder ® – 
beztrnný, stáleplodící   149,-Kč
Maliník, který si oblíbíte. Nemá žádné trny, a proto je skli-Maliník, který si oblíbíte. Nemá žádné trny, a proto je skli-
zeň velmi snadná. Maliny zrají celé léto a dařit se tomuto 
maliníku bude i v nádobách.

Maliník černý Black Jewell – 
jednouplodící   69,-Kč
Plody jsou tmavě fi alové až černé barvy. Chuť je lahodná, 
lehce nakyslá a osvěžující. Tato odrůda zraje od července 
a můžete ji také znát pod názvem Bristol.

Maliník červenofi alový Glen Coe – 
beztrnný stáleplodící   89,-Kč
Velmi dobrá a beztrnná odrůda. Sklízí se v polovině červ-
na a podruhé v polovině srpna. Plody jsou středně velké, 
fi alové, sladké a lahodné.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Ostružiny Ostružina Čačanská beztrnná  99,-
Odrůda s polovzpřímeným růstem, díky kterému téměř 
nepotřebuje oporu. Plody jsou velké a lesklé s vynikající 
aromatickou chutí. Zrají od srpna. 

Ostružina Lochness – beztrnná  89,-
Velké plody se skvělou, jemnou a sladkou chutí dozrávají od 
konce července. Pro dokonalou chuť plodů je tato odrůda 
velmi oblíbená. 

Ostružina Triple Crown – beztrnná  89,-
Odolná odrůda se silným, polovzpřímeným růstem a pra-
videlnými, vysokými výnosy. Plody jsou velké a chuťově 
velmi dobré. Zraje od začátku srpna.

Ostružina Black Satin – beztrnná  89,-
Výnosná odrůda s velkými, černými a lesklými plody, které 
zrají od srpna. Nemá žádné trny, a proto se při sklizni zrají od srpna. Nemá žádné trny, a proto se při sklizni 
nepopícháte.

Ostružina Oregon Thornless – beztrnná  69,-
Ostružiník, který na první pohled zaujme nejen lesklými 
a černými plody ale i zvláštním tvarem listů. Plody zrají 
od konce srpna.
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Zimolez Wojtek   99,-
Výborná a osvědčená odrůda se sladkými, podlouhlými 
plody, které mají vysoký obsah vitamínu C. Zrají od konce 
května. 

Zimolez Aurora   99,-
Chuťově velmi dobrá, sladší odrůda. Z jednoho keře je 
možné sklidit až 5 kg podlouhlých plodů, které jsou vhodné 
k přímému konzumu nebo na další zpracování. 

Zimolez Honeybee  99,-
Plody na tomto keři zrají již od konce května. Mají sladko-
kyselou, osvěžující chuť s vysokým obsahem vitamínu C.

Zimolez Jugana  99,-
Zimolez Jugana je odolná odrůda s vysokými výnosy. Plody 
jsou typicky podlouhlé, sladší a šťavnaté. 

Zimolez Sinij Utes  99,-
Plody této odrůdy mají tmavě fi alovou barvu a dužninu 
s velmi dobrou chutí. Jsou vhodné k přímému konzumu 
nebo na další zpracování jako jsou šťávy, zavařeniny apod. 

Zimolez Vostorg  99,-
Sladkokyselé, modrofi alové plody dozrávají od konce červ-
na na tomto keři najednou. Díky tomu je sklizeň rychlá 
a jednoduchá.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Zimolez

Zimolez Aurora

Zimolez Wojtek

Zimolezy jsou vzpřímeně rostoucí, mrazuvzdorné keře, rostoucí 
do výšky kolem 1,5m. Plody zrají již koncem května a jsou 
bohaté na vitamín C. Tyto rostliny jsou částečně samospraš-
né, pro úspěšné pěstování a vysoké výnosy doporučujeme 
vysazovat dvě různé odrůdy.



Rakytník 
řešetlákový

Rakytník řešetlákový pár    138,-
Kompletní pár obou rostlin, potřebných k úspěšnému 
pěstování. Cenově zvýhodněné balení.

Rakytník řešetlákový samec  89,-
Velikost: 2–3 m
Plody: neplodí, univerzální opylovač pro všechny námi 
nabízené samice
Trny: trnitý

Rakytník řešetlákový Rosinka  99,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), s delší stopkou, oranžové, 
mírně kyselé
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července

Rakytník řešetlákový Žemčužina  149,-
Velikost: 2–3 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), svítivě oranžové, sladké, aro-
matické
Trny: Trny: téměř bez trnůtéměř bez trnů
Zrání: první polovina července

Rakytník řešetlákový Nela  149,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké, svítivě oranžové, sladké, šťavnaté
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července
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Rakytník řešetlákový Sluníčko  89,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední (1 cm), jasně oranžové, oproti jiným odrů-
dám sladší
Trny: méně trnitý
Zrání: červenec

Rakytník řešetlákový Sibiřský Ruměnec  99,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední (1 cm), svítivě červené, mírně nasládlé
Trny: téměř bez trnů
Zrání: první polovina července

Rakytník řešetlákový Voroběvská  99,-
Velikost: 2–3 m
Plody: střední, oranžovočervené, jemně kyselé
Trny: méně trnitý
Zrání: konec srpna

Rakytník řešetlákový Botanika  99,-
Velikost: 3–4 m
Plody:Plody: velké (cca 1,5 cm), světle oranžové, mírně kyselé,  velké (cca 1,5 cm), světle oranžové, mírně kyselé, 
z keře se dají oklepat
Trny: méně trnitý
Zrání: druhá polovina července

Rakytník řešetlákový Krasavice  89,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední, téměř červené, sladkokyselé, vysoký obsah 
rutinu
Trny: středně trnitý
Zrání: červenec
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Užitkové venkovní 
rostliny

Rybízy stromkové – 
červený/černý/bílý/růžový  119,-
V nabídce máme mnoho různých odrůd těchto atraktivních 
stromků. Aktuální nabídku najdete na našich webových 
stránkách.

Angrešty stromkové – červený/žlutý/bílý  119,-
Stromkové angrešty jsou vhodné do menších zahrádek. 
Najdete u nás mnoho dobrých a osvědčených odrůd. Ak-
tuální nabídku najdete na našich webových stránkách.

Rybízy keřové – 
červený/černý/bílý/růžový   od 59,-
Nabízíme odolné a vyzkoušené odrůdy do všech pěsti-
telských oblastí. Sladkokyselé, osvěžující plody se hodí 
k přímému konzumu nebo na výrobu skvělých džemů, 
šťáv apod.

Angrešty keřové – červený/žlutý/bílý  od 89,-
Najdete u nás mnoho odrůd se zdravým a silným růstem 
vhodných do všech pěstitelských oblastí. Aktuální nabídku 
najdete na našich webových stránkách.

Angrešt keřový Spinefree – beztrnný   89,-
Velké, jasně červené a nasládlé plody zrají od poloviny čer-
vence. Osvědčená, rezistentní odrůda s vysokými výnosy.

Pepino – melounový keřík  69,-
Oblíbený keřík, který se hodí i pro pěstování v květináči. 
Plody jsou zlatožluté, mají chuť podobnou cukrovým me-
lounům a obsahují velké množství vitamínu C.
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Batáty  69,-
Sladké brambory jsou vyhledávané nejen pro své hlízy ale 
i jako okrasné rostliny díky svým listům. V nabídce máme 
různé odrůdy, které se liší barvou hlíz a listů. 

Fíkovník Dotato  129,-
Nenáročný a bohatě plodící keř, který se dá pěstovat 
i v našich podmínkách. Plodí 2. – 3. rokem a tak si budete 
brzy pochutnávat na lahodných plodech i doma.

Fíkovník Morena  129,-
Silná, kompaktně rostoucí odrůda se zelenofi alovými plo-Silná, kompaktně rostoucí odrůda se zelenofi alovými plo-
dy. Fíkovník Morena je mrazuvzdorný, vhodný do všech 
pěstitelských oblastí. Plody zrají od poloviny září. 

Aronie  od 59,-
Nenáročný keř vhodný do všech pěstitelských oblastí. Jeho 
plody jsou černé malvičky, plné vitamínů. Jsou vhodné 
na šťávy, dezerty, likéry, zavařeniny apod.

Jeřáb oskeruše Sossenheimer Riesen  199,-
Druh jeřábu s plody ve tvaru menších hruštiček. Bývají 
velké 3–5 cm a jejich chuť je sladká, lehce nakyslá. Zrají 
od poloviny září a obsahují mnoho vitamínů a minerálů.

Borůvka Amelanchierova  89,-
Keř oblíbený pro nenáročnost, odolnost a vysokou užit-
nou hodnotu plodů. Plody jsou fi alové malvičky plné 
prospěšných látek pro lidský organismus. Jsou vhodné 
na zavařeniny, šťávy a kompoty.

Indiánská borůvka Vicky  149,-
Užitkový i okrasný nenáročný keř. Na jaře je obsypán 
nádhernými bílými květy, v létě z něj sklidíte spoustu 
lahodných plodů a na podzim budou jeho listy nádherně 
zbarvené. 
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Citrusy Mandarinky roubované  249,-
Najdete u nás mnoho zajímavých odrůd, ze kterých budete 
brzy sklízet své vlastní lahodné mandarinky.

Citroníky roubované  249,-
Citroníky jsou oblíbené rostliny, které můžete tvarovat 
jako stromek nebo nechat volně růst jako keř. Nabízíme 
mnoho různých odrůd.

Pomerančovníky roubované  249,-
Pomerančovníky jsou dekorativní i užitkové rostliny. Za-
nedlouho budou obsypány skvělými, šťavnatými plody. 
Nabízíme více odrůd. Aktuální nabídku najdete na našem 
eshopu. 

Citroníky řízkované  od 99,-
Atraktivní a stálezelené keře jejichž květenství provoní Atraktivní a stálezelené keře jejichž květenství provoní 
celý byt. Jejich pěstování je snadné a zvládnou ho i za-celý byt. Jejich pěstování je snadné a zvládnou ho i za-
čínající pěstitelé.čínající pěstitelé.

Vzrostlé citrusy  od 449,-
V našem zahradnictví najdete i starší, vzrostlé a již plodící V našem zahradnictví najdete i starší, vzrostlé a již plodící 
citrusy. V nabídce máme Citroníky, Limety, Grepy, Pome-citrusy. V nabídce máme Citroníky, Limety, Grepy, Pome-
rančovníky, Kumquaty, Calamondiny a jiné. rančovníky, Kumquaty, Calamondiny a jiné. 

16

Pomerančovníky roubované 

Citroníky řízkované 

Citroníky roubované 

Mandarinky roubované 



Líska Webbova  149,-
Keř s vysokou plodností rostoucí do výšky 2,5–3,5 m. 
Oříšky jsou velké, chuťově velmi dobré a zrají ve druhé 
polovině září. Tato odrůda je vhodná do středně teplých 
a teplých oblastí. Je částečně samosprašná, doporučujeme 
vysazovat s další, jinou odrůdou lísky.

Líska Halská obrovská  149,-
Líska Halská roste do výšky 3–4,5 m a tvoří kulovitý keř. 
Plody jsou velké, mají nasládlá a výborná jádra. Zrají na 
přelomu září a října. Je velmi odolná mrazu, ve dřevě 
i květu vhodná i do horších klimatických podmínek. Ci-
zosprašná odrůda, nutné vysazovat s jinou odrůdou lísky.

Líska Red Zeller  149,-
Užitkový i okrasný keř rostoucí do výšky 2,5–3,5 m. Na 
jaře jsou listy purpurové, v létě tmavě zelené s bronzo-jaře jsou listy purpurové, v létě tmavě zelené s bronzo-
vým nádechem a na podzim žluté s bronzem. Částečně vým nádechem a na podzim žluté s bronzem. Částečně 
samosprašná, doporučujeme vysazovat s další, jinou samosprašná, doporučujeme vysazovat s další, jinou 
odrůdou lísky.

Líska červená Purpurea 149,-
Keř s nádhernými, červeně zbarvenými listy. Dorůstá výšky Keř s nádhernými, červeně zbarvenými listy. Dorůstá výšky 
2–3 m a na podzim se z něj sklízí velmi dobré oříšky. Tato 2–3 m a na podzim se z něj sklízí velmi dobré oříšky. Tato 
odrůda je částečně samosprašná, doporučujeme vysazovat odrůda je částečně samosprašná, doporučujeme vysazovat 
s další, jinou odrůdou lísky.

Líska Nottingham  149,-
Velmi dobrá a odolná odrůda. Tento keř roste do výšky Velmi dobrá a odolná odrůda. Tento keř roste do výšky 
2,5–3,5 m. Oříšky jsou středně velké, mají velmi dobrou, 2,5–3,5 m. Oříšky jsou středně velké, mají velmi dobrou, 
plnou chuť. Tato odrůda je částečně samosprašná, dopo-plnou chuť. Tato odrůda je částečně samosprašná, dopo-
ručujeme vysazovat s další, jinou odrůdou lisky. ručujeme vysazovat s další, jinou odrůdou lisky. 

Líska Clark  149,-
Líska Clark se vyznačuje vysokou plodností a dobrou odol-Líska Clark se vyznačuje vysokou plodností a dobrou odol-
ností proti chorobám. Roste do výšky 2–3 m. Jádra mají ností proti chorobám. Roste do výšky 2–3 m. Jádra mají 
velmi dobrou, nasládlou chuť. Částečně samosprašná odrů-velmi dobrou, nasládlou chuť. Částečně samosprašná odrů-
da. Doporučujeme vysazovat s další, jinou odrůdou lísky.da. Doporučujeme vysazovat s další, jinou odrůdou lísky.
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Líska Red Zeller 



Bylinky Lipie dulcis – pokojová/přenosná rostlina    49,- 
Je známá také pod názvem aztécký cukr. Je ještě více sladší 
než stévie a také bez kalorií. Má trochu výraznější aroma a 
je vhodná i pro diabetiky.

Citronová Verbena – přenosná rostlina    49,-
Bylinka s úchvatným citronovým aroma. Z čerstvých nebo 
sušených lístků se může připravit čaj, který má příznivé 
účinky na organismus. Zmírňuje kašel a problémy s trá-
vicím ústrojím.

Stévie sladká – venkovní rostlina 69,-
S touto bylinkou si osladíte nápoje i pokrmy a budete mlsat 
bez kalorií. Jde o přírodní alternativu cukru. Lístky se použí-
vají čerstvé, sušené nebo mražené. Vhodná i pro diabetiky.

Meduňka – venkovní rostlina    49,-
Meduňka je využívána především pro své zklidňující účinky. 
Pomůže ke klidnému spánku, snižuje stres, působí i proti 
křečím a nadýmání a má i protivirové účinky.

Meduňka mandarinková – 
venkovní rostlina 49,-
Odrůda meduňky s nádherným aroma po mandarinkách. Odrůda meduňky s nádherným aroma po mandarinkách. 
Účinky i použití je stejné jako u klasické meduňky ale s Účinky i použití je stejné jako u klasické meduňky ale s 
přídavkem vůně mandarinek.přídavkem vůně mandarinek.

Bazalka vytrvalá „African blue“  – 
přenosná rostlina 49,-
Úžasná aromatická bylinka. Nejlepší jsou čerstvé lístky, které Úžasná aromatická bylinka. Nejlepší jsou čerstvé lístky, které 
se využívají při přípravě pokrmů z italské kuchyně. Mohou se využívají při přípravě pokrmů z italské kuchyně. Mohou 
ale i pomoci od bolestí, nadýmání a působí protizánětlivě. ale i pomoci od bolestí, nadýmání a působí protizánětlivě. 
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Máta peprná – venkovní rostlina 49,-
Klasický a nejvíce rozšířený druh máty. Je vhodná do stu-
dených i teplých nápojů, do sladkých pokrmů, ovocných 
salátů. Podporuje trávení, pomáhá při bolestech hlavy a 
uvolňuje svalové napětí.

Máta zázvorová – venkovní rostlina 49,-
Druh máty s ostřejším zázvorovým aroma. Vynikající je v 
čaji ale i v ovocných salátech.

Ovocné máty – venkovní rostliny 49,-
Ovocné máty se těší čím dál větší oblibě. Vyzkoušejte man-
darinkovou, jahodovou, banánovou, citronovou, grepovou, 
ananasovou nebo třeba pomerančovou.

Máta česneková – venkovní rostlina 49,-
Nový druh máty v naší nabídce. Má česnekové aroma a díky 
tomu si najde uplatnění především v kuchyni. Dochutíte s 
ní výborné pomazánky, marinády nebo saláty.

Máta koktejlová – venkovní rostlina 49,-
Díky svému výraznému aroma, vynikne především v nápo-
jích a míchaných koktejlech.  

Šalvěj melounová – přenosná rostlina 49,-
Její lístky nádherně voní po žlutém melounu. Jsou vhodné 
do dezertů, ovocných salát, teplých i studených nápojů.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Léčivé rostliny 
a koření

Rýmovník mexický – pokojová rostlina 49,-
Aromatická léčivka, která uvolní nos od otravné rýmy. Po-
užívají se listy. Inhalují se čerstvé nebo se z nich dá uvařit 
čaj, sirup nebo udělat mast.

Rýmovník eukalyptový – pokojová rostlina 99,-
Použití je stejné jako u mexického rýmovníku ale tento Vás 
navíc ohromí svým eukalyptovým aroma.

Chřipkovník – pokojová rostlina 69,-
Čaj z chřipkovníku pomáhá při bolestech svalů a kloubů 
spojených se chřipkou. Stačí 1 list na 1 šálek. Vhodný je 
i na inhalování.

Migrénovník – pokojová rostlina 69,-
V lidovém léčitelství se díky svému příjemnému aroma 
používá při bolestech hlavy. Listy se mohou rozmačkat a 
inhalovat nebo přiložit na spánky.

Gotu cola – pokojová rostlina 79,-
Nenápadná léčivka s úžasnými účinky na lidský organis-Nenápadná léčivka s úžasnými účinky na lidský organis-
mus. Pomáhá zlepšovat krevní oběh, paměť a koncentraci, 
působí proti únavě. Nenáročná na pěstování, stačí světlo 
a pravidelná zálivka.

Jiaogulan – pětilistý ženšen – přenosná/pokojová 
rostlina 79,-
Významný antioxidant a bylina dlouhověkosti. Uvádí se, že 
snižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi, reguluje krevní 
tlak, zlepšuje funkci jater a ledvin, posiluje imunitní systém 
a mnoho dalšího. 

Kalisie voňavá – pokojová rostlina  89,-
Rostlina s mimořádnými léčivými účinky. Může být nápo-
mocná při léčbě mnoha neduhů. Uvádí se, že je vhodná 
při léčbě astmatu, alergiích, cukrovce, nemocech žaludku 
a mnoha dalších. 
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Brahmi – přenosná/pokojová rostlina 89,-
Léčivka využívaná po staletí v ájurvédské medicíně. Připisují 
se jí účinky jako zlepšení paměti, pomáhá při stresu, zmír-
ňuje bolesti, posiluje imunitu, zklidňuje a pročišťuje mysl.

Angínovník čínský – 
venkovní/pokojová rostlina 49,-
Tato rostlinka pomůže při bolestech v krku, zánětu dý-
chacích cest a zahlenění. Stačí chviličku požvýkat kousek 
mladého listu. 

Yzop – venkovní rostlina 49,-
Vytrvalý polokeřík rostoucí do výšky cca 50 cm. Může se po-
užívat jako koření do polévek, k masu nebo rybám. Působí 
proti nadýmání, dezinfekčně, pomáhá při léčbě průdušek.  

Kari koření – přenosná rostlina 49,-
Nižší, velmi aromatický keřík se žluto-zelenými listy se 
stříbrným nádechem. V létě se objevují žluté kvítky, které 
bývají používány v suchých vazbách. Je známý také pod 
názvy Smil italský a Maggi koření.názvy Smil italský a Maggi koření.

Citronová tráva – přenosná rostlina  99,-
Dodá Vašim pokrmům citronovou chuť a aroma ale ne-
okyselí je. Nejlepší je čerstvá ale dá se použít mražená 
nebo sušená. 

Cola koření – venkovní rostlina 49,-
Stačí pár čerstvých snítek a vyrobíte si doma nápoj s pří-
chutí Coly. Tato rostlina působí také jako antiseptikum a 
pomáhá při trávení a žaludečních problémech

Majoránka vytrvalá – venkovní rostlina 49,-
Nezaměnitelné a nenahraditelné koření. Neobejdou se bez 
ní polévky a mnoho jiných pokrmů. Pro úspěšné pěstování 
stačí jen dostatek slunce.

Libeček – venkovní rostlina  49,-
Známé a vyhledávané koření. Výborně dochutí polévky, 
pomazánky, může se použít do marinád na maso. Příznivě 
ovlivňuje trávení a působí proti nadýmání. 
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Libeček Brahmi

Angínovník čínský 

Citronová tráva Majoránka vytrvalá 

Yzop Kari koření 

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 

Cola koření 



Jabloně
Topaz  149,-
Velmi dobrá, zimní odrůda. Plody středně velké až velké, 
se sladkou a šťavnatou dužninou. Sklizeň je v říjnu, kon-
zumní zralost nastává v prosinci a vydrží až do března. 
Tato odrůda je rezistentní proti strupovitosti.

Šampion  149,-
Zimní odrůda s velmi dobrými, šťavnatými plody vhodný-
mi pro přímý konzum i další zpracování. Sklízí se začátkem 
října, konzumní zralost nastává v listopadu a vydrží až do 
března. Odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Rubinola  149,-
Zimní odrůda se středně velkými plody. Jejich dužnina 
je šťavnatá, sladká a aromatická. Sklizeň je koncem září, 
konzumní zralost nastává v říjnu a skladovatelnost je do 
února. Rubinola je rezistentní odrůda a její plody patří 
mezi nejchutnější.

Průsvitné letní  149,-
Raná, letní odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. 
Plody mají jemnou, sladce navinulou a šťavnatou dužninu. Plody mají jemnou, sladce navinulou a šťavnatou dužninu. 
Sklízí se již v polovině července. Tato odrůda je odolná 
proti strupovitosti. 

Jonagold  149,-
Zimní, velmi dobrá odrůda vhodná pro skladování. Plo-
dy jsou velké, s velmi dobrou, nasládlou a aromatickou 
dužninou. Sklízí se začátkem října, konzumní zralost je 
v prosinci a skladovat je lze do března. 

Rubinstep  149,-
Zimní odrůda s velmi dobrou chutí plodů. Sklízí se v říj-
nu, konzumní zralost je v listopadu a vydrží do února. 
Rubinstep je odrůda vhodná do středně teplých a teplých 
oblastí. 
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Průsvitné letní 

Jonagold Rubinstep

Prostokořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 
15. 10. 2019, v závislosti na počasí.

Šampion Rubinola

Topaz

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Nonetit – Matčino  169,-
Starší, zimní a oblíbená odrůda. Z tohoto stromku sklidíte 
velmi dobré, kvalitní plody. Sklizeň je v říjnu, konzumní 
zralost nastává v listopadu a skladovatelnost je do února.

Rubín  149,-
Raně zimní odrůda. Plody mají křehkou, šťavnatou duž-
ninu. Sklízí se koncem září a skladovatelnost je do ledna. 
Odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Spartan  149,-
Zimní odrůda s karmínově zbarvenými plody. Jejich 
dužnina je bílá, sladce navinulá a aromatická. Sklizeň je 
začátkem října a skladovat je lze do února.

Denár  149,-
Raně zimní odrůda se šťavnatými, jemnými a voňavými 
plody. Sklízí se již v polovině září, konzumní zralost je v říj-
nu a vydrží do prosince. Tato odrůda je odolná a vhodná 
do všech pěstitelských oblastí. 

Jabloň Discovery   149,-
Letní odrůda. Plody jsou středně velké se sladce navinulou, 
aromatickou, chruplavou a velmi dobrou dužninou. Sklizeň 
je začátkem srpna a jablka vydrží cca 2 týdny. Odrůda 
vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Panenské zlepšené  149,-
Zimní, odolná odrůda. Plody mají střední velikost a jsou 
velmi dobré chuti, nasládlé a aromatické. Sklízí se koncem 
září a uskladněné vydrží do ledna. Tato odrůda je dobře 
odolná chorobám a strupovitosti.
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Rubín

Spartan

Panenské zlepšené Nonetit – Matčino 

Denár 

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Jabloň Discovery  

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Slivoně
Švestka domácí  179,-
Pozdní švestka, která zraje v první polovině září. Plody 
jsou středně velké, s výraznou sladkou chutí a aroma. Sa-
mosprašná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Čačanská raná  179,-
Velmi raná, kvalitní pološvestka. Zraje začátkem srpna a 
má velké plody s vynikající, sladkou chutí. Dužnina jde 
dobře oddělit od pecky. Částečně samosprašná odrůda.

Stanley   179,-
Pozdní pološvestka. Velké plody zrají v polovině září a mají 
výtečnou, sladkou a velmi šťavnatou dužninu. Samospraš-
ná, kvalitní odrůda s vysokými výnosy.

Čačanská lepotica  179,-
Raná pološvestka s pravidelnou a brzkou plodností. Plody 
jsou velké, mají sladkou, aromatickou a velmi dobrou 
chuť. Zrají koncem srpna. Tato odrůda je samosprašná a 
tolerantní vůči šarce.

Hamanova  179,-
Pozdní švestka se středně velkými plody. Jejich chuť je 
sladká, velmi dobrá a hodí se k přímému konzumu nebo 
dalšímu zpracování. Zrají v září. Odrůda vhodná do všech 
pěstitelských oblastí a samosprašná. 

Durancie  179,-
Pozdní, samosprašná odrůda. Středně velké plody zrají od 
poloviny září. Dužnina je šťavnatá, sladká a výborná. Slivoň 
Durancie je dobře odolná mrazu a chorobám.

Wangenheimova  179,-
Samosprašná pološvestka zrající začátkem září. Plody jsou 
středně velké, mají navinule sladkou, velmi dobrou chuť. 
Odrůda vhodná do všech oblastí. 
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Stanley  

Čačanská
lepotica Wangenheimova

Prostokořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 
15. 10. 2019, v závislosti na počasí.

Švestka domácí Čačanská raná 

Hamanova Durancie

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Wiliiamsova žlutá/červená  149,-
Letní máslovka. Velké plody se sladkou, více šťavnatou a 
máslovitou dužninou. Sklízí se na přelomu srpna a září, 
neskladuje se. Vhodná k přímému konzumu.

Bohemica  149,-
Pozdně zimní odrůda. Plody jsou velké a mají sladkou, 
jemnou a středně šťavnatou dužninu. Sklizeň je ve druhé 
polovině října, konzumní zralost v lednu a skladovatelnost 
je až do dubna. Odolná proti strupovitosti.

Clappova červená  149,-
Letní odrůda zrající od poloviny srpna. Oblíbená odrůda 
díky své brzké a vysoké plodnosti. Plody jsou středně 
velké, šťavnaté a sladké. Dužnina je jemná a velmi dobrá. 
Tato odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Konference  149,-
Je raně zimní odrůda. Sklízí se od poloviny září a vydrží 
až do listopadu. Plody jsou sladké, šťavnaté se středně 
tuhou dužninou. Tato odrůda má vysokou a pravidelnou 
plodnost a je odolná proti strupovitosti.

Hardyho máslovka  149,-
Raně zimní odrůda. Středně velké plody zrají na konci 
září a skladovat jel lze do ledna. Mají sladce navinulou, 
šťavnatou dužninu, která je máslovité konzistence. Odrůda 
s brzkou a vysokou plodností.s brzkou a vysokou plodností.

Dicolor  149,-
Raně zimní odrůda. Plody dorůstají středně velké. Jejich 
dužina je sladká, šťavnatá, voňavá a jemné konzistence. 
Sklizeň je začátkem října, konzumní zralost nastává v 
listopadu a skladovatelnost je do února. Tato odrůda je 
dobře odolná mrazu a strupovitosti.

Amfora  149,-
Zimní odrůda s velkými a lahodnými plody. Sklízí se začát-
kem října, konzumní zralost nastává v listopadu a vydrží do 
prosince. Dužnina plodů je sladká a šťavnatá. Tato odrůda 
je odolná chorobám a jarním mrazíkům.
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Bohemica

Wiliiamsova žlutá/červená 

Hardyho máslovka Konference

Dicolor 

Hrušně

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Prostokořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 
15. 10. 2019, v závislosti na počasí.

Amfora

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 

Clappova červená

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Třešně, višně
Třešeň Stella  169,-
Středně raná a samosprašná odrůda. Plody jsou velké 
a mají skvělou chuť, sklízí se v červenci. Tato odrůda je 
oblíbená díky své samosprašnosti a vhodná i jako opylovač 
k ostatním odrůdám třešní.

Třešeň Karešova  169,-
Raná, tmavá srdcovka. Plody jsou středně velké, sladce 
navinulé, šťavnaté a velmi dobré. Zrají v první polovině 
června. Třešeň Karešova je starší, žádaná odrůda, vhodná 
do všech pěstitelských oblastí. Cizosprašná.

Třešeň Napoleonova  169,-
Středně raná, pestrá chrupka s velkými plody. Jejich chuť 
je sladká, aromatická a výborná. Zraje ve druhé polovině 
července a je to cizosprašná odrůda. 

Třešeň Kaštánka  169,-
Raná, tmavá srdcovka. Plody mají středně velikost, měkčí, Raná, tmavá srdcovka. Plody mají středně velikost, měkčí, 
sladkou dužninu a zrají v první polovině června. Jsou odol-sladkou dužninu a zrají v první polovině června. Jsou odol-
né proti pukání. Cizosprašná odrůda s vysokou plodností.né proti pukání. Cizosprašná odrůda s vysokou plodností.

Višeň Erdi Bötermo  169,-
Středně raná kyselka. Plody jsou středně velké a mají 
nasládlou, aromatickou a velmi dobrou chuť. Zrají v první 
polovině července. Samosprašná odrůda s kvalitními plody. 

Višeň Morela pozdní  169,-
Velmi pozdní, samosprašná kyselka. Plody jsou středně 
velké s typickou višňovou chutí. Zrají v první polovině 
srpna a jsou vhodné k přímému konzumu nebo na další 
zpracování.

Višeň Favorit  169,-
Středně raná, samosprašná amarelka. Plody jsou velké, se 
šťavnatou, měkkou, nasládlou a aromatickou dužninou. 
Zrají v první polovině července. 
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Třešeň Kaštánka 

Višeň Erdi 
Bötermo Višeň Favorit Višeň Morela 

pozdní 

Prostokořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 
20. 10. 2019, v závislosti na počasí.

Třešeň Karešova 

Třešeň Stella

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Velkopavlovická  169,-
Oblíbená a vyhledávaná odrůda pro kvalitu svých plodů. 
Jsou velké, mají vynikající, typicky meruňkovou chuť a zrají 
kolem 22. července. 

Bergeron  169,-
Pozdní odrůda se středně velkými plody. Jejich dužnina je 
pevná a dobře odlučitelná od pecky. Zrají koncem července. 

Leskora  169,-
Velmi raná odrůda. Plody dorůstají střední velikosti a jsou 
šťavnaté, sladké, aromatické a dužnina jde velmi dobře 
od pecky. Zrají začátkem července. Meruňka Leskora je 
vhodná i do okrajových oblastí, dobře odolná mrazu a jar-
ním mrazíkům

Karola  169,-
Raná odrůda s velmi dobrými plody. Dorůstají středně 
velké a mají výbornou, jemnou a šťavnatou chuť. Zrají 
v první polovině července. Odrůda dobře odolná mrazu 
ve dřevě i květu.

Goldrich   169,-
Středně raná odrůda s vysokou a pravidelnou plodností. Středně raná odrůda s vysokou a pravidelnou plodností. 
Plody jsou jsou velké s pikantní a při plném vyzrání sladkou Plody jsou jsou velké s pikantní a při plném vyzrání sladkou 
dužninou. Zrají ve druhé polovině července. Cizosprašná dužninou. Zrají ve druhé polovině července. Cizosprašná 
odrůda, nutné vysazovat s jinou odrůdou.odrůda, nutné vysazovat s jinou odrůdou.

Harogem  169,-
Pozdní odrůda vhodná k přímému konzumu i dalšímu 
zpracování. Dužnina je středně šťavnatá, tužší, sladká 
a aromatická. Zraje na přelomu července a srpna. Dobře 
odolná mrazu ve květu. 

Lejuna   169,-
Velmi raná, odolná odrůda. Plody jsou středně velké, se 
šťavnatou a sladkou dužninou. Zrají v první polovině čer-
vence. Meruňka Lejuna je dobře odolná mrazu ve květu 
i dřevě. Vhodná do všech pěstitelských oblastí. 
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Bergeron

Velkopavlovická

HarogemGoldrichTřešeň Napoleonova

Leskora Karola

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Meruňky
Prostokořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 
25. 10. 2019, v závislosti na počasí. U meruněk doporu-
čujeme jarní výsadbu.

Lejuna

Během léta nabízíme ovocné stromky v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.



Stromky pro 
sloupovité pěstování

Meruňka Golden Sun  399,-
Odrůda s výbornými plody. Jsou aromatické a sladké 
a zrají koncem července. 

Třešeň Sylvia  299,-
Pozdní, tmavá chrupka. Plody jsou velké a šťavnaté, mají 
výbornou chuť. Zrají v polovině července. Cizosprašná. 

Hrušeň Decora  289,-
Skvělá odrůda vhodná pro sloupovité zapěstování. Plody 
jsou středně velké, se šťavnatou, máslovitou dužninou. 
Zrají koncem září a vydrží do prosince.

Hrušeň Saphira  289,-
Díky pomalejšímu růstu se hodí i pro pěstování v nádo-
bách. Plody zrají v polovině září a jsou středně velké, se 
šťavnatou, nasládlou dužninou. Skladovatelnost plodů 
je do ledna.

Sloupovitá jabloň Bolero  249,-
Velmi dobrá odrůda se středně velkými plody. Mají křupa-
vou a šťavnatou dužninu s výbornou chutí. Sklízí se v po-
lovině září, konzumní zralost je v říjnu a skladovatelnost je 
do prosince. Odrůda odolná strupovitosti a padlí.

Sloupovitá jabloň Polka  249,-
Oblíbená díky své brzké plodnosti. Dorůstá výšky 2–2,5m 
a díky tomu se hodí i do malých zahrádek. Sklizeň slad-
kých a šťavnatých plodů je v září a lze je skladovat až do 
února. Odrůda odolná strupovitosti a padlí.

Slivoň Imperial  299,-
Nenáročná a samosprašná odrůda. Středně velké, šťavnaté Nenáročná a samosprašná odrůda. Středně velké, šťavnaté 
plody zrají začátkem září. Vhodná do všech pěstitelských plody zrají začátkem září. Vhodná do všech pěstitelských 
oblastí. Je dobře odolná mrazu a tolerantní k šarce.

Slivoň Fruca   299,-
Středně raná švestka s velkými, oválnými plody, které 
zrají v září. Dužnina je sladká a šťavnatá. Tato odrůda je 
odolná mrazu a tolerantní šarce. Samosprašná. 
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Sloupovitá jabloň Polka 

Hrušeň 
Saphira 

Slivoň 
Imperial Slivoň Fruca  

Stromky, které jsou vhodné i do menších zahrad. Mají atrak-
tivní, štíhlý růst a získávají si tím čím dál větší oblibu. Prosto-
kořenné ovocné stromky jsou v prodeji cca od 20. 10. 2019, 
v závislosti na počasí.

Meruňka Golden Sun 

Třešeň Sylvia Hrušeň Decora 

Sloupovitá jabloň Bolero 

Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 

Během léta nabízíme ovocné stromky 
v kontejnerech v cenách od 249,-Kč.


