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ZÁKLADNÍ DODACÍ PODMÍNKY
 1. Rostliny zasíláme Českou poštou.
 2. Objednávky přijímáme telefonicky na čísle +420 481 587 225, +420 601 534 767 nebo e-mailem na adrese 
  objednavky@zahradnictvikruh.cz 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. Poštovné u standardních rostlin (např. ovocné keře, pokojové rostliny aj.) je 149 Kč na balík. Poštovné 
  u ovocných stromků (jabloně, hrušně, stromkové angrešty a rybízy, apod.) je 199 Kč. Ovocné stromky nelze 
  zasílat spolu se standardními rostlinami. Objednávky obsahující standardní (ostatní) rostliny a ovocné 
  stromky budou rozděleny a poštovné bude účtováno ke každé zásilce. 
 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 
  místnosti a vysaďte až v době, kdy už nehrozí mrazíky.
 9. Fotografie 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 
  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)

REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
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 
vyřizujeme na základě fotografií 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 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, vrátíme Vám finanční 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,…) 
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 finanční obnos, 
který jste za rostliny zaplatili. Reklamace na prostokořenné ovocné stromky, prostokořenné keře a sazenice vinné 
révy přijímáme nejpozději do 30. 6. Některé sazenice vinné révy mohou rašit později. Reklamace na ně přijímáme až 
po datu 30.5. 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 na neujmutí stromků 
z důvodu počasí nebo škůdců. Děkujeme za pochopení.

Subtropické Zahradnictví

Kruh 209, 514 01 Kruh



Obří kanadská borůvka    89,-
Nenáročný keř, ze kterého se sklidí mnoho velkých, vyni-
kajících a lahodných borůvek. Většina odrůd je částečně 
samosprašných, pro dosažení vysokých výnosů je nutné vy-
sadit 2 různé odrůdy. Vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Indiánská borůvka Vicky    149,-
Keř, který na jaře okouzlí sněhově bílými, vonnými květy 
a od poloviny června do poloviny července přináší bohatou 
úrodu lahodných plodů.

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

Amelanchierova borůvka Prince William  89,-
Na tomto keři během července zrají fialové bobule plné 
vitamínů. Je zcela mrazuvzdorný a vhodný i na živý plot.

Zimolez kamčatský Wojtek    99,-
Výborná a osvědčená odrůda se sladkými, podlouhlými 
plody, které mají vysoký obsah vitamínu C. Zrají od konce 
května. Částečně samosprašná odrůda, doporučujeme vy-
sazovat dvě různé odrůdy.

Zimolez kamčatský Borealis    99,-
Velké, sladko-kyselé plody zrají od června. Keř dorůstá výšky 
do 140 cm a jedná se o částečně samosprašnou odrůdu, 
doporučujeme vysazovat s jiným druhem zimolezu. 

Borůvky, brusinky, 
zimolezy
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Amelanchierova 
borůvka Obří kanadská borůvka 

Indiánská borůvka Vicky

Zimolez kamčatský Wojtek 

Maxibrusinka Cranberry Red Zimolez Borealis

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



Jahodníky rané Jahodník Polka – 12 ks frigo sadba 89,-
Plody: velké, kuželovité, lesklé, sladkokyselé, aromatické, 
velmi dobré
Zrání: velmi raný, od června 
Odolnost: proti mrazu a houbovým chorobám

Jahodník Darselect – 12 ks frigo sadba 129,-
Plody: velké, kuželovité, pevné, sladké, lahodné, aromatické
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti plísni a houbovým chorobám

Jahodník Daroyal – 12 ks frigo sadba 129,-
Plody: velké, tmavě červené, sladké, aromatické, vynikající
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti houbovým chorobám, má silný a zdravý růst

Jahodník Cory – 12 ks frigo sadba  149,-
Plody: velké, sytě červené, vynikající, sladké a šťavnaté
Zrání: raný, od června
Odolnost: má silný a zdravý růst, není náchylný nemocem

Jahodník Sincerely – 12 ks frigo sadba    149,-
Plody: středně velké, pevné, šťavnaté, typicky jahodové 
chuti, velmi dobré
Zrání: raný, od června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Elly – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: středně velké, pevné, sladké, aromatické, výborné
Zrání: raný, od června
Odolnost: zdravý a vitální růst, není náchylný nemocem

Jahodník Lambada – 12 ks frigo sadba    89,-
Plody: velké, kuželovité, sladké, šťavnaté a aromatické
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti mrazu

Jahodník Elsanta – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: velké, lesklé, kvalitní, kuželovité, velmi dobré
Zrání: raný, od června
Odolnost: proti plísni

A další výborné 
rané odrůdy: Elvíra, 
Rumba, Honeoye, 
Romina, Kimberly, 
Elianny
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Jahodník Malling Centenary 
– 12 ks frigo sadba 149,-
Plody: pravidelné, kuželovité, lesklé, dobře snáší přepravu, 
výborné sladké chuti
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Vivaldi – 12 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, pevné, lesklé, jasně červené barvy s výbornou chutí
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: mrazu, spolehlivá vysoká plodnost

Jahodník Roxana – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: souměrné, kuželovité, velké, velmi dobré, sladké, 
vysoké výnosy
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti kořenovým chorobám

Jahodník Polwina – 12 ks frigo sadba   129,-
Plody: středně velké, pevné, tmavě červené barvy, výborné chuti
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: netrpí chorobami, potřebuje opylovače – jiný 
poloraný jahodník např. Senga Sengana.

Jahodník Korona – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: střední až velké, sladké, šťavnaté, vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu, střední proti plísni šedé

Jahodník Vima Zanta – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, kuželovité, výborné sladké chuti
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti plísni houbovým chorobám

Jahodník Renesance – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, sladké, aromatické, chuťově vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti plísni houbovým chorobám

Jahodník Senga Sengana 
– 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: střední, sladké, šťavnaté vynikající
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu houbovým chorobám

Jahodník Karmen – 12 ks frigo sadba   89,-
Plody: velké, tmavě červené barvy, lesklé, šťavnaté, velmi 
sladké aromatické
Zrání: poloraný, od poloviny června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodníky polorané

A další výborné polorané odrůdy:
Asia, Salsa, Sonáta, Allegro.
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Jahodník Vivaldi Jahodník Roxana

Jahodník Malling Centenary

Jahodník Polwina Jahodník Korona

Jahodník KamenJahodník Senga Sengana

Jahodník Cory

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



Jahodníky pozdní Jahodník Florence – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, pevné, tmavě červené barvy, výborné aro-
matické chuti
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Destiny – 12 ks frigo sadba   189,-
Plody: středně velké, sytě červené, sladké, mají dlouhou 
trvanlivost
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: proti plísni

Jahodník Cristina – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: velké, dobrou sladkou chutí, vysoké výnosy
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Fernando – 12 ks frigo sadba   149,-
Plody: střední, tmavě červené barvy, výborné, sladké aro-
matické
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Malwina – 12 ks frigo sadba    189,-
Plody: velké, tmavě červené barvy, lesklé, sladké velmi 
dobré
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: není náchylný nemocem

Jahodník Symphony – 12 ks frigo sadba    129,-
Plody: velké, pevné, tmavě červené barvy, sladké a výborné
Zrání: pozdní, od července
Odolnost: odolný houbovým chorobám

Jahodník Jive – 12 ks frigo sadba    99,-
Plody: velké, s dlouhou trvanlivostí, výborné a sladké chuti
Zrání: pozdní, od konce června
Odolnost: není náchylný k nemocem

Jahodník Vima Xima – 12 ks frigo sadba  149,-
Plody: velké, sladké a vyvážené chuti, vysoké výnosy
Zrání: pozdní, od konce června
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Jahodník Vima Xima

Jahodník Jive

Jahodník Fernando

Jahodník Florence

A další výborné 
pozdní odrůdy: 
Elegance, Vima Tarda, 
Fenella



Superpřevislý balkonový jahodník Maranell ®
1 ks sazenice v kontejneru     59,-
10ks frigo sadba    390,-
Plody: Střední, sladké, výborné, aromatické jako lesní 
jahody
Zrání: stáleplodící, červen až přelom srpen/září
Odolnost: proti mrazu, plísni a houbovým chorobám

Jahodník Albion 12 ks frigo sadba    149,-
Plody: velké, pevné, jemné a typicky jahodové chuti
Zrání: stáleplodící, od června až přelom srpen/září
Odolnost: proti houbovým chorobám

Jahodník San Andreas 6 ks frigo sadba   99,-
Plody: velké, pravidelného tvaru, kvalitní, velmi dobré, 
lahodné a sladké
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: není náchylný k nemocem

Jahodník Monterey 6 ks frigo sadba    99,-
Plody: velké, pevné, sladké a aromatické
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: houbovým chorobám

Jahodník Ostara 12 ks frigo sadba    139,-
Plody: středně velké, lesklé, pevné, sladké, velmi dobré
Zrání: stáleplodící, od poloviny června
Odolnost: proti mrazu, středně proti plísni šedé

Jahodník Aromas 12 ks frigo sadba    139,-
Plody: pravidelné, pevné, aromatické, šťavnaté a výborné 
chuti
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: proti plísni šedé

Jahodník Diamante 12 ks frigo sadba    149,-
Plody: velmi velké, pravidelné, lesklé, navinule sladké, 
výborné
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: mrazu

Jahodník Harmony 6 ks frigo sadba    149,-
Plody: středně velké, lesklé, sladké, vynikající a lahodné 
chuti
Zrání: stáleplodící, od června
Odolnost: velmi odolný plísním a ostatním nemocem
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Jahodníky 
stáleplodící

A další výborné stáleplodící odrůdy: 
Anabel, Evie 2, Vima Rina, Selva, Everly, Portola.

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



Vinná réva bílá Réva Besy – bezsemenná    149,-
Raná odrůda, která překvapí vynikající chutí bobulí a vy-
sokou plodností. Bobule i hrozny dorůstají středně velké 
a jsou bez semínek. Zrají koncem srpna.

Réva Boglárka    129,-
Vynikající velké bobule zrají od poloviny srpna. Mají slad-
kou a šťavnatou chuť. Tato odrůda je nenáročná na půdní 
podmínky.

Réva Arkádia (Nasťa)   129,-
Stolní odrůda s velkými hrozny. Bobule jsou žlutozelené, 
výborné a sladké chuti. Réva Arkádia je odolná proti cho-
robám. Je středně raná a zraje od poloviny září. 

Réva Talisman   149,-
Výborné a opravdu veliké hrozny dozrávají ve druhé polo-
vině září. Tato odrůda je velkoplodá, a navíc dobře odolná 
mrazu a houbovým chorobám.

Réva Matilde   119,-
Středně raná, stolní odrůda s vysokými výnosy. Velké hrozny 
s velkými bobulemi zrají koncem září a mají výtečnou, 
sladkou chuť. Odrůda je dobře odolná mrazu.

Réva NO-10 – rezistentní   129,-
Patří mezi rané odrůdy, zraje začátkem září. Velké hrozny se 
středně velkými bobulemi mají sladkou, vyváženou a velmi 
dobrou chuť. Výhodou této révy je také to, že je rezistentní.

Réva Pizzutello   99,-
 Vynikající a kvalitní stolní odrůda. Hrozny i bobule jsou 
středně velké. Chuť je sladká, příjemná, velmi dobrá. Zraje 
koncem září.

Réva Regina Bianco   99,-
Středně raná, stolní odrůda zrající v září. Bobule mají lahod-
nou, nasládlou chuť a jsou osvěžující a šťavnaté. 
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Réva Favorit   99,-
Odolná, vhodná i do horších pěstitelských podmínek. Řadí 
se mezi rané odrůdy, zraje už od poloviny srpna. Hrozny 
i bobule jsou střední velikosti a mají výbornou, mušká-
tovou chuť.

Réva Čabaňská Perla   99,-
Velmi raná odrůda zrající už od července. Bobule mají světle 
žlutou barvu a vynikající, sladkou chuť. Odolná proti plísni.

Réva Klára   129,-
Raná odrůda s většími hrozny. Zrají od srpna a mají vý-
bornou, sladkou chuť. Odrůda Klára je velmi nenáročná 
a dobře odolná. 

Réva Superior   119,-
Velmi dobrá, odrůda vhodná k přímému konzumu. Patří 
mezi středně rané a sklizeň je v září. Bobule obsahují méně 
semínek a mají jemnou, nasládlou a šťavnatou chuť.

Réva Eva   129,-
Velké hrozny dozrávají již od poloviny srpna. Bobule mají 
výbornou, sladkou a jemně muškátovou chuť. Réva Eva se 
řadí mezi kvalitní, rané odrůdy.

Réva Vostorg   129,-
Skvělá, a především odolná odrůda. Dobře odolává mrazům 
a houbovým chorobám. Hrozny zrají na přelomu srpna 
a září a mají vynikající, sladkou chuť. 

Réva Sultanina – bezsemenná    119,-
Mnoho velkých hroznů s výbornou chutí sklidíte z této 
odrůdy. Zrají v polovině září a bobule jsou bez semen, 
osvěžující a sladké.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Réva modrá a růžová Réva Kodrjanka   129,-
Již koncem srpna dozrávají velké a chuťově vynikající hrozny 
této odrůdy. Kodrjanka je také dobře odolná mrazu a hou-
bovým chorobám.

Réva Ajvaz   129,-
Středně raná a kvalitní odrůda. Větší hrozny zrají od polo-
viny září. Mají výbornou, sladkou chuť. Tato odrůda je také 
dobře odolná chorobám. 

Réva Ruby King – bezsemenná   149,-
Tato středně raná odrůda zraje od poloviny září. Bobule jsou 
středně velké, velmi dobré a hlavně bez semínek.  

Réva Kismis Moldavszkij – bezsemenná   149,-
Odrůda vyznačující se především vysokými a pravidelnými 
výnosy. Řadí se mezi středně rané, zraje od poloviny září. 
Hrozny jsou velké, se středně velkými bobulemi. Mají vý-
bornou chuť s výrazným aroma.

Réva Elma – bezsemenná   149,-
Raná, stolní odrůda. Velké hrozny zrají již v polovině srpna. 
Bobule jsou bez semínek a velmi velké velikosti. Chuť je 
skvělá, osvěžující, příjemně sladká.

Réva Dačnyj - rezistentní   129,- 
Z této révy sklidíte mnoho lahodných, velkých hroznů bez 
nutnosti pravidelných postřiků. Bobule jsou velké, tmavě 
modré a zrají od konce září. Jejich chuť je jemná, nasládlá 
a osvěžující.

Réva NO-8   129,-
Výborná, velkoplodá odrůda. Hrozny dorůstají střední 
velikosti, ale překvapí velkou velikostí bobulí. Jsou nád-
herně růžově zbarvené a mají sladkou chuť. Zrají v první 
polovině září.

Réva Nero   99,-
Odrůda se sladkými, lehce aromatickými bobulemi. Řadí 
se mezi středně rané, zraje v první polovině září. Netrpí 
houbovými chorobami.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Réva Crimson – bezsemenná    119,-
Středně raná, stolní odrůda zrající v září. Hrozny i bobule 
jsou velké, lahodné a osvěžující chuti. Navíc bez semínek.

Réva Jupiter – bezsemenná   149,-
Velké hrozny s velkými bobulemi bez semínek zrají od po-
loviny září. Chuť je sladká, jemná, muškátová. Réva Jupiter 
je i dobře odolná proti mrazu.

Réva Venus – rezistentní   149,-
Vynikající stolní odrůda. Bobule jsou velké, sladké a šťav-
naté. Je vhodná do všech pěstitelských oblastí, dobře snáší 
mráz a je i odolná proti většině chorob.

Réva Conegliano   129,-
Již od srpna zrají větší hrozny této stolní odrůdy. Bobule 
jsou sladké, šťavnaté a velmi dobré chuti. 

Réva Ester   99,-
Raná, stolní a dobře mrazuvzdorná odrůda. Hrozny i bobule 
jsou velké a mají sladkou chuť. Zrají už od srpna. 

Réva Lidi - rezistentní   129,-
Středně velké hrozny s velkými bobulemi zrají již od srpna. 
Tato raná odrůda je rezistentní, a i dobře odolná mrazu. 

Réva Supernova – rezistentní, bezsemenná     189,-
– novinka
Réva Supernova je super v každém detailu. Hrozny i bobule 
dorůstají velké velikosti, jsou bez semínek se super chutí 
a super je i to že se obejdete bez pravidelných postřiků. 
Tato odrůda je totiž velmi odolná téměř všem chorobám. 

Réva Black Magic     99,-Kč
Jedna z chuťově nejlepších, raných odrůd s velkými a pra-
videlnými hrozny. Bobule jsou velké a mají méně semínek. 
Zraje koncem srpna. 
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Pokojové 
a přenosné rostliny

Balkonové rostliny – pouze osobní odběr    od 35,-
Najdete u nás million bellsy, surfinie, muškáty a mnoho 
dalších krásných balkonovek. Kvůli křehkosti těchto rostlin 
je máme pouze na osobní odběr.

Lilek jasmínokvětý – bílý/fialový     39,-/49,-
Vytváří dlouhé převisy s nádhernými, drobnými bílými 
nebo fialovými květy. Kvete celou sezonu a nádherně 
působí i v kombinaci s dalšími balkonovými rostlinami.

Jasmín sambakový – pokojová rostlina   99,-
Stálezelená liána, která od jara do podzimu neúnavně 
nakvétá a bílé kvítky provoní celý byt. Používá se i k 
parfémování jasmínových čajů.

Růžový/hořcový/oranžový stromek 
– přenosná rostlina     od 59,-
Drobné, jemné kvítky se objevují celé léto. Tato rostlina 
může růst jako keřík nebo se dá dobře a snadno tvarovat 
do stromku. 

Lantana – přenosná rostlina    49,-
Najdete u nás hned čtyři krásné barvy. Růžovožlutá, sme-
tanovožlutá, červenooranžová a žlutá. Tento nenáročný 
keřík kvete celé léto.

Martej – přenosná rostlina    99,-
Známá i pod názvem Vánoční třešeň. Tvoří stálezelený, 
dekorativní keř s lesklými listy a v zimě na ní zrají červe-
norůžové, jedlé plody, které jsou oblíbenou pochoutkou.
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Fíkovník Francesca    129,-
Bohatě plodící, nenáročný keř. Starší rostliny mohou pře-
zimovat venku i v našich podmínkách. Skvělé a sladké 
fíky sklidíte i na své zahradě.

Citroníky   od 99,-
Jsou vhodné pro pěstování v bytě nebo třeba zimní za-
hradě. Nejsou náročné a s trochou správné péče se Vám 
brzy odmění svými plody. 

Citrusy roubované   od 209,-
V nabídce máme pomerančovníky, citroníky, mandarin-
ky, limety a grepy. Aktuální nabídku najdete na našich 
webových stránkách.

Batáty   69,-
Na výběr máme z několika druhů, které se liší zbarvením 
listů a hlíz. Sladké hlízy jsou velmi chutné a následně je 
v kuchyni upravíte na mnoho způsobů.

Pepino     69,-
Pepino je vytrvalý a samosprašný keřík s plody které mají 
podobnou chuť jako cukrové melouny. Je ideální pro pěs-
tování v truhlíku nebo i květináči. Sklidíte z něj mnoho 
vynikajících plodů.

Granátové jablko Nana    69,-
Tuto rostlinu můžete pěstovat jako keřík nebo stromek. 
Kvete od května do září a plody dozrávají od konce září 
do října. Mají červenou barvu a jsou plné vitamínu C.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



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 Sluníčko – samice    89,-
Velikost: 3–4 m
Plody: střední (1 cm), jasně oranžové, oproti jiným odrů-
dám sladší
Trny: méně trnitý
Zrání: červenec

Rakytník řešetlákový Nela – samice   149,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké, svítivě oranžové, sladké, šťavnaté
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července

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

Rakytník řešetlákový Rosinka – samice 149,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), s delší stopkou, oranžové, mírně 
kyselé
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července
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Rakytník řešetlákový Botanika – samice    99,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké (cca 1,5 cm), světle oranžové, mírně kyselé, 
z keře se dají oklepat
Trny: méně trnitý
Zrání: druhá polovina července

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

Rakytník řešetlákový Leikora – samice   69,-
Velikost: 2,5–4 m
Plody: střední (1 cm), světle oranžové, kyselé, vysoký obsah 
vitamínů
Trny: středně trnitý
Zrání: od poloviny září

Rakytník řešetlákový Baltik – samice    149,-
Velikost: 3–4 m
Plody: velké, oranžové, sladkokyselé, plody se dají z keře 
oklepat
Trny: téměř bez trnů
Zrání: druhá polovina července

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

Rakytník řešetlákový Podruga – samice  99,-
Velikost: 2–3 m
Plody: střední, oranžové, nasládlé, snadno se dají česat, 
Trny: téměř bez trnů
Zrání: od poloviny července

Rakytník řešetlákový Krasavice – samice  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 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Maliníky Maliník žlutý Golden Everest – stáleplodící    69,-
Odolná odrůda se spolehlivými a vysokými výnosy. Plody 
začínají zrát od srpna. 

Maliník žlutý Sugana Gelb – stáleplodící    99,-
Roste více vzpřímeně, a proto se hodí i pro pěstování v ná-
dobách na terase či balkoně. Velké, jasně žluté a chuťově 
vynikající plody zrají od poloviny června.

Maliník Schönemann – jednouplodící    69,-
Výborné, aromatické a šťavnaté maliny dozrávají od čer-
vence. Tato oblíbená a osvědčená odrůda má pravidelnou 
a vysokou plodnost. 

Maliník Marastar – stáleplodící    99,-
Plody s typickou, výbornou malinovou chutí sklidíte z této 
odrůdy maliníku. Zrají od července a jsou středně velké 
a výrazně červené.

Maliník Sugana – stálepodící    99,-
Od června zrají báječné, osvěžující a velké plody na této 
odrůdě. Díky vzpřímenému růstu je tento maliník vhodný 
i pro pěstování v nádobách na terasách nebo balkonech.

Maliník Elida – jednouplodící    69,-
Jedna z nejlepších odrůd maliníků. Sklidíte z ní opravdu 
velmi mnoho lahodných, jasně červených malin. Zrají již 
od června.

Maliník Enrosadira – stáleplodící    149,-
Chcete největší a nejsladší maliny? Tak zkuste tento skvělý 
maliník. Budete si na nich pochutnávat celé léto. Navíc je 
tato odrůda odolná chorobám a mrazu.

Maliník Aroma Queen – stáleplodící    99,-
Velmi dobré, aromatické a velké maliny, které mohou chutí 
připomínat lesní maliny. Tato vzpřímeně rostoucí odrůda 
je vhodná do všech pěstitelských oblastí. 
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Maliník Tulamagic – jednouplodící    99,-
Odolná odrůda se zdravým růstem. Plody zrají od konce 
června a jsou velmi velké, sladké a aromatické. 

Maliník Katewonder® – stáleplodící, beztrnný 149,-
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 Himbo Top – stáleplodící    99,-
Maliník s vysokými výnosy, kvalitních a velmi dobrých plo-
dů. Sklízet je budete celé léto. Navíc je tato odrůda dobře 
odolná chorobám.

Maliník Sanibelle – stáleplodící    99,-
Velmi dobré a velké plody s typickým malinovým aroma. 
Sklízí se od poloviny června. Tato odrůda je nenáročná 
a spolehlivá.

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 černý Black Jewel – jednouplodící   69,-
Plody jsou tmavě fialové až černé barvy. Chuť je lahodná, 
lehce nakyslá a osvěžující. Tato odrůda zraje od července 
a můžete ji znát i pod názvem Bristol.

Maliník Polka – stáleplodící    69,-
Osvědčený maliník s velkými, červenými a chuťově výbor-
nými plody. Sklizeň začíná v srpnu a trvá až do prvních 
mrazíků. Tato odrůda je také odolná proti plísni.

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



Ostružiny a jejich 
kříženci

Ostružina Reuben    129,-
Velké, sladké a chuťově výborné plody zrají od září. Tato 
odrůda má vzpřímený růst a díky tomu potřebuje pouze 
minimální podporu.

Ostružinomalina Loganberry – beztrnná    89,-
Je beztrnný kříženec s plody, které mají výraznou, aro-
matickou a výbornou chuť. Má dlouhou dobu sklizně od 
poloviny července až do konce léta. 

Ostružina Black Satin – beztrnná    69,-
Výnosná odrůda s velkými, černými a lesklými plody, které 
zrají od srpna. Nemá žádné trny, a proto se při sklizni 
nepopícháte.

Ostružiník nutkajský Dorman Red    89,-
Odolná a chorobami netrpící odrůda. Tento ostružiník má 
červené, lesklé a lahodné plody, které zrají od července.

Ostružinomalina Boysenberry – beztrnná   89,-
Beztrnný kříženec ostružiny a maliny s brzkým zráním 
a vysokými výnosy. Velké, výborné a sladkokyselé plody 
zrají už od června.
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Ostružina Triple Crown – beztrnná    69,-
Odolná odrůda se silným, polovzpřímeným růstem a pra-
videlnými, vysokými výnosy. Plody jsou velké a chuťově 
velmi dobré. Zraje od začátku srpna.

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.

Ostružina Thornfree - beztrnná    69,-
Oblíbená a bujně rostoucí, beztrnná odrůda. Plody jsou 
středně velké, sladkokyselé, výborné chuti. Zrají od září.

Ostružina Dirksen - beztrnná    69,-
Zraje již od poloviny července a hodí se k přímému kon-
zumu nebo i dalšímu zpracování. Plody jsou velké, pevné 
a skvělé chuti. 

Malinoostružina Tayberry    89,-
Kříženec s navinule sladkou a šťavnatou chutí plodů. Jsou 
velké a tmavě červené barvy. Sklízí se již od poloviny čer-
vence. 
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Léčivé rostliny Angínovník – venkovní/pokojová rostlina    49,-
Skvělá léčivka, která pomůže při bolestech v krku, zánětu 
dýchacích cest nebo zahlenění. Stačí půl minuty požvýkat 
kousek mladého listu.

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.

Rýmovník mexický – pokojová rostlina    49,-
Tato rostlina by neměla chybět v žádné domácnosti. Uvolní 
nos od rýmičky. Listy se dají rozmačkat a inhalovat, uvařit 
čaj, sirup nebo i vyrobit mast.

Rýmovník eukalyptový – pokojová rostlina   99,-
Drobné lístky jsou plné eukalyptového aroma. Použití je 
stejné jako u mexického rýmovníku.

Gotu Cola – pokojová rostlina    79,-
Bývá také známá pod názvem Pupečník asijský. Po stale-
tí je využívána v asijském léčitelství. Pomáhá při posílení 
imunitního systému a nervů, působí protizánětlivě, zlepšuje 
krevní oběh a mnoho dalšího. 

Jiaogulan – pětilistý ženšen 
– přenosná/pokojová rostlina    79,-
Někdy je nazýván „rostlinou nesmrtelnosti“. Tento zázrak 
patří mezi významné antioxidanty, může snižovat choleste-
rol a hladinu cukru v krvi, regulovat krevní tlak, zlepšovat 
funkci jater, ledvin a celkovou fyzickou kondici. Účinků mu 
je připisováno opravdu mnoho. 

Brahmi – přenosná/pokojová rostlina   89,-
Léčivka, která je hojně využívána v ajurvédské medicíně. 
Má očišťující účinky na lidský organismus, může zlepšovat 
paměť, pomáhat při stresu nebo i zmírňovat bolesti. 

Kalisie – pokojová rostlina    89,-
Rostlina se silnými léčivými účinky. Uvádí se, že má pozitivní 
účinky při léčbě astmatu, alergií, nemocech žaludku, ledvin, 
žlučových cest a mnoho dalšího. Její užívání je ale vhodné 
konzultovat s lékařem.
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Houbové koření 
– přenosná/pokojová rostlina     49,-
Při vaření se uvolní úžasné houbové aroma. Tato nenáročná 
rostlina tvoří nižší keřík a její lesklé listy jsou i velmi deko-
rativní. Obsahuje vitamin C, železo, beta karoten a vápník.

Majoránka vytrvalá – venkovní rostlina    49,-
Koření, bez kterého se nikdo neobejde. Její aroma je neza-
měnitelné. Navíc také zlepšuje trávení, pomáhá při křečích 
a bolestech břicha, zmírňuje bolest kloubů a uleví i při 
migréně.

Oregano – venkovní rostlina     49,-
Oblíbené středomořské koření, které je u nás známé také 
jako Dobromysl. Zelené lístky mají výrazné aroma a jsou 
využívány při přípravě pizzy, těstovin, salátů apod. Tato 
rostlinka ale také zlepšuje trávení, má dezinfekční účinky 
a pomůže i při bolestech hlavy.

Vavřín – bobkový list 
– přenosná/pokojová rostlina    od 89,-
Jeho listy najdou uplatnění hlavně v kuchyni, při přípravě 
nejrůznějších pokrmů. Působí i velmi dekorativně, dá se 
tvarovat jako stromek nebo keř.

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 nebo Maggi koření.

Cola koření – venkovní rostlina    49,-
Drobné, zelené lístky mají aroma po Cole. Skvěle se díky 
nim ochutí nápoje, ovocné saláty nebo i dezerty. Cola koření 
působí také jako antiseptikum a pomáhá při trávení.  

Citronová tráva – přenosná rostlina    99,-
– novinka
Dodá Vašim pokrmům citronovou chuť a aroma ale ne-
okyselí je. Nejlepší je čerstvá ale dá se použít mražená 
nebo sušená.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Bylinky Bazalka vytrvalá „African blue“ 
– přenosná rostlina     49,-
Úžasná aromatická bylinka. Nejlepší jsou čerstvé lístky, které 
se využívají při přípravě pokrmů z italské kuchyně. Mohou 
ale i pomoci od bolestí, nadýmání a působí protizánětlivě. 

Stévie sladká – pokojová/přenosná rostlina   69,-
Sladká, a přitom bez kalorií. S touto zázračnou bylinkou 
budete sladit bez výčitek. Je vhodná při redukčních dietách 
nebo i pro diabetiky.

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 
– pokojová/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.

Šanta kočičí – venkovní rostlina    49,-
Lístky a nať se využívají při bolestech hlavy, nachlazení, 
horečce a na zklidnění. Má jemnou, citronovou vůni používá 
se od pradávna v lidovém léčitelství.

Medvědí česnek – venkovní rostlina    59,-
Vytrvalá rostlina, ze které využijete nať, listy i cibulku. Má 
příznivé účinky na trávení, působí jako antibiotikum, an-
tioxidant a pomůže i při nespavosti.

Rozmarýna lékařská 
– přenosná/pokojová rostlina    69,-
Bylinka s nádhernou vůní. Využívá se v aromaterapii, zklid-
ňuje nervy, podporuje krevní oběh, pomáhá při trávení, 
uvolňuje svaly a napětí. Využije se ale i v kuchyni při pří-
pravě pokrmů.

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.
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Máta peprná – venkovní rostlina    49,-
Nejznámější a nejrozšířenější kultivar máty. Využití je 
všestranné, hodí se do nápojů, salátů apod. Podporuje trá-
vení, pomáhá při bolestech hlavy a uvolňuje svalové napětí.

Máta marokánská – venkovní rostlina    49,-
Oblíbená pro své silné peprmintové aroma a sladší chuť. 
Uděláte z ní skvělé mojito ale i další studené nebo teplé 
nápoje. 

Máta koktejlová – venkovní rostlina   49,-
Vhodná především do nápojů. Zpestříte s ní koktejly (známé 
Mojito), nápoje nebo ovocné saláty.

Máta zázvorová – venkovní rostlina    49,-
Druh máty s výraznějším aroma po zázvoru. Dá se z ní 
udělat vynikající čaj nebo jiné nápoje. 

Máty ovocné – venkovní rostliny    49,-
Jahodová, mandarinková, grepová, banánová, citronová 
nebo třeba pomerančová. Všechny jsou skvělé a voňavé. 

Máta čokoládová – venkovní rostlina 49,-
Má úžasné aroma po čokoládě. Oblíbí si ji každý, kdo má 
rád čokoládu.

Šalvěj ananasová – přenosná rostlina    49,-
Nádherně kvete a také nádherně a jemně voní po ananasu. 
Z jejich lístků se dá připravit čaj nebo jiné nápoje, dochutit 
ovocné saláty nebo dezerty.

23

Máta zázvorová Máta marokánská

Máta peprná

Máta čokoládováMáta koktejlová

Šalvěj 
ananasová Máty ovocné 

Máty a šalvěje

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



Americké ibišky Americký ibišek Old Yella    149,-
Na první pohled zajímavý díky nevšednímu červenému 
středu. 

Americký ibišek Robert Flemming     149,-
Nádherné, temně rudé květy se stanou dominantou každé 
zahrady.

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.
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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.

Americký ibišek 
Old Yella

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



Velkokvěté růže                               od 79,-
V nabídce máme mnoho druhů v nejrůznějších barvách. 
Aktuální nabídku najdete na našem e-shopu.

Pnoucí růže   od 79,-
Záplava drobných kvítků v mnoha barvách. Aktuální na-
bídku najdete na našem e-shopu.

Růže polyantky    od 79,-
Růže nižšího vzrůstu, které opakovaně kvetou celé léto. 
Aktuální nabídku najdete na našem e-shopu.

Sadové růže    od 79,-
Nebo také parkové růže tvoří nádherné keře se zápla-
vou vonných květů. Aktuální nabídku najdete na našem 
e-shopu.
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Aktuální nabídku rostlin najdete na webových 
stránkách www.zahradnictvikruh.cz. 



Angrešty, rybízy, 
josta

Rybíz keřový/stromkový       59,-/119,-
Najdete u nás mnoho odrůd jak keřových, tak i strom-
kových rybízů. Vybírejte z červených, růžových, černých 
nebo bílých odrůd. 

Angrešt keřový/stromkový     89,-/119,-
Nabízíme skvělé odrůdy keřových i stromkových angreštů. 
Najdete u nás odrůdy beztrnné i rezistentní a vhodné do 
všech pěstitelských oblastí. 

Angrešt keřový Spinefree - beztrnný   89,-
Vynikající červené plody se sklízí od konce července. Tato 
výborná a osvědčená odrůda je téměř bez trnů a navíc 
rezistentní. 

Rybíz stromkový červený Kozolupský     119,-
Raná odrůda se skvělou chutí bobulí. Zrají od poloviny 
června a hrozny jsou dlouhé s velkými bobulemi, které 
mají aromatickou, sladkokyselou velmi dobrou chuť. 

Angrešt stromkový červený 
Krasnoslowianski    119,-
Velmi dobrá a odolná odrůda červeného angreštu. Plody 
jsou lahodné, velké a šťavnaté. Zrají od poloviny července. 
Tato odrůda je velmi odolná padlí a vhodná do všech 
pěstitelských oblastí.
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Kiwi    od 99,-
Toto ovoce si v posledních letech získává místo v každé 
zahradě. V nabídce máme mnoho, odolných, plně mrazu-
vzdorných odrůd se skvělou chutí plodů. Aktuální nabídku 
najdete na našem eshopu.

Aronie – Černý jeřáb    dle velikosti od 59,-
Odolná, nenáročná rostlina. Plody jsou černé malvičky, 
které obsahují mnoho vitamínů. Zrají v první polovině 
září. Jsou vhodné na další zpracování jako jsou šťávy, 
zavařeniny, likéry apod. 

Asimina triloba Prima    970,-
S tímto samosprašným stromkem vypěstujete exotické 
ovoce i ve vlastní zahradě. Chutí připomíná směs ananasu, 
banánů a manga. Sklízí se od konce září. 

Cibule sibiřská    69,-
Rostlina, která se dá sklízet od jara až do podzimu. Kon-
zumují se cibulky a nať. Vynikající jsou do pomazánek, 
polévek nebo i k masu.

Réva skleníková Kardinál     149,-
Stolní odrůda s neuvěřitelně velkými hrozny. V ideálních 
podmínkách může mít jeden hrozen hmotnost až 4 kg. 
Bobule jsou výborné, velké a sladké. 

Moruše Gerardi Dwarf    149,-
Zakrsle rostoucí kultivar. Roste kompaktně a maximálně 
do výšky 2 m. Plody zrají během července a srpna, mají 
černou barvu a lahodnou, sladkou chuť. Vhodná i do 
menších zahrad.

Lísky    od 129,-Kč
V nabídce máme více odrůd velkoplodých lísek. Aktuální 
nabídku najdete na našem eshopu. 

27

Aronie – Černý jeřáb

Lísky

Cibule sibiřská
Moruše Gerardi 

Dwarf 

Asimina triloba Prima  

Užitkové venkovní 
rostliny

Réva skleníková 
Kardinál

Kiwi   

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



Ovocné stromky Slivoně  od 179,-
Osvědčené odrůdy: Katinka, Švestka domácí, Jojo, Holly-
wood – červená, Hanita, Durancie, Tipala – žlutá, Čačanská 
rodná a další odrůdy.

Třešně a višně    od 169,-
Výborné odrůdy: Lapins, Kaštánka, Regina, Starking Hardy 
Giant, Halka, Grace Star, Burlat, Regina, Keřová višeň,
Favorit, Gerema a další odrůdy.

Meruňky    od 169,-
Vybírejte z: Velkopavlovická, Karola, Kioto, Pinkcot, Lesko-
ra, Mini meruňka Aprigold, Sweet Red, Tsunami, Bergeron, 
Bergarouge, Lejuna a další odrůdy.

Broskvoně a nektarinky  od 169,-
Najdete u nás: Redhaven, Flavortop, Nectared 4, Pan Tao, 
Stark Red Gold, Favorita Morettini, Mini broskvoň Honey 
Gold a mnoho dalších.

Jabloně   od 149,-
Z odrůd nabízíme: Průsvitné letní, Nonetit – Matčino, 
Malináč Holovouský, Rubín, James Grieve Red, Šampion 
Red, Rubinola, Angold, Šampion a další.

Hrušně   od 149,-
Skvělé odrůdy: Konference, Avranšská, Dessertnaja, Cla-
ppova červená, Williamsova žlutá a červená, Bohemica. 
Zakrslé odrůdy Sunrise, Garden Pearl a Garden Gem. 

Ovocné stromky pro sloupovité pěstování   od 249,-
Jabloně Suncats, Polka, Redspring, Charlotte, Kichina´s su-
mmer, Goldcats, Redcats, Greencats a další. Hrušně Deco-
ra, Saphira a Concorde. Slivoně Fruca a Imperial. Meruňka 
Compacta a Golden Sun. Třešeň Sylvia, Queen Mary 
a další odrůdy.

Ostatní ovocné stromky   od 169,-
Švestkomeruňky, broskvomeruňka Catherina, Aprikyra, 
mirabelky, mandloně a další.
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Slivoně

Broskvoně 
a nektarinky 

Stromky pro 
sloupovité 
pěstování Hrušně 

Najdete u nás mnoho odrůd nejrůznějších ovocných stromků. 
Na jaře je většina stromků prostokořenných. V létě prodáváme 
stromky kontejnerované. Vše je do vyprodání zásob a aktuální 
nabídku najdete na našem eshopu nebo tel.: 481 587 225.

Třešně a višně 

Jabloně  Meruňky 

Ostatní ovocné stromky

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


