
Z této odrůdy sklidíte spoustu velkých, 
vynikajících hroznů. Bobule jsou také 
velké a bez semen. Mají lahodnou, osvě-
žující, osvěžující a sladkou chutí. Zrají 
v polovině září. 

Odrůda s obrovskými bobulemi. Jsou 
kulaté a jedna bobule může mít až 16 g. 
Mají masitou, velmi dobrou a díky vyšší-
mu obsahu cukru slaďoučkou dužninu. 
Zrají od začátku září. 

Réva Red Globe

Výborná odrůda s bobulemi bez semen. 
Zrají od poloviny září a mají výbornou, 
šťavnatou dužninu. Tato odrůda je rezis-
tentní, a tak sklidíte hrozny bez nutnosti 
chemických postřiků.

Réva Ruby King – bezsemenná Réva Sultanina – bezsemenná 

Americké ibišky jsou v zahradách ne-
přehlédnutelné díky svým obrovským 
květům. Ibišek Geant Red má květy 
výrazné, červené barvy a mohou být 
o průměru až 20 cm.

Nejlepší, největší a nejlahodnější kanadská 
borůvka. Zraje postupně od poloviny čer-
vence až do poloviny srpna. Bobule jsou 
výtečné chuti a mohou být velké až 3 cm. 
Pro vyšší výnosy doporučujeme vysazovat 
s další, jinou odrůdou kanadské borůvky.

Obří kanadská borůvka 
Big – Chandler

Odrůda se zdravým a silným růstem. 
Plody dorůstají velké a mají pravidelný, 
kuželovitý tvar. Jejich chuť je skvělá, aro-
matická, intenzivní, typicky malinová. 
Sklízí se od začátku července.

Maliník Summer Chef® – 
jednouplodící 

Ibišek americký Carousel 
Geant Red®
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Oblíbená a velmi rozšířená odrůda po 
celém světě. Maliny jsou aromatické, 
pevné, velké a hlavně sladké. Zrají již od 
začátku června. Tato odrůda není náchylná 
k nemocem.

Tento maliník má zdravý a odolný růst. 
Plody se sklízí od poloviny června a mají 
velmi dobrou, typicky malinovou chuť. 
Tato odrůda netrpí chorobami a je dobře 
odolná mrazům.

Maliník Algonquin – 
jednouplodící 

Osvědčená, velmi dobrá odrůda. Plody 
jsou velké, sytě červené a mají výbornou 
sladkou chuť. Sklizeň začíná v červen-
ci. Maliník Pokusa má vysoké výnosy 
a sklidíte z něj velké množství chutných 
plodů.

Maliník Pokusa® – 
stáleplodící 

Maliník Tulameen – 
jednouplodící  

Maliník se středně velkými, sytě červený-
mi a kuželovitými plody. Mají výbornou 
chuť s typicky malinovým aroma. Sklízí 
se od poloviny června. Odolný proti hou-
bovým chorobám.

Starší, oblíbená odrůda původem z Ně-
mecka. Plody jsou středně velké, šťavna-
té a pevné. Chuť je sladká a aromatická. 
Zrají od července. Tento maliník má pra-
videlnou a vysokou plodnost.

Maliník Schönemann – 
jednouplodící  

Novinka mezi balkonovými maliníky. 
Dorůstá výšky do 100 cm. Plody jsou 
středně velké až velké. Mají jemnou, 
sladkou a velmi dobrou chuť. Začínají 
zrát od konce června.

Maliník Goodasgold® – 
stáleplodící, balkonový 

Maliník Sanibelle® – 
stáleplodící 

Velké, sladké, aromatické a chuťově vý-
borné plody zrají od konce června. Tento 
maliník má zdravý růst, vysoké výnosy 
a je dobře odolný proti chorobám. 

Kompaktně rostoucí odrůda dorůstající 
výšky pouhých 80 cm. Plody zrají od po-
loviny července a jsou chuťově vynikající. 
Výhony jsou téměř bez trnů.

Maliník Little Sweet Sister® – 
stáleplodící, balkonový 

Vhodný do všech pěstitelských oblas-
tí. Plody jsou velké, kuželovité a mají 
velmi dobrou, sladkou chuť. Sklizeň 
začíná v červenci a trvá až do prvních 
mrazíků.

Maliník Zewa III – stáleplodící Maliník Tulamagic® – 
jednouplodící 
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Odrůda s kompaktním růstem a méně 
trnitými výhony. Plody dorůstají větší 
velikosti a mají jemnou, sladkou a pří-
jemně osvěžující chuť. Zrají od začátku 
srpna až do podzimu.

Úrodná odrůda s velkými plody. Jsou 
vhodné k přímému konzumu nebo dal-
šímu zpracování. Mají velmi dobrou, 
sladkou a šťavnatou chuť. Sklízí se od 
července.

Maliník Willamette – 
jednouplodící  

Zakrsle a kompaktně rostoucí maliník. 
Dorůstá výšky kolem 50 cm. Vhodný pro 
pěstování v květináčích a nádobách. 
Plody zrají po celé léto a jsou chuťově 
velmi dobré.

Maliník Baby Dwarf® – 
stáleplodící, balkonový 

Maliník Autumn Belle® –
stáleplodící 

Známý také pod názvem Bristol. Plody 
jsou fi alové až černé barvy, střední veli-
kosti s lahodnou, lehce nakyslou chutí. 
Zrají během července.

Plody na tomto maliníku zrají ve dru-
hé polovině července. Dorůstají větší 
velikosti a jejich chuť je lehce nakyslá, 
osvěžující. Jsou pevnější a po utržení se 
dají déle skladovat.

Maliník Veten – jednouplodící 

Maliník s vysokými výnosy a dobrou 
odolností proti chorobám. Plody jsou 
velké a mají vynikající, sladkou chuť. 
Tato odrůda má vysoké výnosy a sklízí 
se po celé léto.

Maliník Glen Ample® – 
jednouplodící, beztrnný 

Maliník Black Jewel – 
jednouplodící 

Odrůda s velkými až velmi velkými plody. 
Mají pravidelný kuželovitý tvar a chuťově 
jsou velmi dobré, sladké, jemně nakyslé 
a aromatické. Zrají od konce června.

Jeden z nejlepších žlutých maliníků. Plo-
dy jsou středně velké a mají výbornou, 
sladkou chuť s ovocným aroma. Roste 
vzpřímeně a má méně trnů. Je dobře 
odolný proti chorobám.

Maliník Valentina® – 
stáleplodící 

Starší, osvědčená a vynikající odrůda. 
Velké, sladké plody té nejlepší malino-
vé chuti a kvality se sklízí od poloviny 
července po několik týdnů.

Maliník Preussen – 
jednouplodící 

Maliník Solu Rot® – 
jednouplodící 
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Odrůda se zdravým a silným růstem. Má 
středně velké plody s výtečnou, sladkou 
a šťavnatou chutí a tenkou slupkou. 

Odrůda s většími plody, které mají hlad-
kou slupku bez ochmýření. Jejich chuť je 
nasládlá, aromatická a vyvážená. Zrají na 
přelomu června a července.

Angrešt Laprima(s) 

Zraje od poloviny července. Chuť bobulí 
je navinule sladká a velmi dobrá. Tato 
odrůda je dobře odolná padlí a má vy-
soké výnosy.

Angrešt Captivator – beztrnný Angrešt Goldling® 

Nová a výborná odrůda. Plody jsou vět-
ší, s tenkou a hladkou slupkou. Dužnina 
je velmi dobrá, sladce navinulá. Má vy-
soké výnosy a je dobře odolná plísním.

Zraje již od konce června. Plody jsou 
velké, sladké, jejich chuť je velmi dob-
rá. Tato odrůda má minimum trnů a je 
dobře odolná proti plísním.

Angrešt Xenia® 

Osvědčená odrůda s téměř beztrnnými 
výhony. Plody zrají od července a mají 
šťavnatou, lahodnou a sladkou chuť. 
Tento angrešt je také dobře odolný 
proti padlí.

Angrešt Lady Sun® Angrešt Mr. Green® 

Jedna z nejrozšířenějších druhů lísek 
v Itálii. Keř je kulovitý a roste do výš-
ky 2,5–3,5 m. Plody jsou středně velké 
a zrají od začátku září. Částečně samo-
sprašná odrůda, doporučujeme vysazo-
vat s jinou odrůdou lísky. 

Odrůda s velkými a velmi dobrými oříšky. 
Zrají na přelomu září a října. Jádra jsou 
nasládlá a chuťově výborná. Tato líska 
je dobře odolná proti mrazu ve dřevě 
i květu. Částečně samosprašná odrůda, 
nutné vysazovat s jinou odrůdou lísky.

Líska Halská obrovská 

Oříšky této odrůdy jsou ceněny pro jejich 
výbornou chuť a velmi snadno se zpra-
covávají. Sklízí se v září. Roste do výšky 
3–4 m. Částečně samosprašná odrůda, 
doporučujeme vysazovat s jinou odrů-
dou lísky. 

Líska Tonda di Giffoni Líska Tonda Romana 
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Nenáročný, samosprašný keř, ze kterého 
se sklízí tmavé a velmi zdravé bobule. 
Dají se z nich vyrábět šťávy, likéry, za-
vařeniny a mnoho dalšího.

Plazivý keřík s velkými a velmi zdravými 
plody, které jsou plné vitamínu C. Rost-
lina je zcela mrazuvzdorná a sklizeň je 
každoročně bohatá.

Maxibrusinka Cranberry Red 

Keř, který dokonale kombinuje funkci 
okrasnou i užitkovou. Na jaře je obalený 
sněhově bílými, vonnými květy. V létě 
je bohatá úroda lahodných plodů a na 
podzim se jeho listy nádherně vybarví.

Indiánská borůvka Vicky Černý jeřáb – Aronie – keřová 

Na konci června dozrávají velké, modro-
fi alové plody, které mají výbornou, vy-
váženou a sladkokyselou chuť. Částečně 
samosprašná odrůda. Pro vysoké výnosy 
doporučujeme vysazovat s další, jinou 
odrůdou zimolezu.

Oblíbený keř do každé zahrady. Plody 
jsou velké, lahodné a sladké. Pro dosa-
žení co nejvyšších výnosů doporučujeme 
vysazovat 2 různé rostliny. 

Obří kanadská borůvka 

Odrůda se sladšími a velmi dobrými plo-
dy, které zrají již během května. Částečně 
samosprašná odrůda. Pro vysoké výnosy 
doporučujeme vysazovat s další, jinou 
odrůdou zimolezu.

Zimolez Sinij Utes Zimolez Vostorg 

Roste až zázračnou rychlostí 1,2 – 1,8 m 
za rok. Díky tomu je vhodný na živý plot. 
Dodáváme zakořeněné sazenice v kon-
tejneru.

Nenáročný a bohatě plodící keř. Plodí 
již druhým až třetím rokem. V teplejších 
oblastech se může pěstovat celoročně 
venku, jinak přezimuje v tmavém sklepě.

Fíkovník Dotato 

Odrůda s neuvěřitelně velkými hrozny. 
V ideálních podmínkách mohou být 
o hmotnosti až 4 kg. Bobule jsou také 
velké, sladké a velmi dobré. 

Réva skleníková Kardinál Sibiřský jilm   
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V nabídce máme citroníky, mandarinky, 
pomerančovníky, kumquaty a mnoho 
dalšího. Aktuální nabídku a ceny na-
jdete na našem eshopu nebo tel. č. 
481 587 225.

Najdete u nás mnoho výtečných odrůd 
jahodníků. Aktuální nabídku a ceny 
najdete na našem eshopu nebo tel. č. 
481 587 225.

Jahodníky

Oblíbený a nenáročný keř. Je nutné pěsto-
vat samčí a samičí rostlinu. Jedna samčí 
rostlina zvládne opylit až 7 samic. Samec 
je pouze jeden, univerzální. Samic máme 
na výběr z několika odrůd. 

Rakytník Citrusy

Novinka mezi ostružinami. Zakrsle ros-
toucí odrůda, která tvoří menší převi-
sy. Vhodná pro pěstování v závěsných 
květináčích. Dorůstá výšky 30 cm ale 
i přesto bohatě plodí.

Skvělá volba do každé zahrady. Plody 
jsou velké a mají výbornou chuť. Jsou 
vhodné k přímému konzumu nebo na 
další zpracování. 

Ostružina obří beztrnná 

Odrůda s velkými až velmi velkými plody. 
Chuť mají výtečnou, nasládlou a aroma-
tickou. Zrají od poloviny srpna až do 
podzimu. Roste do výšky 150–200 cm. 

Ostružina Direttissima®
Montblanc®

Ostružina Black Cascade – 
zakrslá  

Další velkoplodá odrůda s lákavými plo-
dy. Ořechy jsou velmi velké, dorůstají 
délky až 8 cm. Jádra jsou velmi dobrá, 
nasládlá. Skořápka je středně tvrdá. Sklí-
zí se v říjnu a jedná se o samosprašnou 
odrůdu.

Vynikající velkoplodý polopapírák pochá-
zející z Francie. Ořechy i jádra jsou velké, 
velmi dobré a kvalitní. Sklízí se v říjnu. 
Netrpí chorobami a díky pozdnímu raše-
ní uniká jarním mrazíkům. Cizosprašná 
odrůda.

Ořešák Franquette 

Velkoplodá odrůda s ořechy velkými až 
6 cm. Skořápka je tenká, lze ji rozbít 
i rukou. Jádra jsou také velká, chutná, 
velmi dobrá. Tato odrůda je cizosprašná 
a také dobře odolná chorobám.

Ořešák Kaplan 86   Ořešák Lange van Lod  
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Ostružiny

Ořešáky – exkluzivní velkoplodé odrůdy



Léčivka využívaná po staletí v ájurvéd-
ské medicíně. Připisují se jí účinky jako 
zlepšení paměti, pomáhá při stresu, zmír-
ňuje bolesti, posiluje imunitu, zklidňuje 
a pročišťuje mysl.

Nenáročná bylinka vhodná i jako koření 
do polévek, k masu nebo rybám. Pomá-
há při léčbě průdušek, proti nadýmání 
a působí dezinfekčně. 

Yzop – venkovní rostlina 

Léčivka se silnými a mimořádnými lé-
čivými účinky. Bývá doporučována při 
cukrovce, astmatu, alergiích, nemocech 
žaludku a mnoha dalších neduzích. Její 
používání je vhodné konzultovat s lé-
kařem.

Kalisie – pokojová rostlina  Brahmi – přenosná/pokojová 
rostlina  

Pomůže při bolestech v krku, zánětu 
dýchacích cest a zahlenění. Stačí chvíli 
požvýkat kousek mladého listu a přijde 
úleva. Navíc tato rostlina nádherně 
kvete.

Bývá také nazýván jako rostlina nesmr-
telnosti nebo bylina dlouhověkosti. Je 
zařazován mezi antioxidanty a příznivě 
ovlivňuje funkce celého organismu. 

Jiaogulan – pětilistý ženšen – 
přenosná/pokojová rostlina 

Její listy jsou hojně využívány pro po-
sílení imunitního systému, psychických 
i fyzických schopností organismu, účin-
kuje protizánětlivě, zlepšuje krevní oběh 
a mnoho dalšího. 

Gotu Cola – pokojová rostlina  Angínovník čínský – venkovní/
pokojová rostlina  

V lidovém léčitelství se díky svému pří-
jemnému aroma používá při bolestech 
hlavy. Listy se mohou rozmačkat a inha-
lovat nebo přiložit na spánky.

Čaj z chřipkovníku pomůže při bolestech 
svalů a kloubů spojených s chřipkou. 
Díky svému silnému aroma se dá použí-
vat i k inhalování.

Chřipkovník – 
pokojová rostlina  

Aromatické rostliny, které uvolní nos od 
otravné rýmy. Listy se mohou inhalovat 
nebo z nich uvařit čaj, sirup nebo udělat 
mast. Eukalyptový rýmovník má úžasné 
eukalyptové aroma.

Rýmovník mexický/eukalyptový 
– pokojová rostlina  

Migrénovník –
pokojová rostlina  
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Známé a vyhledávané koření. Skvěle 
dochutí polévky, pomazánky, marinády 
atd. Příznivě ovlivňuje trávení a působí 
proti nadýmání.

Známé a oblíbené koření bez kterého 
se neobejde mnoho pokrmů. Tvoří nižší 
keřík a vyhovuje jí slunné místo. 

Majoránka – venkovní rostlina  

Aromatická rostlina, která je i dekorativ-
ní díky svým zeleno-fi alovým listům a fi -
alovým květům. Roste do výšky 60 cm. 
Při správné péči vydrží po mnoho let.

Bazalka vytrvalá „African Blue“ – 
přenosná rostlina   Libeček – venkovní rostlina  

Skvělá bude v míchaných koktejlech 
i dalších nápojích. Kombinace jejího 
silného mentolového aroma a sladké 
chuti je dokonalá. 

Nebo také bobkový list. Oblíbené, aro-
matické lístky, bez kterých se neobejde 
mnoho pokrmů. Na pěstování není ná-
ročný a dobře snáší řez. 

Vavřín – přenosná/pokojová 
rostlina  

Výborná do nápojů, kterým dodá aroma 
po zázvoru. Vyzkoušejte z ní čaj, limoná-
du nebo ji přidejte do ovocných salátů. 

Máta zázvorová – venkovní 
rostlina  

Máta marokánská – 
venkovní rostlina  

Její lístky mají úžasné aroma po anana-
su. Jsou vhodné do dezertů, ovocných 
salátů, teplých i studených nápojů. Navíc 
krásně kvete.

Najdete u nás mnoho druhů mát s úžas-
ným ovocným aroma. Vyzkoušet můžete 
jahodovou, mandarinkovou, banánovou, 
citronovou, grepovou, ananasovou nebo 
pomerančovou.

Ovocné máty – 
venkovní rostliny  

Klasický druh máty, která si najde uplat-
nění snad všude. Mimo nápojů a pokrmů 
je také vhodná při problémech s tráve-
ním a pomůže i při bolestech hlavy.

Máta peprná – 
venkovní rostlina  

Šalvěj ananasová – 
pokojová/přenosná rostlina
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Máty a koření
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Akční ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.


