
 ANGURIA/VODNÝ MELÓN 
 

01 – Vodný melón LUNGA var. DAYTONA F1 
Veľkorysá rastlina s priemernou hmotnosťou viac ako 12 kg. Sýto červená duţina, chrumkavá 

a veľmi sladká. Prispôsobí sa aj obzvlášť nepriaznivým podmienkam a pestovaniu na 

vyvýšenom mieste. Ľahko dosiahne dvojitú a kontinuálnejšiu produkciu v porovnaní s 

tradičnými neštepenými sadenicami. 

Art. HIN14 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

02 – Vodný melón TONDA OVALE var. OBLA F1 
Veľmi vysoká produkcia a skvelá kvalita. Hmotnosť ovocia v priemere nad 10 kg. Duţina 

krásnej červenej farby, chrumkavá s vysokým obsahom cukru. Prináša aj svoje ovocie 

obzvlášť aj pri ťaţkých a vysokohorských podmienkach. Ľahko dosahuje dvojnásobnú a 

kontinuálnejšiu produkciu v priebehu času ako klasické neštepené rastliny. 

Art. HIN5 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 

 CETRIOLO/ Uhorka 

 
03 – Uhorky DIGERIBILE var. INDURAN F1 
Klasická uhorka, vysoko stráviteľná. Super produktívna, nikdy nezhorkne, dokonca ani v 

najkritickejších obdobiach leta! Rastlina je veľmi zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti 

voči vírusom a je schopná produkovať veľmi dlho. 

Art. HIN41 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

04 – Uhorky LUNGO DIGERIBILE var. BURPLESS F1 
Vytvára málo ovocia, nad 30 cm, vţdy stráviteľné, s jemnou chuťou. Rastlina s dobrou 

odolnosťou, skorá a mimoriadne produktívna. Plody sa zbierajú, keď dosiahnu 3 cm v 

priemere, predtým neţ zoţltnú. 

Art. HIN15 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

VYSOKO KVALITNÉ RASTLINY 

 

 BAKLAŽÁN 
 

01 – Baklaţán STRIATA var. LEIRE F1 
Nová odroda, výnimočnej kvality. Veľmi silná a produktívna rastlina, plody bez tŕňov. Sú 

bezkonkurenčné chuťou a trvanlivosťou. Plody sa zbierajú skôr, ako sa sfarbenie stane 

matným.  

Art. HIN32 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

02 - Baklaţán OVALE var. FANTASTIC F1 



Je to najvyhľadávanejší okrúhly baklaţán na trhu, pre svoju ranosť a vysokú produkciu. Plody 

sú bez tŕňov, s konzistentnou duţinou, s veľmi malým počtom semien. Ich hmotnosť môţe 

presiahnuť 800 gramov. Kompaktná rastlina, nenáročná na pestovanie. 

Art. H571 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN21 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

03 - Baklaţán LILLA var. BEATRICE F1 
Odroda, ktorá bola vţdy oceňovaná pre svoju veľmi vysokú kulinársku kvalitu a produktivitu. 

Jemná chuť. Plody sa musia zbierať skôr, ako sa kôra vyjasní, aby nestratila svoje vlastnosti. 

Art. H572 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN22 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

04 - Baklaţán BIANCA var. CLARA F1 
Je to obľúbený baklaţán tých, ktorí hľadajú tú najjemnejšiu chuť. Silná a produktívna rastlina 

so stredne veľkými bobuľami. So zberom nečakajte príliš dlho: keď plody získajú ţltkastú 

farbu, dozreli a strácajú na kvalite. 

Art. HIN23 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

 

05 - Baklaţán LUNGA var. NILO F1 
Odroda typu Rimini, je najdlhšie najhodnotnejšia na trhu. Ovocie 20-25 cm bez tŕne, s 

výbornou trvanlivosťou po zbere. Výborná ako a s parmezánom pre milovníkov výraznej 

chuti. Štepené baklaţány sú schopné vyprodukovať aţ 4-krát viac ako tradičné neštepené 

sadenice. 

Art. H570  – 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN20 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.  

 

 

 ŽLTÝ MELON 

 

06 - Melón ţltý RETATO CON FETTA var. MAGNIFICENZA F1 
Skorá odroda vyššej kvality ako melóny rovnakého druhu. Plody majú sladkú, oranţovo 

sfarbenú duţinu a môţu dosiahnuť hmotnosť 2 kg. Organicky sa pestuje jednoduchšie, vďaka 

prirodzenej odolnosti voči múčnatke a tieţ voči škodcom melónovým. 

Art. HIN4 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

07 – Melón ţltý LISCIO var. IAGO F1 
Odroda s hladkou šupkou a pevnou duţinou, patrí medzi najaromatickejšie, s vysokým 

obsahom cukru. Vylepšenie známeho „Tamaris“ sa jednoduchšie pestuje vďaka odolnosti 

voči bielej chorobe a niţšej citlivosti na praskanie. Kôra ovocia po dozretí zoţltne. 

Art. HIN11 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 

 

 

 



 PEPERONE/PAPRIKA 

 
08 - Paprika ŢLTÁ var. MOHAI F1 (Viróze Rezistentná TSWV) 
Poldlhá ţltá odroda, s hustou sladkou a mäsitou duţinou. Má stredne skorý cyklus a je 

prirodzene odolný voči vírusom. Odporúčame prihnojenie rastliny organickými hnojivami 

kaţdé 2-3 týţdne. Oddeľte prvé vyprodukované plody bez toho, aby ste ich nechali napučať 

(asi na mesiac), o veľkosti vlašského orecha. 

Art. H573 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN1 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

09 – Parpika ČERVENÁ var. MACIO F1 
Polodlhá odroda červeného ovocia s hustou, sladkou duţinou. Má stredný cyklus a dobrú 

vitalitu rastlín. Odporúča sa hnojenie s rýchlou organickou hmotou a podporovať organickými 

hnojivami kaţdé 2-3 týţdne. Oddeľte prvé vyprodukované plody bez toho, aby ste ich nechali 

napučať (asi na mesiac), o veľkosti vlašského orecha. 

Art. H574 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN12 -1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 

 PEPERONE/PAPRIKA 

 
01 – Parpika CORNO GIALLO (ŢLTÝ ROH) var. ISIDE F1 (Viróze Rezistentná 

TSWV) 

Skorá odroda, jednoduchšia na pestovanie ako klasické "hranaté", vďaka väčšej vitalite 

rastliny. Je prirodzene odolná voči vírusom, s hrubými plodmi dĺţka nad 20 cm. Stráviteľná 

duţina, sladká a chutná, ideálna na grilovanie a na konzerváciu. 

Art. HIN18 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

 

02 – Paprika CORNO ROSSO (ČERVENÝ ROH) var. ALCESTE F1 (Viróze 

Rezistentná TSWV) 

Odroda so skorým cyklom, jednoduchšia na pestovanie ako „hranaté“ klasiky, vďaka väčšej 

vitalite rastliny. Je prirodzene odolná voči vírusom, plody dosahujú dĺţku 20 cm. Stráviteľná 

duţina, sladká a chutná, ideálna na grilovanie a na konzerváciu. 

Art. HIN10 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

 

 

 POMODORO/PARADAJKY 

 
03 – Paradajky MARMANDE var. MARYPOSA F1 (Viróze Rezistentná TSWV) 

Rebrovaná paradajka s vynikajúcou produktivitou a jednoduchou kultiváciou. Zdravá rastlina, 

prirodzene odolná voči vírusom. Vytvára ovocie pevné, cca 200 gramov, s peknou červenou 

farbou a dobrou chuťou. Vynikajúce na zapekanie v rúre, na plnenie a na grilovanie. 

Art. HIN8 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 



 

04 – Paradajky FLORENTINSKÝ COSTOLÚT var. SUCCESSO F1 
Staroveká odroda, ktorá sa teraz pouţíva všade. Má rebrované plody, sploštené, intenzívnej 

červenej farby s hmotnosťou cca 200 g. Pouţíva sa čerstvá, grilovaná a do omáčok. Na plody 

väčšie, stenčujte ich a nechajte ich 5 na kmeni, čím vylúčite ich deformovanie. 

Art. HIN27 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

05 – Paradajky TONDO var. HONEY MOON F1(odolné voči peronospóre) 

Exkluzívna odroda s vynikajúcou chuťou, prirodzene odolná voči peronospóre. Plody ľahko 

presahujú 300 g a majú ruţovočervenú farbu. Nie sú veľmi citlivé na ţltnutie kôry v horúcom 

počasí. Buničina je pevná a sladká, nízka kyslosť. 

Art. HIN35 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

06 - TONDO DA INSALATA var. FANTASIO F1 (odolné voči peronospóre) 

Pevné paradajky s hmotnosťou viac ako 250 g. Odoláva štiepeniu a vrcholovej hnilobe. 

Vďaka prirodzenej odolnosti voči pleseni napadá huba neskôr ako citlivé odrody. Obľubuje 

výdatné organické hnojenie. 

Art. H579 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN2 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

07 – Paradajky TONDO A GRAPPOLO var. HORUS F1 
Historická odroda, na zber plodov. Pomerne skorý, veľmi vysoká produkcia, dokonca aj v 

skleníkoch. Dobrá tolerancia voči vysokým teplotám a vrcholovej hnilobe plodov. Vynikajúca 

na bruschette, do šalátov a zapekanie. 

Art. HIN28 -1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

08 – Paradajky LUNGO SAN MARZANO var. OSKAR F1 
Predĺţená paradajka pre skleník a otvorené pole, veľmi vysoká produktivita. Má pevné, plné 

plody, ktoré môţu presahovať 150 gr. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, vhodné na pouţitie do 

šalátov a omáčok. Dobre odoláva praskaniu pri vysokých teplotách. Od fázy zväčšovania 

plodov neustále zavlaţujte bez stagnácie. 

Art. H5781 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN31 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

09 – Paradajky OVALE var. LUANA F1 (Viróze Rezistentná TSWV) 

Veľmi produktívna odroda, s charakteristickými strapcami s oválnymi plodmi s nízkou 

kyslosťou, nízko-vodnatá, pre všetky pouţitia v kuchyni. Má sýto červenú farbu a plody, 

ktoré dosahujú 150 gr. Dokonca aj na vysokých pódiách. Odolnejšie ako San Marzano voči 

apikálnej hnilobe. Prirodzene odolný voči vírusom.  

Art. HIN9 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 POMODORO/PARADAJKY 

 

01 – Paradajky LIGURE SRDCE PONENTE F1 (Viróze Rezistentná TSWV) 

Špecialita Ligúrskej riviéry, čoraz viac oceňovaná na trhoch. Jeho duţina je veľmi chutná, 

jemne múčnatá, s veľmi malým mnoţstvom semien a vôňa je autentická ako paradajky 



minulosti. Veľmi produktívna odroda prirodzene odolná voči vírusom. Hmotnosť plodov 

môţe presiahnuť 300 gramov. 

Art. H576 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN6 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

02 – Paradajky RUŢOVÉ SRDCE LIGURIA var. ROSAMUNDA F1 
Zavedená odroda, ktorá kombinuje vynikajúcu produktivitu a jednoduchosť pestovania k 

príjemnej chuti. Plody viac ako 300 gramov majú dobrú trvanlivosť a nízku kyslosť. 

Art. HIN40 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

03 – Paradajky PERA ABRUZZESE (HRUŠKA ABRUZSKÁ) var. DEKO F1 
(Viróze Rezistentná TSWV) 

Je otcom všetkých prastarých periférnych paradajok v tvare srdca. Vytvára veľké plody s 

typickým „hruškovým“ tvarom s pevnou duţinou, tenkou šupkou a sladkou chuťou. Bohaté 

na lykopén. Zbierajú sa úplne zrelé na rastline. Plody môţu presiahnuť hmotnosť 250 gr. 

Vynikajúce na prípravu zaváranín, výborné aj surové. 

Art. HIN29 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

04 – Paradajky CANESTRINO F1 
Nový hybrid, vylepšenie známej toskánskej odrody, s väčšími, plnšími a chutnejšími 

bobuľami. Plody s ich charakteristickým košíčkovým tvarom môţu presiahnuť 300 g. 

hmotnosti. Má tenkú šupku a jemnú, chutnú duţinu. Vynikajúce ako čerstvé, tak aj do 

omáčok. 

Art. H581 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN24 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

05 – Paradajky GIGANTE var. OR PATATARO 
Starobylá, stále viac vyhľadávaná odroda, ktorá spája mimoriadnu veľkosť s veľmi dobrou 

chuťou. Bobule sú rebrované, s mäkkou, sladkou duţinou a malým mnoţstvom semien. 

Dosahuje veľkosti cez kilogram s ľahkosťou. Vyuţíva vysoké mnoţstvo organických látok. 

Art. HIN31 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

06 – Paradajky ŢLTÉ SRDCE var. CUORE DI JESI 
Starobylá odroda so silnou a úrodnou rastlinou. Vytvára ţlté bobule s hmotnosťou nad 250 g, 

s jemnou duţinou, jemnou chuťou a nízkou kyslosťou. Na konzumáciu, do šalátov a omáčok. 

Art. HIN38 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

 

07 – Paradajky SRDCE VOLA var. GOURMANDIA F1 
Nová odroda, vylepšenie klasického volského srdca. Má silnejšiu, zdravšiu a produktívnejšiu 

rastlinu ako podobné odrody. Plody s mäkkou a chutnou duţinou dozrievajú do červena a 

môţu presiahnuť 400 g. 

Art. H580 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN19 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

08 – Paradajky SORRENTONE var. ROSALIND F1 



Nová odroda ekotypu Sorrentine so silnou rastlinou, ktorá zlepšuje jej produktivitu a zároveň 

si zachováva dobrú chuť. Veľké, pevné a duţinaté plody ruţovej farby, ktoré môţu 

presahovať 600 gr. Jednoduché pestovanie. 

Art. HIN37 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 POMODORO/PARADAJKY 

 
01 – Paradajky CILIEGINO DOLCE (SLADKÁ ČEREŠŇA) var. EDOX F1 
Veľmi skoré bobule, veľmi úrodná rastlina. Strapce s veľmi rovnomernými, veľmi sladkými 

plodmi, jasne červenej farby, cca 25-30 g. Dobrá trvanlivosť. Najviac chutia čerstvé v 

šalátoch alebo v koktailoch. 

Art. H575 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN7 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

02 – Paradajky CILIEGINO (ČEREŠŇA) var. BINGO F1 
Veľmi zrelá odroda paradajok, mohutná rastlina s neuveriteľnou úrodou a stredne malými 

plodmi (30 g). Jasno červená farba, odolná proti prasknutiu s výbornou trvanlivosťou. Chutná. 

Má dobru konzistenciu, výborné v šalátoch, ale aj pre varenie a pyré. 

Art. HIN16 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

03 – Paradajky PICCADILLY var. TRENDY F1 (Viróze Rezistentná TSWV) 

Klasické plody oválneho tvaru s hmotnosťou cca 20-30 gr. Odroda je prirodzene odolná proti 

vírusom a vrcholovej hnilobe plodov. Vynikajúca surová, ale varenie zvýrazňuje chuť. 

Ideálne do cestovín a rýb. (Pôvodná odroda Picca dilly je dostupné neštepená v nádobe 10). 

Art. HIN26 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

04 – Paradajky BARRY var. EDIOSO F1 
Nová odroda typu „paradajková barry“ alebo fragolino. Produkčné strapce s viac ako 20 

plodmi po 15-20 gr. Plody sú pevné, dobré, originálneho tvaru. Mimoriadne zdravá rastlina, 

produktívna aj pri vysokých letných teplotách. 

Art. HIN25 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

05 – Paradajky SARDO (SARDÍNIA) var. REGINELLA F1 
Malé plody s výraznou a kyslou chuťou. Veľmi skorá a produktívna odroda. Veľkorysá 

rastlina, nenáročná na pestovanie. Konzervovateľné plody, s chrumkavou duţinou, ideálne do 

šalátov. Váha cca 40/60 g. Špecialita. 

Art. HIN13 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

06 – Paradajky DATTERINO GHIACCIO var. IVORINO F1 
Slonovinovo ţlté datterino s chuťou, ktorú nikto predtým neskúsil! 
Veľmi sladká a málo vodnatá duţina, šupka, ktorá sa topí v ústach, nízka kyslosť. Jedno 

ovocie vedie k druhému! Rozhodne vyskúšať! Mladé rastliny môţu mať na niektorých listoch 

biele pruhy, ktoré s rastom miznú. 

Art. HIN39 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 



07- Paradajky DATTERINO F1 var. LOBELLO F1 
Odroda vychádzajúca z klasickej formy datlí. Kompaktná produktívna a zdravá rastlina. 

Veľmi pekné strapce s plodmi 20 gr. Odolné proti praskaniu, na rastline sa dajú dlhodobo 

udrţiavať. Veľmi dobré čerstvé ale aj ako omáčka, vďaka sladkým plodom, duţinaté, chutné a 

málo vodnaté. 

Art. H577 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

Art. HIN17 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

08 – Paradajky ZEBRINO var. CRISPINO SLIVKA F1 
Odroda s neprekonateľnou chuťou, sladká a aromatická, s ovocím, ktoré je po dozretí jasne 

zelené a červené. Jasne červená duţina vďaka vysokému obsahu lykopénu, ktorý jej dodáva 

super-antioxidačnú hodnotu, je uţitočná pri prevencii mnohých chorôb. Vynikajúce surové aj 

v cestovinách, chutné aj varené v omáčkach. 

Art. HIN30 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

09 – Paradajky ŢLTÉ DATTERINO var. SKATE F1 
Skorá odroda, energická a super produktívna, sladká, s nízko-vodnatou duţinou a s nízkou 

kyslosťou. Ľahko sa pestuje vďaka odolnosti voči praskaniu a vrcholovej hnilobe. Mladé 

rastliny môţu mať biele pruhy na niektorých listoch, ktoré rastom miznú. 

Art. HIN36 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

10 – Paradajky MINI PERINO var. DUNNE F1 
Super chuťová odroda so skutočne jedinečnými vlastnosťami. Spája v sebe výnimočnú sladkú 

a aromatickú chuť, vynikajúcu predčasnú vyspelosť a vţdy vysokú produkciu so zhlukmi, 

ktoré môţu dosiahnuť aţ 30 plodov. Urodí aj uprostred leta. Je vhodná na všetky pouţitia v 

kuchyni: výborná surová do šalátov alebo snackov, výborná aj varená v omáčkach a v 

prívarkoch. 

Art. HIN34 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

 

 AGLIO/CESNAK 

 
01 – Cesnak AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA 
Produkt najvyššej kvality, ktorý sa vyznačuje rozhodne jemnejšou chuťou ako iné odrody 

cesnaku. Má obrovské rozmery a môţe dosahovať 800 gramov. Odstráňte stonku kvetu, keď 

sa prvýkrát objaví (zvyčajne v máji). Zber prebieha medzi júnom a júlom, keď vegetácia 

zoţltne. V stresových podmienkach môţe vytvoriť jedinú cibuľku ako cibuľa, čo však 

neovplyvňuje jej kvalitu. 

Art. H744 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD OKTÓBRA DO MARCA. 

 

02 – Cesnak ROSSO DI SULMONA var. SULTOP 
Vzácna odroda s jemnou chuťou. Na čerstvú spotrebu sa zbiera v apríli aţ v máji, na zimnú 

spotrebu v období od júna do júla, keď vegetácia zoţltne. Odstráňte stonku kvetu, keď sa 

prvýkrát objaví (zvyčajne v máji). 

Art.H509 - 6 Rastlín v balení - Dostupné: od JANUÁRA DO APRÍLA. 

 

 



03 – Cesnak BIANCO PIACENTINO 
Pravý cesnak s výraznou a nezameniteľnou chuťou. Po zbere vydrţí oveľa dlhšie ako iné 

odrody. Pri pestovaní toleruje zimné mrazy. V suchých obdobiach zavlaţujte týţdenne. 

Odstráňte zelený výhonok vo vnútri klinov, pre zabezpečenie priedušnosti. 

Art. H508 - 6 Rastlín v balení - Dostupné: od JANUÁRA DO APRÍLA. 

 

 

 

 Rastliny AGRETTO O ROSCANO (Salsola soda) 
 

04 – Slanobyľ AGRETTO ALEBO ROSCANO 
Lischeri, roscani, agretti, bratia brada, negus brada ... existuje mnoho názvov pre túto 

zeleninu, ktorú gurmáni veľmi oceňujú. Vyţaduje obmedzené zavlaţovanie a hnojenie. Po 

odrezaní (na 5-10 cm) sa môţe zatlačiť späť na ďalšie 2-3 plodiny. Stonky a mladé duţinaté 

listy sa pouţívajú v kuchyni, keď dosiahnu výšku 15-20 cm, kým príliš stvrdnú. Konzumujú 

sa varené, v omeletách, slaných koláčoch a iných chutných receptoch. 

Art H546 - 12 Rastlín v balení - Dostupné: JANUÁR AŢ APRÍL. 

 

 

 ANGURIA/VODNÝ MELÓN 
 

01 – Vodný melón ALLUNGATA var. EMBLEMA F1 
Nová podlhovastá odroda s hmotnosťou nad 15 kg. Sýtočervená duţina s výborným obsahom 

cukru a dobrou trvanlivosťou. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii. 

Art. H014 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

Art. H641 - v črepníku 10. Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA. 

Art. HIN14 - v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

02 – Vodný melón LUNGA CHIARA var. CHARLESTON GRAY 
Starobylá odroda, veľmi oceňovaná pre svoju kvalitu, vďaka veľmi sladkej duţine a 

„jemnému zrnu“, ktoré sa rozplýva v ústach ako vodné melóny minulosti. Trochu menej 

produktívne ako moderné odrody. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii. 

Art. H013 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA. 

 

03 – Vodný melón CRIMSON OVALE var. OBLA F1 
Vzácny vodný melón, oceňovaný pre svoje vynikajúce organoleptické vlastnosti a dobrú 

produktivitu. Medzi ostatnými odrodami tohto typu vyniká cukrovejšou a vláknitejšou 

duţinou. Jeho hmotnosť môţe presiahnuť 10 kg. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii. 

Art. H010 - 4 RASTLINY V BALENÍ- Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H625 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

Art. HIN5 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Vodný melón PRECOCE var. ASAHI MIYAKO F1 
Veľmi vysoká kvalita. Vytvára okrúhle plody s hmotnosťou 5-7 kg, s veľmi cukrovou 

duţinou, ktorá sa topí v ústach. Spotrebovať rýchlo po zbere. Má rád štedré hnojenie. 

Dozrieva asi 70 dní po presadení. 

Art. H012 - 4 RASTLINY V BALENÍ- Dostupné OD MARCA DO JÚNA. 



05 – Vodný melón SUGAR BABY var. ROMANTIC F1 
Skorý melón, ktorý spája skvelú sladkosť slávneho Sugar baby s vyššou produktivitou, 

zdravím a odolnosťou proti praskaniu. Okrúhle plody s veľmi tmavou šupkou, s hmotnosťou 

4-6 kg. Dozrieva cca 75 dní po transplantácii. 

Art. H011 - 4 RASTLINY V BALENÍ - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 – Vodný melón GIALLA var. YELLOWIN F1 
Veľmi originálna odroda, so skorým cyklom, s okrúhlymi plodmi strednej veľkosti, ktoré 

dosahujú hmotnosť okolo 3-4 kg. Má zelenú šupku s tmavými pruhmi. Duţina je ţltá, 

chrumkavá, veľmi sladká a vynikajúcej kvality. Rastlina strednej sily, ktorá sa prispôsobuje 

do skleníka a na otvorené pole. Plody dozrievajú asi 75 dní po presadení. 

Art. 728 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

07 - Vodný melón MINI Melon var. MODELLINO F1 
Veľmi skorá odroda vynikajúcej kvality v porovnaní s klasickými vodnými melónmi. Plody s 

hmotnosťou 2-3 kg, veľmi sladké a s malým mnoţstvom semien, s nezameniteľnou chuťou. 

Malá veľkosť uľahčuje prepravu a skladovanie v chladničke. Dozrieva asi 70 dní po 

presadení. 

Art. H670 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

 

 ASIA MIX 
 

01 - ÁZIA MIX 
Zmes orientálnej zeleniny na rezanie, pozostávajúca z 3 červených Mizuna, 3 červených 

horčičných a 3 zelených Mizuna. Najnovší trend pre tých, ktorí milujú super jedlo. 

Vynikajúce raw zmiešané s hlávkovým šalátom zvýrazňujú chuť a prospešnosť pre telo. 

Dobré aj do polievok. Vykoná sa niekoľko rezov s rovnakými rastlinami. 

Art. H548 - 9 rastlín v kockách - dostupné OD MARCA DO MÁJA a OD AUGUSTA DO 

OKTÓBRA. 

 

02 - ŠPARGLA ZELENÁ var. VITTORIO F1 
Nová odroda vysokokvalitnej hybridnej zelenej špargle. Má energickú, skorú a produktívnu 

rastlinu po dlhú dobu. Veľmi zdravá, je to odroda najviac odolná voči vráskam. Zeleno 

sfarbené výhonky sú veľmi jemné a chutné. Presádza sa na vzdialenosť asi 30 cm od závodu k 

závodu (3 rastliny na beţný meter). 

Art. H020 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO APRÍLA A V OKTÓBRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BASILICO/BAZALKA 

 
03 - Bazalka ITALIANO var. DA VINCI (odolné voči peronospóre) 

Konečne nová odroda bazalky s tradičnou arómou, ktorá uľahčuje pestovanie! Bazalka Da 

Vinci je prirodzene odolná voči plesni, sivastému machu listov, ktorý vedie k jej odumieraniu. 

Táto odroda je napadnutá hubou neskôr ako neodolné odrody, čo umoţňuje dlhší zber. V 

porovnaní s inými odrodami kvitne neskôr a po reze rýchlo vystrelí. Zavlaţujte bez 

navlhčenia vegetácie. Pred kvitnutím rastliny oreţte, aby ste zabezpečili bohatú produkciu 

listov. Hnojte kaţdé 2 týţdne tekutým bio hnojivom. 

Art. H031 – 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

04 – Bazalka ITALIANO CLASSICO var. GEMMA 
Pravá talianska bazalka, tá do pesta a na dochutenie cestovín a pizze. Odroda s 

neprekonateľnou arómou, s kompaktnou rastlinou, ideálna na rýchle pouţitie v kuchyni. 

Pestuje sa v záhrade, na balkóne alebo pri kuchynskom okne v najchladnejších obdobiach. 

Zavlaţujte bez navlhčenia vegetácie. Keď púčiky vyrastú, oreţte rastliny, aby ste zabezpečili 

bohatú produkciu listov. Hnojiť kaţdé 2 týţdne tekutým bio hnojivom. Vymeňte rastliny, keď 

sú vyčerpané alebo napadnuté múčnatkou. 

Art. H030 - 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

Art. H619 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

Art. HPF12 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 – Bazalka ARTICO O DI MONTAGNA (odolné voči peronospóre) 
Silná odroda, stĺpovitá, s tmavozelenými listami. Má príjemnú vôňu, intenzívnejšiu ako 

tradičná bazalka, no niektorí ju uprednostňujú, na rovnaké pouţitie v kuchyni. Kvitne veľmi 

neskoro a pestuje sa ako janovská bazalka. Pokračuje vo vegetácii aţ do jesene, je odolná voči 

plesni a odolnejšia voči nízkym teplotám ako janovská. 

Art. HA55 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

01 – Bazalka LIMONE/CITRÓN 
Citrónová bazalka môţe dosiahnuť výšku 50 cm a má svetlozelené listy s výraznou 

citrónovou arómou. Patrí medzi odrody, ktoré najlepšie znášajú nízke teploty, ktoré v 

ţiadnom prípade nesmú klesnúť pod 12 °C. Je veľmi vhodný na dochucovanie jedál z rýb, 

cestovín, rizota, ovocných šalátov, zmrzlín. Pred kvitnutím ju treba orezať ako janovskú 

bazalku. Môţe sa pestovať v kvetináčoch aj v zemi. 

Art. H717 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

02 – Bazalka VIOLETTO var. RED RUBIN /FIALOVÁ var. ČERVENÁ RUBÍNA/ 

Odroda s veľkými fialovými listami, so silnou rastlinou, ktorá môţe presiahnuť výšku 40 cm. 

Manipuluje sa s ňou ako s klasickou bazalkou a rovnako sa pouţíva aj pri varení, pretoţe má 

veľmi podobnú vôňu. Nádherná farba je ideálna na dochucovanie jedál a ich zdobením 

originálnym „dotykom“. Dá sa pestovať ako v črepníkoch, tak aj v záhrade. 

Art. H620 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

 

 



03 – Bazalka GRECO A PALLA/ GRÉCKY PLES 
Grécka bazalka má kompaktný habitus, s typickým „guľovým“ tvarom. Veľmi malé listy sú 

svetlozelené a majú veľmi intenzívnu vôňu. Vynikajúci v salse, s rybami, kuracím mäsom a v 

cestovinách. Môţe sa pestovať v kvetináčoch aj v zemi. Esenciálny olej sa pouţíva do likérov. 

Art. H643 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

 BATATA/BATAT 

 
05 - Batata MIX VIOLA, GIALLA, ARANCIO/ BATATA MIX FIALOVÁ, 

ŢLTÁ, ORANŢOVÁ 
Americký zemiak je povaţovaný za top 5 najzdravších potravín! V mnohých receptoch 

dokáţe nahradiť tradičné zemiaky a dá sa pouţiť aj surový do šalátov. Pomarančová batata: 

bohatá na B karotín a vitamíny, dobré na halušky, vypráţané. Ţltý zemiak: je najlepší surový, 

dobrý aj varený a pečený. Fialový zemiak: veľmi bohatý na antokyány a vitamíny, je výborný 

do zemiakovej kaše, dezertov, pečienok. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: bočná vzdialenosť 40 cm a medzi riadkami 80.  

HNOJENIE: výdatné hnojom a organickým hnojivom NPK bohatým na draslík.  

ZBER: od polovice októbra do novembra, so ţltnutím vegetácie.  

SKLADOVANIE: nechajte 2 dni sušiť a skladujte pri teplote 15 aţ 30 stupňov. Vydrţí veľmi dlho. 

Art. H762 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO MÁJA 

 

06 – Mangold MULTICOLORE var. BRIGHT LIGHTS/ MULTICOLOR var. 

JASNÉ SVETLÁ 
Výber viacfarebnej repy so všetkými farbami zdravia! Dajú sa presádzať nahusto, na zber ako 

repa alebo na klasickú vzdialenosť na zber z hlávky. Je zvykom, ale v mnohých receptoch je 

po varení výborná a veľmi dekoratívna aj surová v miešaných šalátoch. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA 

REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: pri repe sa zreţú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, 

pričom sa všetky mladé listy odreţú 3 aţ 5 cm od zeme. 

Art. H044 - 6 rastlín v balení - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

 

07 – Mangold VERDE A COSTA BIANCA var. LUSIANA/ ZELENÁ S 

BIELYM REBROM 
Je to klasický mangold s tmavými listami a širokými a mäsitými rebrami. Kompaktná rastlina 

uľahčuje pestovanie aj v malých záhradách. Zbiera sa 30 – 60 dní po presadení, odrezaním 

celej hlávky alebo olistením rastliny od vonkajších brehov. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA 

REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: pri repe sa zreţú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, 

pričom sa všetky mladé listy odreţú 3 aţ 5 cm od zeme. 

Art. H040 - 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

Art. H681 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 



01 – Mangold BIONDA A COSTA ARGENTATA/ STRIEBORNÁ 

REBROVANÁ BLOND 

Mangold s blond zelenými listami, s bielymi a mäsitými rebrami. Silná rastlina, ktorá sa 

ľahko pestuje. Zbiera sa 30 – 60 dní po presadení, odrezaním celej hlávky alebo olistovaním 

rastliny, pričom sa začína od vonkajších brehov. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA 

REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: pri repe sa zreţú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, 

pričom sa všetky mladé listy odreţú 3 aţ 5 cm od zeme. 

Art. H041 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA AŢ DO JÚLA 

 

02 – Mangold ERBETTE DA TAGLIO/ Mangold na REZANIE 
Mangold na rezanie, jemný a s veľmi príjemnou chuťou. Mnoho hustých sadeníc sa presádza 

súčasne. Umoţňuje vám urobiť veľa úrody z tých istých rastlín v priebehu niekoľkých dní. 

Konzumuje sa v mnohých receptoch, od varenej aţ po surovú v miešaných šalátoch. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA 

REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: pri repe sa zreţú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, 

pričom sa všetky mladé listy odreţú 3 aţ 5 cm od zeme. 

Art. H043 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

 BIETOLA DA ORTO/ Cvikla 
 

03 – Cvikla ROSSA DETROIT var. MONETA F1 
Cvikla sladkej chuti, s intenzívnou červenou vnútornou farbou, s dôleţitými nutričnými 

vlastnosťami. Koreň je výborný uvarený a ochutený aj len soľou, olejom a octom. Listy 

môţete konzumovať aj varené ako mangold. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami REPY OD REBRA: 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: robí sa, keď veľkosť koreňa dosiahne 5/10 cm v priemere. Keď je hotový, nečakajte príliš dlho, aby 

nestvrdol. 

ASOCIÁCIA: Rastliny mangoldu, cvikly, resp. repy rastú najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H042 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

04 – Cvikla TONDA DI CHIOGGIA var. BERSAGLIO F1 
Cvikla z koreňovej zeleniny, bohatý na nutričné vlastnosti. Má sladkú chuť a duţinu s 

charakteristickou vnútornou farbou s červenými a bielymi pruhmi. Koreň je výborný 

zavarený. Pouţívajú sa aj listy, varené ako mangold. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami REPY OD REBRA: 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: mierne, v zime maštaľným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 



ZBER: robí sa, keď veľkosť koreňa dosiahne 5/10 cm v priemere. Keď je hotový, nečakajte príliš dlho, aby 

nestvrdol. 

ASOCIÁCIA: Rastliny mangoldu, cvikly, resp. repy rastú najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H045 - 6 rastlín v balení - dostupné OD MARCA DO JÚLA 

 

 

 Rastliny artičoky (Cynara scolymus) 

 
05 – Artičoky VIOLETTO var. OPERA F1/AMOS F1/ FIALOVÁ 
Opera F1 je nová hybridná fialová artičoka mimoriadnej kvality s produktivitou, ktorá 

rozhodne prevyšuje ostatné odrody na trhu. V optimálnych podmienkach dokáţe 

vyprodukovať aţ 15 hlávok na rastline!! Výborná chuť a trvanlivosť. Odporúča sa sadiť vo 

vzdialenosti 1 x 1,5 metra. Veľmi silná a rustikálna rastlina je zdravšia a odolnejšia ako iné 

fialkové artičoky. Konečne aj v našich záhradách artičok od profesionálnych farmárov!! 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštaľným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne 

hnojenie na konci zimy. 

ZAVLAŢOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vţdy medzi jednou a druhou operáciou 

nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnej fázy. 

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odreţte strednú os 

rastliny, aby ste ju vytvorili, odreţte ju pod úrovňou zeme. 

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art H450 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

Art. H636 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO MARCA 

 

01 – Artičoky VIOLETTO RIFIORENTE var. TEMA/ ODRAZOVÁ 

FIALOVÁ 
Je to najznámejšia remontantná fialová artičoka. Vytvára jemné kvetinové hlavy, fialovej 

farby v napätých odtieňoch zelenej, so sotva naznačenými tŕňmi. Chuť je sladká, jemná a nie 

veľmi horká. V oblastiach s miernejšou klímou nadväzuje na jarnú produkciu s jeseňou. 

Dobre postarané artičoky môţu trvať viac ako 4 roky. Odolnejšie voči chladu ako iné 

remontantné odrody. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštaľným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne 

hnojenie na konci zimy. 

ZAVLAŢOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vţdy medzi jednou a druhou operáciou 

nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnej fázy. 

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odreţte strednú os 

rastliny, aby ste ju vytvorili, odreţte ju pod úrovňou zeme. 

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art. H730 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO FEBRUÁRA 

 

02 – Artičoky VIOLETTO TOSCANO var. TEROM/ TOSKÁNSKA FIALOVÁ 
Nádherná odroda pochádzajúca zo starodávneho fialového artičoku z Toskánska, vylepšená 

ranosťou a kvalitou väčších a sladších kvetov, vynikajúca aj v oleji. Produkuje aţ 10 

kvalitných hlávok na rastline, ako aj 2-3 artičoky. Chýbajú tŕne. V Toskánsku sa zbiera od 

februára/marca do konca apríla. Rada: po zbere prerušte zavlaţovanie, aby ste podporili letný 

vegetačný pokoj. 
Rady na pestovanie 



PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštaľným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne 

hnojenie na konci zimy. 

ZAVLAŢOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vţdy medzi jednou a druhou operáciou 

nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnej fázy. 

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odreţte strednú os 

rastliny, aby ste ju vytvorili, odreţte ju pod úrovňou zeme. 

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art. H743- 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO FEBRUÁRA 

 

03 – Artičoky ROMANO var. ADAMO F1/RÍMSKY 
Vynikajúca odroda s veľkými, zaoblenými guľovými kvetmi, zelenej farby, bez tŕňov. Sú 

veľmi jemné, s prekvapivo sladkou a nezameniteľnou chuťou. Dobrá odolnosť voči nízkym 

teplotám. Rada: presádzajte do otvorov vo vzdialenosti jedného metra od seba. Zabráňte 

stagnácii vody a chráňte pred mrazom. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštaľným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne 

hnojenie na konci zimy. 

ZAVLAŢOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vţdy medzi jednou a druhou operáciou 

nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnej fázy. 

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odreţte strednú os 

rastliny, aby ste ju vytvorili, odreţte ju pod úrovňou zeme. 

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art H451 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

Art. H673 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO MARCA 

 

04 – Artičoky SPINOSO D’ALBENGA (O SARDO)/ SARDÍNSKA 
Veľmi známa odroda artičokov s rafinovanou chuťou, ktorá harmonizuje chuť ľadvinovú a 

sladkastú. Má kompaktné kuţeľovité kvetné hlávky, zelené, s fialovým nádychom. Jemná a 

chrumkavá textúra, vynikajúca surová alebo v šalátoch, ale aj varená v dusených pokrmoch s 

jahňacinou, cestovinami, ryţou, čerstvými syrmi. Rada: presádzajte do otvorov vo 

vzdialenosti jedného metra od seba. Zabráňte stagnácii vody a chráňte pred mrazom. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštaľným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne 

hnojenie na konci zimy. 

ZAVLAŢOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vţdy medzi jednou a druhou operáciou 

nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnej fázy. 

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odreţte strednú os 

rastliny, aby ste ju vytvorili, odreţte ju pod úrovňou zeme. 

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art. H716 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

 

 

 CAROTA/MRKVA 

 
05 – Mrkva NANTESE var. SOPRANO F1 
Mrkva sladkej chuti, bohatá na beta karotín. Presádzajte do mäkkej a dobre priepustnej pôdy, 

spracovanej do hĺbky 30 cm. Zabráňte stagnácii vody. 

Art. H052 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 



06 – Mrkva VIOLA var. DEEP PURPLE F1/FIALOVÁ 
Mrkva s veľmi vysokým obsahom antokyánov, vzácnych antioxidantov. Presádzajte do 

mäkkej a dobre priepustnej pôdy, spracovanej do hĺbky 30 cm. Zabráňte stagnácii vody. 

Art. H049 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 CARDO/ARTIČOKA KARDOVÁ 
  

07 – Artičoka CENTO FOGLIE/STO LISTOV 
Silná rastlina, jej organoleptické vlastnosti sa zlepšujú zberom po prvých mrazoch. V 

novembri dieru vybieliť alebo zabaliť čiernou handričkou na 20-30 dní. Pred varením je dobré 

ho namočiť do vody a citrónu, aby rebierka nesčerneli. Varené, vypráţané, dusené alebo v 

dipe po odstránení tenkej vonkajšej šupky. 
Rady na pestovanie 

TRANSPLANTÁCIA: Uprostred leta. Vzdialenosť medzi rastlinami: 80 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: pri presádzaní pouţite vyzretý maštaľný hnoj a segmenty NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: prekrytie zrelých trsov tmavou látkou na 20-30 dní, alebo zahrabanie rastlín do jamy pred mrazmi, 

priaznivo vynikajúca kvalita pobreţia. 

ZDRUŢENIE: Rastliny bodliaka najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art. H051 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

 

08 – Artičoka GIGANTE DI ROMAGNA 
Veľmi statná rastlina, jej chuť sa zvýrazní po prvých mrazoch. V novembri dieru vybieliť 

alebo zabaliť čiernou látkou na 20-30 dní. Pred varením je dobré ho namočiť do vody a 

citrónu, aby rebierka nesčerneli. Varené, vypráţané, dusené alebo v dipe po odstránení tenkej 

vonkajšej šupky. 
Rady na pestovanie 

TRANSPLANTÁCIA: Uprostred leta. Vzdialenosť medzi rastlinami: 80 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: pri presádzaní pouţite vyzretý maštaľný hnoj a segmenty NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. 

ZBER: prekrytie zrelých trsov tmavou látkou na 20-30 dní, alebo zahrabanie rastlín do jamy pred mrazmi, 

priaznivo vynikajúca kvalita pobreţia. 

ZDRUŢENIE: Rastliny bodliaka najlepšie rastú v blízkosti šalátu. 

Art. H050 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

 

 CAVOLO BROCCOLO/BROKOLICOVÁ KAPUSTA 

 

01 – Brokolica CALABRESE PRECOCE var. HERAKLION F1/STARÁ 

KALABRIA 
Ľahko pestovateľná odroda, schopná vytvárať bohaté výhonky po prvej úrode. Je pripravený 

asi 60 dní po transplantácii. Tmavo zelená farba a kompaktné hlavy. Skvelá kvalita. Výrazná 

chuť, výborná v kuchyni. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 



Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art.H070 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 – Brokolica CALABRESE AUTUN. RES. ALL’ERNIA var. CENTAURO 

F1/KALABRIJSKÁ 
Odroda brokolice s veľmi dobrými hlávkami. Je prirodzene odolný voči kapustovej hernii; 

nepostrádateľný v pôdach infikovaných touto hubou. Skorý cyklus zberu, pribliţne 65 dní po 

transplantácii. Jemná chuť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H105 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

03 – Brokolica CALABRESE TARDIVO var. MARATHON F1/NESKORÁ 

KALABRIA 
Zdravá a produktívna odroda, po prvom zbere vytvára bohaté výhonky. Zbiera sa asi 75 dní 

po presadení. Brokolica s jemnými zrnami a stredne veľkými hlavičkami. Vynikajúce 

organoleptické vlastnosti. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H073 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

04 – Brokolica LAVAGNINO 
Typická toskánska odroda so stredne silnou rastlinou. Chutná úroda po prvých chladných 

dňoch. Vynikajúce k vareným mäsom, doplnené zemiakmi a dochutené olejom. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H079 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

05 – Brokolica GETTI E FOGLIE (RAPINO O COLZA)/ TRYSKY A LISTY 
Brokolica s veľmi mohutnou rastlinou so skorým cyklom, typickou pre stredné Taliansko, kde 

je veľmi obľúbená. Má dobrú odolnosť voči nízkym teplotám. Po zbere rýchlo strieľa. Zaberá 

veľa miesta. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 



ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H076 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA 

 

06 – Brokolica DA GETTI FIOLARO DI CREAZZO 
Typický produkt Vicenza známy aj ako "Broccolo Fiolaro di Creazzo". Rastlina zo stonky 

vyţaruje trysky, nazývané „fioi“. Úroda trvá od novembra do februára, no najchutnejšie sú tie 

z prvých mrazov. Jedia sa restované alebo prerobené na smotanu na dochutenie výnimočných 

rizot. Skutočná lahôdka v kuchyni. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: hlávky sa odreţú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zoţltnú. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H075 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

 

 CAVOLO CAPPUCCIO/KAPUSTA 

 
01 – Kapusta DOLCE var. GREEN RICH F1/SLADKÁ 
Nová, vţdy sladkej chuti a vysokej stráviteľnosti. Odporúča sa aj pre ľudí, ktorí zvyčajne 

nemajú radi kapustnicu. Je pripravený asi 70 dní po transplantácii. Váţi do 3 kg. Pri 

transplantáciách na blízku vzdialenosť váţi okolo 1,5 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H06A - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA 

 

02 – Kapusta TONDO PRECOCE var. CILEMA F1/SKORÉ KOLO 
Stredne veľká kapusta, nenáročná na pestovanie aj v nepriaznivých podmienkach. Keď je 

zrelý, zbiera sa asi 60-70 dní po presadení. Vynikajúca odolnosť proti praskaniu. Okrúhla 

hlava, môţe dosiahnuť hmotnosť 2/3 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art.H080 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

03 – Kapusta GIGANTE var. CHEERS F1 
Moderná odroda kapusty veľkých rozmerov a nenáročná na pestovanie. Rastlina je silná a má 

priemerný cyklus dozrievania cca 80 dní, s vynikajúcou odolnosťou proti praskaniu. Veľká 



okrúhla hlava, ktorá môţe váţiť viac ako 3,5 kg. So širokými šestinami (50x50cm) a riasnym 

hnojením dosahuje najväčšie veľkosti. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H084 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO NOVEMBRA 

 

04 – Kapusta ROSSO var. RED JEWEL F1/ČERVENÁ kapusta 
Kapusta s tmavofialovo červenými listami, nenáročná na pestovanie. Presádza sa od marca do 

septembra. Má kompaktnú rastlinu, strednej mohutnosti, so skorým cyklom, zberateľná cca 

70 dní po presadení. Vynikajúca odolnosť voči prasklinám. Dosahuje hmotnosť 1,5-2 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H082 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

05 – Kapusta RESISTENTE AD ERNIA var. BETTI F1 
NOVINKA Exkluzívne. Po karfiole, brokolici a čínskej kapuste je tu ideálna kapusta aj pre 

tých, ktorí pestujú na ohradených pozemkoch. Prirodzená odolnosť var. Betti umoţňuje 

bezproblémové pestovanie aj tam, kde výskyt huby spôsobuje váţne problémy pri pestovaní. 

Cyklus je asi 80 dní. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H109 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA 

 

06 – Kapusta PIATTO var. GREEN LUNAR F1 
Silná odroda so stredným cyklom dozrievania. Dá sa zbierať okolo 80-90 dní po presadení, 

ale vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči chladu a prasklinám je schopná zostať na poli 

dlho aj v zime. Ľahko sa pestuje, produkuje rozdrvené klobúky vynikajúca kvalita, hmotnosť 

do 3 kg. Je prirodzene odolná voči listovým a koreňovým chorobám. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 



Art. H085 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA 

 

07 – Kapusta TONDO TARDIVO var. GINTAMA F1/Neskorá kapusta 
Kapusta vynikajúcej intenzity, s neskorým produkčným cyklom, na presádzanie od júna do 

konca augusta. Zbiera sa asi 90-110 dní po presadení. Ľahko pestovateľná rastlina. 

Vynikajúca odolnosť proti praskaniu a chladu. Veľká okrúhla hlava, ktorá môţe váţiť viac 

ako 3 kg. Sladká chuť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H083 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

08 – Kapusta CUOR DI BUE PRECOCE var. SONSMA F1/Skorá 
Veľmi skorá odroda s nie príliš bujnou rastlinou. Sladké a chrumkavé. Pripravené asi 55 dní 

po transplantácii. Dá sa zbierať prakticky po celý rok. Kompaktná hlava v tvare srdca cca 

1kg. Vhodné aj na neskoré letné priesady na zber aţ do marca. Nenechávajte príliš veľa na 

poli keď sú zrelé, aby ste sa vyhli rozštiepeniu. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H081 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

09 – Kapusta DA CRAUTO var. VARAZDIN 
Kyslá kapusta typická pre Balkány, kde hlavnou ingredienciou tradičnej receptúry je 

zaloţenej na fermentovaných listoch. Rastlina stredne neskorého cyklu, dozrieva 100 dní po 

presadení so svetlozelenými listami, dosahuje veľkosť 2 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art.H089 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

10 – Kapusta A CUORE ROSSO var. MARS/TINTY F1/ČERVENÉ 

SRDCE 
Nová exkluzívna odroda charakterizovaná mohutnou rastlinou a veľmi jasnou fialovou farbou 

vďaka bohatosti antokyánov. Je cenená pre svoju veľmi sladkú chuť a je tieţ mimoriadne 

dekoratívna, keď sa krája do šalátov. Zbiera sa cca 90 dní po presadení a môţe presiahnuť 

hmotnosť 2 kg. Pre jesenný zber presaďte do polovice augusta. 



Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac 

odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s pouţitím aj 

neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy. 

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu. 

Art. H086 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA 

 

 

 CAVOLFIORE BIANCO/BIELY KARFIOL 
 

01 – Karfiol PRECOCE var. CHAMBORD F1/ 
Odroda karfiolu veľkej hodnoty so skorým cyklom dozrievania, na jar sa zbiera asi 70 dní po 

presadení, na jeseň po 80 dňoch. Vitálna a rustikálna rastlina, veľmi zdravá a málo náchylná 

na choroby. Karfiol je dobre chránená listami, kompaktný a veľmi biely a môţe dosiahnuť 

hmotnosť viac ako 2 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H064 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

02 – Karfiol ESTIVO var. CONCEPT F1/LETO 
Nádherná odroda karfiolu, pestovateľná od mája do septembra, zber cca 80 dní po presadení. 

Rastlina nenáročná na pestovanie, mohutná a zdravá rastlina, jedna z najodolnejších voči 

vysokým teplotám. Málo náchylný na choroby, má veľmi krásnu a kompaktnú bielu hlavicu, 

ktorá môţe presiahnuť hmotnosť 1,5 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H060 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO AUGUSTA 

 

03 – Karfiol RESISTENTE ALL’ERNIA var. CLARIFY F1 
Odroda odolná voči kríţovej hernii. Choroba je spôsobená hubou, ktorá zasahuje korene a 

spôsobuje opuch nazývaný hernia. Postihnuté rastliny blokujú rast a majú tendenciu vädnúť v 

horúcich hodinách dňa. Kultivačný cyklus so zberom asi 85 dní po presadení. Hmotnosť 

kvetu môţe presiahnuť 2 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 



Art. H101 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA 

 

04 – Karfiol PER ZONE MONTANE var. MAGISTER F1/PRE HORSKÉ 

OBLASTI 
Odroda odporúčaná pre horské oblasti, pestovateľná od mája do konca júla. Zbiera sa cca 90 

dní po transplantácii. Stredne skoré dozrievanie. Veľmi rustikálna rastlina. Vynikajúca kvalita 

kvetu, kompaktná krásnej mliečnej bielej farby veľmi chránená lístie. Hmotnosť 1,5 kg. 

Vitálna a rustikálna rastlina. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H058 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

05 – Karfiol AUTUNNALE var. KASTOR F1/JESEŇ 
Odroda nenáročná na pestovanie, presádzateľná od júna do septembra. Zbiera sa cca 90 dní po 

presadení. Stredne skorý cyklus dozrievania. Kompaktná s krásnou mliečne bielou farbou 

dobre chránená listami. Hmotnosť môţe presiahnuť 2 kg. Vitálna rastlina. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H061 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

06 – Karfiol NOVEMBRINO var. INCLINE F1/NOVEMBER 
Nová odroda veľmi dobre zavedená na profesionálnom trhu pre zber od neskorej jesene do 

začiatku zimy, asi 100 dní po presadení. Silná a veľmi zdravá rastlina. Hlavička je čisto biela, 

s veľmi jemným zrnom, dobre chránená listami. Môţe presiahnuť hmotnosť 1,5 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H069 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

07 - Karfiol DI NEVE (NATALINO) var. PAVILION F1/SNEHOVÁ GUĽA 
Táto krásna odroda karfiolu sa pestuje od júla do septembra. Zbiera sa 105 dní po presadení. 

Rastlina vynikajúcej vitality, na zimný zber, so stredne neskorým cyklom dozrievania. 

Výnimočná kvalita kvetu, kompaktná s krásnou bielou farbou dobre chránená listom. Môţe 

presiahnuť hmotnosť 1,5 kg. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 



ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H059 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

08 – Karfiol INVERNALE var. JERICO F1/ZIMA 
Nová výborná odroda karfiolu na zimný zber, pestuje sa od júla do septembra. Zbiera sa asi 

110 dní po presadení. Stredne neskoré dozrievanie. Výnimočná kvalita kvetu, kompaktný, 

krásnej čisto bielej farby, veľmi chránený listami. Hmotnosť, ktorá môţe dosiahnuť 2 kg. 

Energická a rustikálna rastlina. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H062 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

09 – Karfiol TARDIVO DI GENNAIO var. AMANDINE F1/NESKORÁ 

JANUÁROVÁ 
Nová odroda neskorého karfiolu, vysoko cenená na trhoch pre svoju skvelú kvalitu. Presádza 

sa od júla do augusta a zbiera sa asi 120 dní po presadení. Veľmi zdravá rastlina s 

vynikajúcou vitalitou, nenáročná na pestovanie, ktorá dosahuje hmotnosť 1,5 kg. Ideálne pre 

januárové zbery. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H104 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

10 – Karfiol TARDIVO DI FEBBRAIO var. TROFEO F1 
Jedna z najuznávanejších odrôd na profesionálnom trhu na zimný zber sa pestuje od júla do 

augusta. Zbiera sa asi 160 dní po presadení. Neskoré dozrievanie. Výnimočná kvalita kvetu, 

kompaktný, krásnej čisto bielej farby veľmi chránený olistením. Hmotnosť 1,6 kg. Zbiera sa 

vo februári, výborná odolnosť voči mrazu. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H065 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

11 – Karfiol FANESE DI MARZO var. SONIA F1/MARCOVÁ 
Odroda určená na zber koncom zimy. Pestuje sa od júla do septembra. Zbiera sa asi 200 dní 

po presadení. Neskoré dozrievanie. Vynikajúca kvalita kvetu, veľmi jemnozrnný, krásnej 



mliečnej bielej farby, ktorý je veľmi dobre chránený listami. Hmotnosť nad 1,5 kg. Zbiera sa 

koncom zimy/začiatkom jari, výborná odolnosť voči mrazu. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môţe líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely 

gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať. 

Art. H063 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

 CAVOLFIORI COLORATI/FAREBNÝ KARFIOL 

 

01 – Karfiol VIOLETTO PRECOCE var. GRAFFITI/PURPLE QUEEN 

F1/FIALOVÁ 
Karfiol krásnej sýtofialovej farby, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa cca 70 dní po 

presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H067 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

02 – Karfiol ARANCIONE var. FLAME STAR F1/ORANŢOVÁ 
Vynikajúca odroda karfiolu s oranţovým súkvetím. Bohaté na B karotín. Zbiera sa asi 80 dní 

po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H098 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO SEPTEMBRA 

 

03 – Karfiol LILLA var. PARMAC F1/LILAC 
Pekná jemná farba, ktorá sa varením zmení na fialovú a po dochutení octom na fuchsiovú. V 

surovom stave sa hodí na obohatenie šalátov. Zbiera sa 90 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H108 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA  

 

 



04 – Karfiol ROMANESCO PRECOCE var. PUNTO VERDE F1/ 
Rastlina nenáročná na pestovanie s vynikajúcou odolnosťou voči vysokým teplotám. Cyklus 

zrenia cca 80-90 dní. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H068 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

05 – Karfiol ROMANESCO TARDIVO var. GITANO F1 
Silná odroda pre jesenné zbery. Kultivačný cyklus cca 90-110 dní. Odolná voči peronospóre. 

Zaberie viac miesta ako klasický karfiol. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H087 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

06 – Karfiol ROMANESCO INVERNALE var. LAZIO F1/ ZIMNÝ 

ROMÁNSKY 
Neskorá odroda pre stredné Taliansko na zber koncom zimy. Cyklus kultivácia cca 120-140 

dní. Vyţaduje viac miesta ako klasické kapustové kvety. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H102 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

07 – Karfiol MACERATA PRECOCE var. GILVERDE F1/SKORÁ 
Pekný karfiol s bujnou rastlinou, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa cca 80-90 dní po 

presadení. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H066 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

08 – Karfiol MACERATA TARDIVO var. MAGNIFICO F1 
Karfiol na neskorý zber so silnou rastlinou, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa asi 110-120 

dní po presadení. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol. 



Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané 

obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie. 

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môţe meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne 

viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní. 

Art. H103 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

 

 CAVOLO VERZA (Brassica oleracea)/ KAPUSTA 

 
01 – Kapusta SCURA PRECOCE var. ESTORIL F1/TMAVÁ SKORÁ 
Kapusta charakterizovaná skorým cyklom a kompaktnou rastlinou, presádza sa od marca do 

septembra. Zbiera sa cca 70 dní po presadení. Veľmi zdravá rastlina, nenáročná na 

pestovanie, s tmavými a pľuzgierovitými listami. Okrúhla, kompaktná hlava s dobrou 

odolnosťou proti prezretiu, môţe presiahnuť hmotnosť 1,5 kg. 

Art. H095 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

02 - Kapusta SCURA AUTUNNALE var. MILA F1/ TMAVÁ JESEŇ 
Odroda nenáročná na pestovanie, pestuje sa od apríla do októbra. Zbiera sa asi 90 dní po 

presadení. Stredne skoré dozrievanie s tmavými a veľmi pľuzgierovitými listami. Zaoblená, 

kompaktná hlava s hmotnosťou 1,5 / 3 kg. Dobrá odolnosť proti prezretiu a praskaniu. 

Art. H090 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA 

 

03 - Kapusta SCURA TARDIVA var. ALASKA F1/ NESKORÁ TMAVÁ 
Je to najobľúbenejšia neskorá tmavá odroda kapusty na profesionálnom trhu vďaka kráse jej 

tmavo-modrozelenej hlavy s veľmi jemným pľuzgierom. Pestuje sa od júna do septembra. 

Zber prebieha asi po 120 dňoch. V dospelosti môţe zostať v teréne dlhú dobu bez toho, aby sa 

zlomila. Hmotnosť môţe dosiahnuť 1,5 kg. 

Art. H091 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

04 - Kapusta SCURA INVERNALE var. WIROSA F1/ TMAVÁ ZIMNÁ 
Silná zimná kapusta s tmavými listami na letné presádzanie aţ do prvých desiatich dní v 

auguste v Pádskej níţine. Mimoriadne nenáročná na pestovanie, je odolná proti praskaniu a 

mrazu. Rastie aj v chladných obdobiach. Zbiera sa cca 120 dní po presadení. Normálne 

dosahuje 1,5-2 kg hmotnosti. 

Art. H106 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

05 - Kapusta CHIARA var. SAVOY KING F1/SAVOJSKÁ KAPUSTA 
Je povaţovaná za najkvalitnejšiu kapustu, ktorá sa konzumuje surová, vďaka svojej sladkej 

chuti. Silná a nenáročná na pestovanie vo všetkých terénoch. Presádza sa od marca do 

septembra. Má cyklus pribliţne 80-90 dní. Ľahká, polobulózna hlava, splošteného okrúhleho 

tvaru. Veľmi dobre odoláva mrazom. Ľahko presahuje hmotnosť 2 kg. 

Art. H094 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA 

 

 

 



06 - Kapusta CHIARA TARDIVA var. MORAMA F1/NESKORÁ 
Krásna odroda neskorého cyklu na zimný zber. Veľmi silná a zdravá rastlina. Číry list s 

polobulóznym povrchom. Pestuje sa od júla do októbra. Zbiera sa asi 100 dní po presadení. 

Hmotnosť hlavy 2/4 kg aj viac. Výnimočná odolnosť proti prezretiu a veľká odolnosť voči 

nízkym teplotám. 

Art. H096 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA 

 

07 - Kapusta LISCIA GREEN var. SENNEN F1/ HLADKÁ ZELENÁ 
Skutočne zvláštna kapusta, známa svojou vynikajúcou chuťou, s kompaktnou hlavou a 

listami, hladkými ako čiapka. Presádza sa od marca do septembra a zbiera sa asi po 70 dňoch. 

Ľahko sa pestuje a ľahko sa prispôsobuje najrozmanitejším podmienkam prostredia. 

Hmotnosť sa môţe pohybovať od 1 do 2 kg. 

Art. AH093 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

08 - Kapusta ROSSA INVERNALE var. DEADON F1/ ZIMNÁ ČERVENÁ 
Vylepšená odroda červeného typu Verona, s neskorým cyklom na zimný zber. Presádza sa od 

mája do septembra a zbiera sa cca po 120 dňoch. Má listy takmer bez pľuzgierov, s 

charakteristickou červenofialovou vonkajšou farbou, veľmi atraktívne. Má sploštenú a 

kompaktnú hlavu, ktorá dosahuje hmotnosť 2 kg. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám. 

Art .H092 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

 

 Le piante di ALTRI CAVOLI/KAPUSTOVINY 

 
09 – Kel CAVOLETTO DI BRUXELLES var. DIMITRI F1/BRUSELSKÁ 

KAPUSTA/KEL RUŢIČKOVÝ 
Krásna odroda, ktorá produkuje veľké mnoţstvo kvalitných klíčkov. Zbiera sa asi 90/120 dní 

po presadení. Vrchnú časť rastliny môţete odrezať a pouţiť v kuchyni, keď si všimnete 

tvorbu axilárnych pukov, aby ste podporili rýchle a väčšie zväčšenie. 

Art. H100 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

10 – Kaleráb CAVOLO RAPA BIANCO E VIOLETTO/ BIELY A FIALOVÝ 

KALERÁB 
Kaleráb sa presádza od marca do septembra. Zber po cca 60 dní. Jednoduché pestovanie. 

Vynikajúce do polievok a raw do šalátov. Chutí medzi kapustou a repou. Jemná duţina bez 

vláknitosti a jemnej chuti. Priestorovo nenáročná rastlina, šetrí miesto v zeleninovej záhrade. 

BIELA: Art.H074 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

FIALOVÁ: Art.H077 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA 

 

01 – Kel CAVOLO RICCIO var. GREEN KALE F1/ KUČERAVÁ KAPUSTA 
Kel (alebo kel kučeravý) patrí medzi nové druhy zeleniny, ktoré sa rozvíjajú v rodinných 

záhradkách pre ich skutočne jedinečné prospešné vlastnosti. Mnohí ich povaţujú za takmer 

„elixír ţivota“. Vynikajúce pre: šaláty, extrakty, polievky, predjedlá. Zbiera sa 70 dní po 

presadení odrezaním vonkajších listov. Mladšie sa pouţívajú do šalátov. 

Art. H107 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA a OD AUGUSTA 

DO OKTÓBRA 

 



02 – Kel/Kapusta CAVOLO NERO DI TOSCANA var. YUROK F1/ 
KAPUSTA ČIERNA TUSKÁNSKA 
Kapusta typická pre oblasť Tyrhénskeho mora. Veľmi rustikálna a nenáročná na pestovanie. 

Zbiera sa cca 60 dní po presadení. Skoré dozrievanie s dlhými, úzkymi, veľmi tmavými 

listami a s intenzívnou chuťou. Postupne sa zbiera, keď sa dostanú listy primeranú veľkosť.  

Art. H071 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

03 – Kapusta CAVOLO CINESE RES. A ERNIA var. ENDURO F1/ ČÍNSKA 

KAPUSTA 
Vzácna odroda, kultivovateľná aj v pôdach infikovaných kapustovou herniou. Presádza sa od 

marca do septembra. Zbiera sa cca 65 dní po presadení. Skoré dozrievanie s dlhými a 

obalovými listami. Kapusta sladkej a jemnej chuti sa konzumuje čerstvá, krájaná alebo 

varená. Výborná trvanlivosť v chladničke. 

Art. H072 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

04 – Kapusta CAVOLO ASIATICO var. PAK-CHOI F1/ ÁZIJSKÁ KAPUSTA 
Skorá ázijská kapusta s kompaktnou rastlinou, čoraz známejšia a konzumovaná aj v Európe. 

Listy sú veľmi podobné listom mangoldu. Tmavozelená farba so svetlými rebrami s 

charakteristickou chuťou. Pak-Choi je veľmi bohatý na minerály a vitamíny. Jeho názov 

znamená biela zelenina. Páčia sa aj deťom. 

Art. H088 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

 

 CECE (Cicer arietinum)/ CÍCER 

 
05 – Cícer DA GRANELLA var. PRINCIPE 
Cícer je výborným zdrojom bielkovín. Veľmi hlboký koreňový systém mu umoţňuje preţiť s 

veľmi malým mnoţstvom vody. Konzumuje sa hlavne v cestovinách a zamatových krémoch. 

Cícer je zrelý, keď struky zoţltnú a uschnú. Dá sa uchovávať dlho. Cícer odoláva suchu a 

neznáša premokrenie. 

Art.H555 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 

 CETRIOLO/UHORKY 
 

06 – Uhorka DIGERIBILE var. INDURAN F1/ STRÁVITELNÁ 
Táto nová odroda uhoriek ponúka veľkú výhodu v tom, ţe nikdy nemá horkú chuť, a to ani v 

najkritickejších obdobiach leta! Rastlina je veľmi zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti 

voči vírusom a bielej chorobe. Plody nie sú veľmi tŕnisté, majú jemnú chuť a sú dobre 

stráviteľné. 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 



ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H10Y - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

 

07 – Uhorka CLASSICO var. CAMAN F1 
Táto odroda je na profesionálnom trhu pre produktivitu a zdravie rastlín. Kvalitné, jemne 

ostnaté, tmavozelené plody. Pre tých, ktorí milujú klasickú uhorku s výraznou chuťou. Ľahko 

sa pestuje organicky vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a bielym chorobám. 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H110 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

Art. H633 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

08 – Uhorka LUNGO DIGERIBILE var. BURPLESS F1/ DLHO Stráviteľné 

UHORKY 
Vytvára mierne tŕnisté plody, nad 30 cm, s jemnou chuťou. Skorá a mimoriadne produktívna 

rastlina. Plody sa zbierajú, keď dosiahnu priemer 3 cm, skôr ako napučia a zoţltnú. 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H112 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ Dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

Art. H593 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 Dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

Art. HIN15 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

01 – Uhorka CETRIOLO DI POLIGNANO / UHORKA Z POLIGNANA 
Starodávna odroda, s vodnatou duţinou a intenzívnou chuťou. Odporúčajú sa organické 

preventívne zásahy proti bielej chorobe a parazitom, pretoţe odroda je citlivejšia ako ostatné 

v sortimente. 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H113 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 

 



02 – Uhorka BIANCO var. WHITE WONDER F1 
Skorá odroda uhoriek. Valcovité plody strednej veľkosti, pevné, biele, výbornej konzistencie. 

Miešaným šalátom dodáva zvláštny nádych. Rastlina citlivá na bielu chorobu, dá sa jej ľahko 

predísť sírou (Bio). 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art .H652 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

03 – Uhorka DA SOTTACETO PICCOLO VERDE DI PARIGI var. 

REGINA F1 / Nakladačky 
Krátke plody svetlozelenej farby, ideálne na nakladanie. Produktívna rastlina s 

koncentrovaným dozrievaním, má dobrú odolnosť voči listovým chorobám, ako je biela 

choroba a antraknóza. 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H111 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Uhorka TORTARELLO ABRUZZESE CHIARO 
Popri melónových druhoch patria medzi najvyhľadávanejšie pre svoju veľmi vysokú kvalitu a 

stráviteľnosť podlhovasté svetlozelené plody s vráskavou šupkou. Mladé uhorky sa 

konzumuje. Rastlina citlivá na bielu chorobu, dá sa jej ľahko predísť sírou (Bio). 
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 

ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H114 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Uhorka CAROSELLO BARATTIERE / BARATTERSKÝ KOLOTOČ 
Známy ako "Tondo di Fasano" je v posledných rokoch čoraz ţiadanejší, a to aj mimo oblastí 

pôvodu. Nie je to pravá uhorka, ale nahrádza ju v mnohých jedlách, kde je cenená pre svoju 

svieţosť a absenciu horkej chuti. Zbiera sa pri veľkosti tenisovej loptičky. Odporuča sa 

preventívne ošetrenie proti bielej chorobe na báze síry (bio).  
Rady na pestovanie  

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do 

neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli. 

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. 

Opakujte kaţdé 3 týţdne. 



ZAVLAŢOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie. 

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, neţ sa začnú ţltnúť, aby sa 

zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule. 

Art. H10Z - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 CICORIA & RADICCHIO / ČAKANKA A ČAKANKA 

ŠALÁTOVÁ 

 

06 – Čakanka DA TAGLIO var. ZUCCHERINA DI TRIESTE  
Cukrová čakanka z Triestu jemná a sladká, ak sa zbiera veľmi mladá, vo výške 5/7 cm. 

Príjemne horkastú príchuť gnolo (pre tých, ktorí ho majú radi) získa, ak sa nechá rásť a teda 

viac „starne“. Sadenice sa presádzajú bez toho, aby sa oddelili, umiestnili sa 4 aţ 8 balení 

vedľa seba, čím sa vytvoril rad. Dá sa pestovať aj na balkóne, v 50 cm debničkách na muškáty 

v 4 baleniach na debničku. Po naplnení kvetináčov kvalitnou zeminou sa sadenice presádzajú 

čiastočným zakopaním kociek. Zavlaţujte 2-4 krát týţdenne v závislosti od vonkajších teplôt 

a jasu. Na krájanie ponecháva 3 cm stonky, aby sa podporil rýchly opätovný rast. Moţné aţ 8-

10 rezov opakovaných kaţdých 7-15 dní. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H369 - 9 RASTLÍN V KOCKE - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

07 – Čakanka PAN DI ZUCCHERO var. VESPERO F1 
Hmotnosť trsov môţe presiahnuť 800 gramov. Listy so sladkou a chrumkavou chuťou. 

Vynikajúca pomalá nová odroda so stredne skorým cyklom. Zbiera sa asi 80 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H340 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

08 – Čakanka PAN DI ZUCCHERO INVERNALE var. MERCURIUS F1/ 
ZIMNÁ 
Pripravené za 90-100 dní od transplantácie. V teréne vydrţí dlho vďaka dobrej odolnosti voči 

nízkym teplotám. Dá sa dlhodobo skladovať v chladničke. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 



ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H342 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

09 – Čakanka BIANCA DI MILANO var. SUMERO F1 / MILÁNSKA BIELA 
Odroda sladkej chuti so stredne skorým cyklom dozrievania vhodná na jarno-jesenné zbery. 

Svieţe listy krásnej jasnej svetlozelenej farby a rastliny v tvare pyramídy. Dobrá odolnosť 

voči šplhaniu k semenám. Zbiera sa 70 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H341 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

01 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA PRECOCE var. PRESTO-INDIGO F1 

/SKORÁ ČERVENÁ 
Jednotná odroda, s typickou horkastou chuťou. Nie je príliš objemná, je pripravená za cca 55 

dní po transplantácii. Hmotnosť cca 350 g. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H350 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA AUTUNNALE var. ZEUS /JESENNÁ 

ČERVENÁ 
Odroda na jesenný zber, s horkastou chuťou. Pripravené asi 70 dní po transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H365 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA 

 

03 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA MEDIO TARDIVA var. 4050/ 

STREDNE NESKORÁ 
Typická čakanka s horkastou chuťou. Zbiera sa za cca 90 dní po presadení. Odolný voči 

mrazu. Objemný. Hlavy s hmotnosťou asi 600 g. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 



ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art.H363 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

04 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA TARDIVA var. 506 /NESKORÁ 

ČERVENÁ 
Okrúhla čakanka s horkastou príchuťou. Zbiera sa za cca 110 dní po presadení. Veľmi odolný 

voči chladu. Objemná. Hlavy s hmotnosťou cca 700 g. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H367 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

05 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA TARDIVA var. TT 706 / NESKORÁ 

ČERVENÁ 
Okrúhla čakanka s horkastou príchuťou. Zbiera sa 150 dní po presadení. Veľmi odolný voči 

chladu. Objemný, môţe dosiahnuť 800 gramov. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H354 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

06 – Čakanka ROSSA DI VERONA PRECOCE var. COLOGNA PRECOCE  
Vynikajúci výber, s typickým oválnym tvarom. Listy sú veľmi mäsité, s charakteristickou 

horkastou chuťou. Môţe dosiahnuť 350 g. Dozrieva 70 dní po transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi  cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H358 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

07 – Čakanka ROSSA DI VERONA TARDIVA var. COLOGNA TARDIVA  
Odroda s horkastou chuťou, s typickými mäsitými listami. Silná rastlina, ktorá pomerne dobre 

odoláva chladu. Dosahuje hmotnosť 400 g. Dozrieva asi 100-110 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 



ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H352 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

08 – Čakanka ROSSA DI TREVISO PRECOCE var. ZERO 
Čakanka s charakteristickou horkastou chuťou. Vynikajúca pečená na grile a na pinzimonio 

(surová zelenina namáčaná do omáčky pinzimonio). Zbiera sa 60-80 dní po presadení. 

Hmotnosť 300-350 gr. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H360 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

09 – Čakanka ROSSA DI TREVISO PRECOCE AUTUNNALE var. TT 206 / 

PREDJESENNÁ ČERVENÁ  
Čakanka s charakteristickou horkastou chuťou. Vynikajúca pečená na grile a na pinzimonio 

(surová zelenina namáčaná do omáčky pinzimonio). Zber 110 dní po presadení. Odolný voči 

mrazu. Hmotnosť 350-400 gr. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H370 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

10 – Čakanka TREVISO TARDIVO var. SILE/NESKORÁ  
Najjemnejšia čakanka Treviso so sladkými a mäsitými listami. Zbiera sa 100 dní po 

transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H368 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

11 – Čakanka CASTELFRANCO PRECOCE var. CASTELLANO   
Sladká čakanka s kompaktnými hlávkami a po dozretí samo bieliacim srdcom. Vnútorné listy 

sú krémovo sfarbené, pestujú sa do svetlofialovej, ktorá sa chladom zvýrazní. Zbiera sa 80 dní 

po presadení. 
Rady na pestovanie 



PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H353 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

12 – Čakanka CASTELFRANCO AUTUNNALE var. FENICE / JESENNÁ 
Odporúča sa pre tých, ktorí milujú sladké čakanky bez horkých podtónov. Otvorené, objemné 

trsy, so samo bieliacim jadrom po dozretí. Vnútorné listy sú krémovo sfarbené, sfarbené do 

svetlo fialovej, ktorá sa stáva výraznejšou s chladom. Zbiera sa 90 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H343 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

13 – Čakanka CASTELFRANCO TARDIVO var. LUCREZIA / NESKORÁ  
Odroda s veľmi objemnými, otvorenými trsmi, po dozretí so samo bieliacim srdcom. 

Vnútorné listy sú krémovo sfarbené, pestré do svetlo fialovej. Zbiera sa 110 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H359 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

01 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA PRECOCE /SKORÁ 
Vynikajúci výber najvyššej kvality, s guľôčkovými trsmi, s hmotnosťou 350 gr. s veľmi 

jemnými listami so sladkou chuťou. Zbiera sa 70 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H355 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

02 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA AUTUNNALE / JESENNÁ 
Výber najvyššej kvality s chumáčmi loptičiek s hmotnosťou 450 g. s jemnými listami so 

sladkou chuťou. Zbiera sa za cca 90 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 



PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H348 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

03 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA TARDIVA var. MARINA  
Vynikajúca odroda, s trsmi v tvare gule, s hmotnosťou nad 500 gr. Zbiera sa 120 dní po 

presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H364 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

04 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA PRECOCE var. GALILEO F1/ 

SKORÁ 
Sladká čakanka, bez horkej príchute. Okrúhla hlava s hmotnosťou 400 gramov. Zbiera sa 65 

dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H351 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA AUTUNNALE var. ADIGE/ 

JESENNÁ  
Sladká čakanka v tvare gule s hmotnosťou 450 gramov so svetlofialovými listami. Zbiera sa 

75 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H349 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA 

 

06 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA TARDIVA / NESKORÁ 
Čakanka vţdy so sladkou chuťou, bez horkej dochuti. Hlava v tvare gule, s hmotnosťou nad 

500 gramov, so svetlofialovými panašovanými listami. Zbiera sa 120 dní po presadení. 



Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H361 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

07 – Čakanka GRUMOLO VERDE sel. A. CARRARA / ZELENÁ 
Obľúbená odroda čakanky na konzumáciu od neskorej jesene do konca zimy. Dobrá odolnosť 

voči nízkym teplotám. Príjemne horká chuť je vynikajúca, tieţ umocnená mäsitou textúrou 

listov. Skutočná pochúťka! 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H549 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA 

 

08 – Čakanka CAPOTTA MANTOVANA sel. FELSINEA / ZIMNÁ 

Zimná čakanka sladkej chuti. Charakterizovaný veľkými a zaoblenými listami svetlej blond 

farby, ktoré tvoria bielu a kompaktnú čiapočku. Veľmi odolný voči chladu. Zbiera sa 110-130 

dní po presadení. Oceňovaný pre jemnú chuť a jemnosť listov. Moţno pouţiť aj na rezanie 

(zber za 20 dní). 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H346 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

09 – Čakanka GORIZIANA O ROSA ISONTINA 
Povaţuje sa za jednu z najviac cenených čakaniek. Neskorý cyklus. Mäsité a zamatové listy 

granátovo červenej farby. Veľmi odolný voči chladu, mráz zlepšuje jeho chuť a chrumkavosť. 

Zbiera sa za 130/150 dní od presádzania.  
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H357 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

 



10 – Čakanka GIALLA var. VERDORO / ŢLTÁ 
Nová odroda čakanky, nazývaná tieţ „ţltá z Veneta“. Po dozretí nadobudne srdce čakanky 

charakteristickú ţltú farbu, ktorá je veľmi atraktívna. Vynikajúca chuť, ktorá pripomína 

veronskú červeň, je tieţ krásna v šalátoch v kombinácii s odrodami červených listov. Cyklus 

cca 80 dní. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H371 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

11 – Čakanka BIANCA INVERNALE sel. CAVARZERE / ZIMNÁ BIELA  
Výber najvyššej kvality so sladkou príchuťou neskorého cyklu. Mimoriadne odolný voči 

intenzívnemu chladu. Hlavy značnej veľkosti, aţ do viac ako 800 gr. so svetlozelenými 

listami. Ideálne pre zimné zbery. Zbiera sa 120/130 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H362 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

12 – Čakanka ROSA DEL VENETO var. ROSA / RUŢA BENÁTSKA 
Nová odroda známa aj ako "Rosa di Verona". Hlava dosahuje hmotnosť 400 g. Silné, 

polootvorené rastliny, ktoré v prvom chladnom počasí menia farbu zo svetlozelenej na 

krémovú aţ ruţovú. Prekvapivá chuť! Jemné a sladké listy s lahodným mäsitým rebrom. 

Neskorá odroda. Zbiera sa za cca 100-120 dní po presadení. Odolný voči mrazu. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H366 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA 

 

01 – Čakanka CATALOGNA GIGANTE var. KATRINA F1  
Odroda pestovateľná počas celého roka vďaka vysokej odolnosti voči popínavosti k 

semenám. Vzpriamená a mohutná rastlina s veľkým bielym rebrom. Zbiera sa za 60 dní od 

presádzania a váţi aţ cez 1 kg. Konzumuje sa vypráţaný, varený v koláčoch a quiche. Mladé 

rebrá srdca po zviazaní sú dobré v pinzimonio. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 



ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H345 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 – Čakanka PUNTARELLE DI GALATINA  
Celkom postupná zrejúca odroda, s objemnou hlávkou. Veľmi chutné centrálne klíčky sú 

vynikajúce v surovom stave v pinzimoniu a iných lahodných receptoch. Vonkajšie listy sa 

konzumujú varené. Pripravené asi za 90 dní od transplantácie. Zbierajte rýchlo, keď sa 

vytvoria klíčky a konzumujte alebo uchovávajte v chladničke. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. 

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek). 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlaţovanie. 

ZBER: je moţné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami 

dozrievania. 

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru. 

Art. H347 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

 

 

 CIME DI RAPA/KAPUSTA POĽNÁ  
 

03 – Kapusta poľná SESSANTINA 
Pouţívajú sa vrcholy s uzavretými púčikmi, chutné. Ľahké pestovanie. Môţe sa zbierať 

pribliţne za 45 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje ţltnutie listov. 

ZBER: na jeseň je moţné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodrţiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným 

výhonkom po reze. 

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule. 

Art. H516 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

04 - Kapusta poľná NOVANTINA 
Pouţívajú sa vrcholy s uzavretými púčikmi, chutné. Ľahké pestovanie. Môţe sa zbierať 

pribliţne za 75 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje ţltnutie listov. 

ZBER: na jeseň je moţné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodrţiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným 

výhonkom po reze. 

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule. 

Art. H517 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

05 – Kapusta poľná MACERATESE / MACERÁT - ţerucha 
Je to jedna z najobľúbenejších odrôd. Pouţívajú sa jemné srdiečkové listy, vyhľadávané 

najmä pre ich jemnejšiu chuť ako iné druhy ţeruchy. Pripravené 60 dní po transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami. 



HNOJENIE: zrelým maštaľným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje ţltnutie listov. 

ZBER: na jeseň je moţné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodrţiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným 

výhonkom po reze. 

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule. 

Art. H518 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA 

 

 

 CIPOLLA / CIBUĽA 
 

06 – Cibuľa GIGANTE DI GIARRATANA / GIANT GIARRATANA 
Odroda plochej cibule s neuveriteľne sladkou chuťou. Je výborná čerstvá aj pečená, na grile 

neprekonateľná. Má sploštené cibuľky, od 500 g do 1,5 kg, s obmedzenou trvanlivosťou. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H525 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

07 – Cibuľa CIPOLLOTTO  
Na jar produkuje jemnú, bielu jarnú cibuľku, ktorá sa konzumuje čerstvá. Presádzať by sa 

malo na plné slnko a na 3/5 cm priestoru od rastliny k rastline. Ide prakticky o mladú cibuľku 

s jemnou a neštipľavou chuťou. Vyhnite sa nedostatku vody v blízkosti zberu, aby ste zvýšili 

sladkosť jemných stoniek. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H506 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

08 - Cibuľa BIANCA DI MAGGIO / BIELY MÁJ 
Májová biela cibuľa má plochú cibuľku a je predčasná a cenená pre svoju veľmi jemnú sladkú 

chuť, nie veľmi štipľavú. V kuchyni sa vo varení v rúre povznáša na maximum. Obmedzená 

trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

H512 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA 

 

 



09 - Cibuľa BIANCA TONDA var. MUSONA / okrúhle BIELE 
Biela veľká cibuľa s mierne štipľavou chuťou.  
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art.H502 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

01 - Cibuľa BORRETTANA DA SOTTOACETO  
Najvyhľadávanejšia sladká cibuľka. Môţe sa uchovávať mesiace. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H524 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 - Cibuľa GIALLA PIATTA PIEMONTESE “PIATLINA” /PLOCHÝ 

ŢLTÝ 
Vynikajúca odroda známa aj ako "Piatlina". Sladká a neštipľavá chuť, ideálna na pečenie. 

Varí sa veľmi rýchlo. Výborná trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H519 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

03 - Cibuľa DORATA PRECOCE DI PARMA var. FOKKER F1/RANNÁ 

ZLATÁ 
Odroda skorej zlatistej cibule, strednej veľkosti, s menej korenistou chuťou ako klasické zlaté. 

Presádza sa v zime, zbiera sa koncom jari. Výborná trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H513 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD OKTÓBRA DO MARCA 

 

 



04 - Cibuľa DORATA DI BOLOGNA var. ELENKA F1  
Je to klasická zlatá cibuľa s dobrými cibuľkami a štipľavou chuťou. Vynikajúca na dlhé 

zimné skladovanie. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H503 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 - Cibuľa RAMATA DOLCE MONTORESE / MONTORSKÁ SLADKÁ 

MEĎOVA 
Odroda pôvodom z Kampánie z oblasti Montoro, sladkej chuti, jemne aromatická, pouţiteľná 

do všetkých jedál; má naozaj vynikajúcu odolnosť pri varení. Vysoká trvanlivosť po zbere. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H523 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 - Cibuľa ROSSA DA INVERNO “DI CERTALDO” / ZIMNÁ ČERVENÁ 
Vyhľadávaná toskánska odroda a Slow Food prezídium, pôvodom z oblasti Certaldo, 

plochého tvaru, dobrej veľkosti a výraznej chuti. Zdravá rastlina, málo citlivá na beţné 

choroby. Zabráňte stagnácii vody. Výborná trvanlivosť cibúľ po zbere. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H522 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

07 - Cibuľa ROSSA DI BREME / ČERVENÁ BRÉM 
Novinka: známa svojou sladkosťou a vysokou stráviteľnosťou. Po presadení na jeseň vytvára 

veľké cibule, cez 500 gramov. Dá sa pouţiť aj na jarnú cibuľku od zimy do jari. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H526 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD OKTÓBRA DO APRÍLA 



08 - Cibuľa RAMATA DI MILANO / MEĎ MILÁNSKA 
Červená medená z Milána je výbornou odrodou na zimnú konzumáciu. Cibuľky majú bielu, 

voňavú, jemne štipľavú duţinu. Dobrá trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H521 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

09 - Cibuľa TROPEA ROSSA TONDA / OKRUHÁ ČERVENÁ TROPEA 
Veľmi skorá, zaoblená a na póloch sploštená. Ţiarivo červená cibuľka s veľmi príjemnou 

sladkou chuťou duţiny. Obmedzená trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H501 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

10 - Cibuľa ROSSA TROPEANA LUNGA / DLHÁ TROPEANA ČERVENÁ 
Veľmi skorá, so sladkou, príjemnou a jemne korenistou duţinou. Široko sa pouţíva aj na 

výrobu jarnej cibuľky. Dobrá trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H515 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

11 - Cibuľa ROSSA DI FIRENZE O “TOSCANA” / ČERVENÁ 

FLORENCIA ALEBO „TOSKÁNSKO“ 
Skorá, ţiarivo červená cibuľka s jemne korenistou sladkou chuťou. Rastlina sa rýchlo rozvíja. 

Dobrá trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H500 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 



12 - Cibuľa ROSSA LUNGA DI FIRENZE “O FIASCONA” / DLHÁ 

ČERVENÁ Z FLORENCIE "ALEBO FIASKONA" 
Populárna odroda cibule. Veľmi skoré, s podlhovastou cibuľou jasne ruţovo červenej farby, 

so sladkou a mierne korenistou duţinou. Obmedzená trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H505 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA a OD 

SEPTEMBRA DO NOVEMBRA 

 

13 - Cibuľa ROSSA SAVONESE / SAVONSKÁ ČERVENÁ 
Skorá, s veľmi sladkou chuťou. Guľaté cibuľky dobrej veľkosti, svetločervené s ruţovou 

duţinou. Obmedzená trvanlivosť. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa 

stagnácii. 

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste 

chránenom pred daţďom. 

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu. 

Art. H514 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA AŢ JÚNA 

 

 FAGIOLINO/FAZULKA  

 

01 – Fazuľa FAGIOLINO NANO GIALLO var. MAJOR / FAZUĽA ŢLTÁ 
Originálna jemná odroda fazule so ţltými strukmi, veľmi jemná a bez povrazu. 

Art. H559 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 - Fazuľa FAGIOLINO NANO VIOLA var. PURPLE QUEEN /FIALOVÁ 
Moderná odroda fazule s tmavofialovou farbou strukov, vynikajúcej kvality. Ľahko sa pestuje 

v zeleninovej záhrade. 

Art. H560 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

03 - Fazuľa FAGIOLINO NANO VERDE var. PONGO F1 / ZELENÁ  
Najviac cenená zelená fazuľka, vyhľadávaná pre svoju vynikajúcu kvalitu a vysokú 

produktivitu vo všetkých pestovateľských podmienkach. Dlhé struky a vţdy bez nite, vhodné 

na mrazenie. 

Art. H551 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

04 - Fazuľa FAGIOLO NANO CANNELLINO var. MONTALBANO  
Najvyhľadávanejšia fazuľa: s jemnou konzistenciou a jemnou chuťou: výborná, aj keď len 

uvarená so soľou a olejom. 

Art. H561 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 



05 - Fazuľa FAGIOLO NANO BORLOTTO var. LINGUA DI FUOCO / 

OHNIVÝ JAZYK 
Veľmi odolná odroda. Dlhý struk obsahujúci 6/7 zŕn. Vysoká a skalárna produkcia. 

Nezalievajte v daţdi a opatrne sa vyhýbajte zmáčaniu listov. Uľahčili sme jej pestovanie. 

Vhodné na mrazenie.  

Art. H552 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA 

 

06 - Fazuľa FAGIOLO NANO SUPERMARCONI var. MINOSSE  
Trpasličí fazuľka s plochým, svetlozeleným strukom, 19 cm dlhá bez povrázku. Rastlina 

môţe dosiahnuť výšku 50 cm, je silná a odolná voči defoliácii. Presádzajte 10 cm od seba v 

riadku a 50 cm medzi riadkami.  

Art. H558 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 - Fazuľa FAVA var. SUPERAGUADULCE  
Najviac cenená a oceňovaná odroda bôbu na trhu. Má skorý cyklus. Silná rastlina, ktorá 

vytvára veľmi dlhé struky, z ktorých kaţdé obsahuje 8-9 zŕn, s jedinečnou chuťou vďaka 

sladkosti a jemnosti semien. Produkcia je veľmi bohatá a skalárna. Zavlaţovanie sa odporúča 

iba v prípade sucha. Veľmi nenáročné na pestovanie. 

Art. H554 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA  

 

 

 FINOCCHIO / FENIKEL 

 
08 – Fenikel PRECOCE var. BELLOTTO F1 / SKORÝ 
Nový hybrid so skorým cyklom. Táto odroda umoţňuje zber na jar a v lete, veľmi biele 

púčiky strednej veľkosti, jemné, chrumkavé a bez bočných výhonkov. Zbiera sa 60 dní po 

presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte 

skalárne transplantácie kaţdých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia. 

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na pouţitie (borlanda, agrogel, kompost). V 

prípade potreby opakujte po 40 dňoch. 

ZAVLAŢOVANIE: udrţujte ho neustále zavlaţované, vyhýbajte sa stagnácii. 

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé. 

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty. 

Art. H120 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚLA 

 

09 - Fenikel AUTUNNALE var. TESEO F1 / JESENNÝ 
Hybridná odroda vysokej kvality s veľmi ťaţkými bielymi púčikmi. Má rebrá, ktoré zostávajú 

natiahnuté a chrumkavé po dlhú dobu, nie sú nadmerne vláknité. Vhodné na jesenný zber. 

Zbiera sa 75 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte 

skalárne transplantácie kaţdých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia. 

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na pouţitie (borlanda, agrogel, kompost). V 

prípade potreby opakujte po 40 dňoch. 

ZAVLAŢOVANIE: udrţujte ho neustále zavlaţované, vyhýbajte sa stagnácii. 

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé. 

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty. 



Art. H121 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA 

Art. H132 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA 

 

10 - Fenikel INVERNALE var. MINOSSE F1 / ZIMNÝ 
Hybridná odroda so stredne neskorým cyklom, dobre znáša nízke teploty. Srdce je veľké, 

výnimočnej kvality. S plnými, sladkými a aromatickými rebrami, nikdy nie príliš vláknité. 

Zbiera sa 80-90 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte 

skalárne transplantácie kaţdých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia. 

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na pouţitie (borlanda, agrogel, kompost). V 

prípade potreby opakujte po 40 dňoch. 

ZAVLAŢOVANIE: udrţujte ho neustále zavlaţované, vyhýbajte sa stagnácii. 

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé. 

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty. 

Art. H122 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

Art. H145 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA 

 

11 - Fenikel TARDIVO INVERNALE var. CARONTE F1 / NESKORÁ  
Hybridná odroda s neskorým cyklom, dobre znáša nízke teploty. Hrudka je veľká, dobre 

zaoblená a veľmi biela výnimočnej kvality. Zbiera sa 100-120 dní po presadení. Odporúča sa 

v strednom Taliansku na neskoré transplantácie v oblastiach s miernym podnebím. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte 

skalárne transplantácie kaţdých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia. 

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na pouţitie (borlanda, agrogel, kompost). V 

prípade potreby opakujte po 40 dňoch. 

ZAVLAŢOVANIE: udrţujte ho neustále zavlaţované, vyhýbajte sa stagnácii. 

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé. 

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty. 

Art. H124 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA 

 

 

 FRAGOLA RIFIORENTE 4 STAGIONI / JAHODA 4-

ROČNÉ OBDOBIA  
 

01 – Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-PRECOCE var. ANABELLE/STRED-

SKOR 
Znovu kvitnúca jahoda s bujnou rastlinou, alebo 4-ročné obdobia. Veľké, šťavnaté a veľmi 

chutné ovocie. Pre hojnú úrodu sa odporúča presadiť aspoň 12/18 rastlín. Produkuje asi 90 dní 

po transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníţeným mnoţstvom. 

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je moţné zbierať aţ do neskorej jesene. 

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu. 

Art. H494 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

 

 



02 - Jahoda 4 STAGIONI PRECOCE var. MARA DES BOIS/SKORÁ 
Vzácna odroda. Vytvára stredne veľké plody s lahodnou chuťou: je voňavé a sladké ako lesná 

jahoda. Veľmi produktívny, dozrieva asi 70 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníţeným mnoţstvom. 

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je moţné zbierať aţ do neskorej jesene. 

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu. 

Art. H497 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

03 - Jahoda 4 STAGIONI PRECOCE var. CHARLOTTE/SKORÁ 
Vzácna odroda. Vytvára veľké plody výbornej chuťovej kvality, sladké a nie kyslé, má 

výbornú vôňu. Veľmi produktívny, produkuje asi 80 dní po presadení. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníţeným mnoţstvom. 

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je moţné zbierať aţ do neskorej jesene. 

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu. 

Art. H496 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

04 - Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-PRECOCE var. MALGA /STRED-SKOR 
Jahoda Malga produkuje veľké plody kuţeľovitého tvaru s jasne červenej farby. Duţina je 

pevná a veľmi sladká. Vhodné aj pre horské priesady. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníţeným mnoţstvom. 

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je moţné zbierať aţ do neskorej jesene. 

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu. 

Art.H727 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

05 – Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-TARDIVA /STREDNE NESKORÉ 
Rodí po celý rok za predpokladu, ţe nie je príliš chladno (ideálna teplota 20/25°C). Veľké a 

sladké ovocie. Pre bohatú úrodu sa odporúča presadiť aspoň 12/18 rastlín. Produkuje asi 3 

mesiace po transplantácii. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK. 

ZAVLAŢOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníţeným mnoţstvom. 

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je moţné zbierať aţ do neskorej jesene. 

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu. 

Art. H490 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA a OD 

AUGUSTA DO OKTÓBRA 

Art. H594 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

 

 

 

 

 



 

 FRAGOLA UNIFERA / JAHODA UNIFERA 
 

06 - Jahoda PRECOCE var. BRILLA (sostituisce Alba) / SKORÁ (nahrádza 

Albu) 
Skorá, bohatá a koncentrovaná produkcia lepšej kvality ako 4-sezónne jahody. Zdravé a 

produktívne. Najsladšie ovocie. Ideálne na dţemy. 

Art. H492 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA 

 

07 - Jahoda TARDIVA var. ROXAN / NESKORÁ var. ROXANA 
Jahoda so zdravou a vitálnou rastlinou, s bohatou produkciou. Gurmánska odroda, produkuje 

veľmi veľké a farebné plody ideálne do chutných ovocných šalátov. 

Art. H493 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA 

 

08 - Jahoda DI BOSCO var. REGINA DELLE VALLI / KRÁĽOVNÁ 

ÚDOLÍN 
Opätovne kvitnúca odroda s neprekonateľnou arómou. Jasne viditeľné plody, ktoré uľahčujú 

zber. Zbiera sa aţ do neskorej jesene. Ideálne pre gurmánske dezerty a dţemy. 

Art. H495 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

Art. H595 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD JANUÁRA DO MÁJA 

 

09 - Jahoda BIANCA ANANAS 
Silná odroda s charakteristickými bielymi plodmi, veľmi sladká a s intenzívnou ananásovou 

chuťou. Do produkcie vstupuje od druhého roku po transplantácii. 

Art. H686 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

. 

 INDIVIA RICCIA / ČAKANKA ŠTRBÁKOVÁ 
 

01 - Čakanka štrbáková A CUORE D’ORO var. CIGAL / ZLATÉ SRDCE 
Čakanka štrbáková sa vyznačuje stredným objemom, veľmi ťaţkými trsmi a krásnym plným 

srdcom. Ideálne na zber od jari do neskorej jesene. Jemne zubaté a veľmi chrumkavé listy. 

Zbiera sa 60 dní po presadení. Vynikajúci samostatne aj v miešaných šalátoch s čakankami a 

hlávkovým šalátom. 
Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30-40 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda vyschne a aţ potom znova zalievajte. 

ZBER: viazaním zrelých trsov sa získa vybielenie srdca, ktoré sa tak stáva jemnejším a chrumkavejším. 

Rastliny najlepšie rastú v blízkosti póru. 

Art. H130 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 - Čakanka štrbáková RICCIA D’INVERNO GIGANTE var. MONACO / 

VEĽKÁ ZIMNÁ BOHATÁ 
Veľmi objemná odroda čakanky charakterizovaná veľmi ťaţkými trsmi a predĺţenými listami, 

ideálna na zber jeseň-zima. Veľmi odolná voči chladu, zbiera sa 70-85 dní po presadení. 

Vynikajúci samostatne aj v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom. 



Rady na pestovanie 

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30-40 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. 

HNOJENIE: v zime vyzretým maštaľným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie. 

ZAVLAŢOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda vyschne a aţ potom znova zalievajte. 

ZBER: viazaním zrelých trsov sa získa vybielenie srdca, ktoré sa tak stáva jemnejším a chrumkavejším. 

Rastliny najlepšie rastú v blízkosti póru. 

Art. H131 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA 

 

 
 INDIVIA SCAROLA / ČAKANKA SCAROLA 

 
03 - Čakanka CORNETTO DI BORDEAUX 
Čakanka starodávnej tradície. Má veľké trsy s listami obalenými v klasickom roţku. Listy 

svetlozelenej farby a veľmi chrumkavé. Zbiera sa 60-90 dní po presadení. Vynikajúce 

samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom. Tradičná technika 

zahŕňa bielenie dier v zemi. 

Art. H141 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

04 - Čakanka VERDE BUBIKOPF var. STRATEGO / ZELENY 
Čakanka odroda šúľkovca so stredne silnými trsmi, s vysokou odolnosťou voči vykysnutiu, 

vhodná na zber od jari do neskorej jesene. Zbiera sa 60 dní po presadení. Vynikajúce 

samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom. 

Art. H140 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 - Čakanka BIONDA A CUORE PIENO var. SAMOA / PLNÉ SRDCE  
Vysoko kvalitná blond čakanka. Má objemnú hlavu s hustými zeleno-plavými listami, plné 

srdce, ktoré diskrétne bieli aj bez viazania. Vhodné do letno-jesenných kolekcií. Je pripravený 

50-65 dní po transplantácii. Výborná od samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami 

a hlávkovým šalátom. 

Art.H142 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

06 - Čakanka GIGANTE DEGLI ORTOLANI var. TORINO  
Zimná čakanka s veľmi objemnými a ťaţkými trsmi. Hrubé, mäsité listy, ktoré tvoria veľmi 

plné srdce. Veľmi odolná voči chladu, zbiera sa 70-80 dní po presadení. Slušná samobieliaca 

kapacita aj bez viazania. Presádzajte vo vzdialenosti 35 cm medzi jednou rastlinou a druhou. 

Art. H143 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA 

 

07 - Čakanka ASCOLANA var. QUINTANA  
Rýchlo rastúce listy s veľmi objemnou hlavou. Má veľké, jasné listy a plné srdce. Je to 

odroda, ktorá je najodolnejšia voči chladu a vykysnutiu na konci zimy. Môţe sa zbierať uţ 80 

dní po presadení. Vynikajúce samostatne alebo do miešaných šalátov s čakankami a 

hlávkovým šalátom. Presádzajte vo vzdialenosti 35 cm medzi jednou rastlinou a druhou. 

Obmedziť hnojenie dusíkom. 

Art. H144 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA 

 

 

 



 LATTUGA / ŠALÁT 

 
01 – Šalát CANASTA var. MANADE 
Najlepší výber „kanastového šalátu“ na dnešnom trhu. Silná rastlina s veľkými, zubatými 

listami a zúbkovaným okrajom lemovaným červenou farbou. Sladká a chrumkavá chuť. 

Vhodné do kaţdého ročného obdobia. Plodinový cyklus pribliţne 30/60 dní od transplantácie. 

Art. H200 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 – Šalát  SUPERCANASTA var. MAGENTA 
Ľahko pestovateľné odrody. Široké lístie, lemované intenzívnou vínovou červenou farbou. 

Hrubá a chrumkavá konzistencia. Celoročný. Vynikajúca odolnosť voči teplu, stresu a 

popínavosti na semeno. Plodinový cyklus 30/60 dní. Odroda Jarná jesenná odroda Voulski má 

prirodzenú odolnosť proti Bremii a voške šalátovej, ktorá uľahčuje jej ekologické pestovanie. 

Art. H201 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

03 – Šalát  GENTILINA BIONDA var. IMPULSION  
Hlava a rez, odroda, nenáročná na pestovanie. Otvorená hlava s listami na okraji medzi 

siluetou, jemnou a sladkou. Vhodné do jarných, letných a jesenných kolekcií. Má cyklus 

zberu asi 30/60 dní. Impulz je odolný proti spáleniu a pred kvitnutiu aj v lete, čo uľahčuje 

jeho pestovanie aj v horúcich obdobiach.  

Art. H160 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

04 – Šalát GENTILINA ROSSA var. REDIAL 

Veľmi rustikálna odroda od hlavy aţ po rez. Otvorená hlava s listami so zubatými okrajmi, 

jemná a sladká. Vhodné do jarných, letných a jesenných kolekcií. Má cyklus zberu asi 30/60 

dní. Redial má prirodzenú odolnosť voči Bremii a červenej voške šalátovej, čo uľahčuje jeho 

ekologické pestovanie. 

Art. H170 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 – Šalát BARBA DEI FRATI ROSSA var. HUSSARDE / ČERVENÁ 

BRADA   
Hlavová a rezná odroda s veľmi rýchlym rastom. Tieţ známy ako „kanársky jazyk“. Vhodné 

pre jarnú, letnú a jesennú produkciu vďaka vynikajúcej tolerancii vzchádzania k semenám. 

Vynikajúca kvalita, široko pouţívané v šalátoch. Cyklus 30/60 dní. Z hlávkového šalátu po 

rozkrojení veľmi rýchlo oţije. 

Art. H153 -  RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

06 – Šalát BARBA DEI FRATI VERDE var. BERENICE / ZELENÁ BRADA 
Hlavová a rezná odroda s veľmi rýchlym rastom. Tieţ známy ako „jazyk canarino“. Vhodné 

pre jarnú, letnú a jesennú produkciu vďaka vynikajúcej tolerancii vzchádzania k semenám. 

Vynikajúca kvalita, široko pouţívané v zmesiach šalátoch. Cyklus 30/60 dní. Z hlávkového 

šalátu po rozkrojení veľmi rýchlo oţije. 

Art. H152 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

 



07 – Šalát  ZUCCHERINA “CUOR DI LATTUGA” var. DERBY / HLÁSOVÉ 

SRDCE 
Skutočná špecialita s názvom "cuketka", obľúbená pre kvalitu a chrumkavosť svojho srdca, 

vynikajúca aj v pinzimoniu. Veľmi zdravá a odolná, dá sa ľahko pestovať po celý rok a má 

dobrú trvanlivosť na poli. Zavlaţujte ráno, snaţte sa nezalievať listy, aby ste predišli plesni. 

Art. H157 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

08 – Šalát FOGLIA DI QUERCIA MIX var. PANISSE/ELUARDE / 

ZMIEŠANÝ DUBOVÝ LIST 
Výber na zber rezom či hlávkou, nenáročný na pestovanie aj v lete. Listy sú jemné a sladké. 

Plodinový cyklus pribliţne 30/60 dní. Po strihaní sa rýchlo prereguluje. Jednoduché 

ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške šalátovej. 

Art. H203 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

09 – Šalát  LOLLO MIX var. LOCARNO/CONCORDE  
Odrody vhodné do skleníkov a na otvorené polia, ktoré moţno pestovať po celý rok. Listy sú 

zvinuté, krásnej svetlej farby. Sladké a veľmi jemné sa pouţívajú aj na zdobenie jedál. 

Plodinový cyklus pribliţne 30/50 dní. Presádzajte 15-20 cm medzi rastliny. Hnojiť výdatne. 

Art. H202 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

01 – Šalát REGINA DEI GHIACCI var. ADELA / KRÁĽOVNÁ ĽADU 
Známy ako šalát „veľkých jazier“, je to chrumkavý šalát, ktorý sa výborne konzumuje. 

Kompaktná, okrúhla hlava so zubatými listami jasnej svetlozelenej farby. Vhodné do kolekcií 

počas celého roka. Plodinový cyklus 50/70 dní. Zavlaţujte ráno, vyhýbajte sa zmáčaniu listov, 

aby ste zabránili napadnutiu plesňou. 

Art. H180 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

02 – Šalát GHIACCIOLINA var. REINES DES GLACES  
Tradícia, ktorá sa vracia: nový výber „ľadovej kráľovnej“, toho z minulosti. Má jemne zubaté 

listy neuveriteľnej chrumkavosti a stredne zelenej farby. Na jarný a jesenný zber. Cyklus 40-

60 dní. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste v rovine. Zavlaţujte bez navlhčenia 

listov. 

Art. H183 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

03 – Šalát BRASILIANA VERDE var. MASAIDA / ZELENÁ BRAZÍLIA 
Netypický brazílsky šalát, svetlej farby, s chrumkavými listami, nenáročný na pestovanie. 

Dobre odoláva teplu a chladu. Pestovateľné počas celého roka. Plodinový cyklus 40-70 dní od 

presádzania. Výborne sa pestuje aj na zber ako šalát na rezanie. Zavlaţujte bez navlhčenia 

listov. 

Art. H181 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

04 – Šalát BRASILIANA ROSSA var. GRAZER / ČERVENÁ BRAZÍLIA 
Osobitý brazílsky, s červenými hranami listov, vyznačujúci sa dobrou rannosťou. Chutné a 

chrumkavé, zbiera sa 35-60 dní po presadení. Vyhnite sa transplantácii medzi júlom a 

augustom v rovinatých oblastiach. Zavlaţujte ráno, snaţte sa vyhnúť zmáčaniu listov, aby ste 

zabránili napadnutiu plesňou. Veľmi odolný voči nízkym teplotám. 



Art. H182 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

05 – Šalát BATAVIA VARIEGATA var. UNICUM / BATAVIA PESTRÁ 
Atypický brazílsky, objemný, so svetlozelenými listami pruhovanými ruţovými, mierne 

bulovitými. Zubatý list, veľmi chrumkavý. Ľahko pestovateľná odroda. Vyhnite sa 

transplantáciám v júli a v auguste v níţinách. Zalievajte ráno, snaţte sa nezmáčať listy. 

Odolný voči nízkym teplotám. 

Art. H184 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

06 – Šalát BATAVIA VERDE var. POSAVKA / ZELENÁ BATAVIA 
Odroda Batavia charakteristická pre Slovinsko, s tmavými listami s jemne ruţovým okrajom, 

veľmi chrumkavá, s hmotnosťou 4-500 gramov. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste, 

v níţinách. Objemná rastlina, nenáročná na pestovanie. Ak je to moţné, zavlaţujte ráno. 

Odolný voči nízkym teplotám. 

Art. H158 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

 LATTUGA A CAPPUCCIO / HLÁVKOVÝ ŠALÁT 

 

07 – Šalát VERDE var. KUZCO PRIMAVERILE-ESTIVA / ZELENÁ var. 

KUZCO JAR-LETO 
Elegantný šalát so skorým cyklom na zber od jari aţ po celé leto. Vynikajúca odolnosť voči 

popínaniu k semenám. Plodinový cyklus 30/60 dní. Má prirodzenú odolnosť voči voške 

šalátovej, čo uľahčuje jej ekologické pestovanie. 

Art. H150 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

08 – Šalát VERDE var. RANGER PRIMAVERILE-INVERNALE / ZELENÁ 

var. JAR-ZIMA 
Stredne skorý hlávkový šalát na jesenný, zimný a jarný zber. Pripravené 45/80 dní po 

transplantácii. Odroda nenáročného pestovania, s vynikajúcou odolnosťou voči nízkym 

teplotám. Zavlaţujte ráno, aby ste nezmáčali listy. 

Art. H154 - 9 RASTLÍN V KOCKE - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA a od 

AUGUSTA DO NOVEMBRA 

 

09 – Šalát BIONDA var. BALLERINA  
Najlepšia „blond“ letná odroda. Dokonale odoláva vysokým teplotám a vzchádzaniu do 

semena. Má čiapku, ktorá po dozretí tvorí plné srdce, skutočne jemné a sladké. Vynikajúca 

odolnosť proti hnilobe. Plodinový cyklus pribliţne 30/60 dní. 

Art. H151 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

10 – Šalát ROSSA var. RIVALE / ČERVENÁ 
Odroda šalátu typu Parella, so sýtočervenými listami. Objemná hlava, s vynikajúcim 

správaním pre jarné a jesenné zbery. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste v níţinách. 

Zalievanie v dopoludňajších hodinách, vyhýbajte sa namáčaniu listov, aby ste zabránili 

napadnutiu plesňou. 

Art. H159 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

 



 

11 – Šalát ROSSA 4 STAGIONI var. SOLIFLORE / ČERVENÁ 4 SEZÓNY 
Najlepší výber šalátu zo štyroch sezón. Silná rastlina, odolná voči popínavosti k semenu, s 

objemnou hlavou a natretá červenou farbou. Pre svoje veľmi jemné listy je to jedna z 

najobľúbenejších odrôd na stole. Vhodné do kolekcií počas celého roka. Má prirodzenú 

odolnosť voči Bremii a červenej voške šalátovej, čo uľahčuje jeho pestovanie organickou 

metódou. 

Art. H204 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

01 – Šalát PESCIATINA var. ESCALE  
Veľmi obľúbená a známa odroda v strednom Taliansku. Toskánsky ekotyp s veľmi čiernym a 

veľmi chutným listom. Hlava, mierne otvorená, má zelené bulózne listy, elegantne spestrené 

červenou farbou. Rastie rýchlo a zbiera sa 30-60 dní po presadení. Priemerná hmotnosť 

200/300 gr. Odoláva červenej voške šalátovej. 

Art. H161 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

02 – Šalát ROSSA DI TRENTO var. DOLOMITI 
Odroda hlávkového šalátu s veľmi vitálnou a energickou rastlinou. Jemné a chutné listy, 

svetlozelené s červenými okrajmi. Vhodné do kolekcií od jari do jesene. Kultivačný cyklus asi 

30/60 dní od presádzania. Zavlaţujte, ak je to moţné, ráno, snaţte sa vyhnúť zmáčaniu listov. 

Art. H155 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

 

 LATTUGA ROMANA/RÍMSKY ŠALÁT 

 
03 – Šalát BIONDA var. FLAVIUS / BLOND 
Veľmi elegantný hladko listý rímsky šalát, s chrumkavými zeleno plavými listami. Rastlina je 

mohutná a nenáročná na pestovanie aj v horúcom letnom období vďaka vysokej odolnosti 

voči popínavosti k semenám. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti 

proti Bremii a červenej voške šalátovej. 

Art. H192 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

04 – Šalát ROSSA var. FERIA / ČERVENÁ 
Starorímska odroda charakteristická typickým vzpriameným listom s ruţovým aţ červeným 

okrajom. Stredne objemná rastlina, ktorá je vhodná na presádzanie na jar a jeseň. Zavlaţujte 

ráno, snaţte sa nezmáčať listy, aby ste predišli plesni. 

Art. H191 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

05 – Šalát GRETTONA var. GRETTA R  
Rímsky šalát veľmi vyhľadávaný v strednom Taliansku. Má chrumkavé listy jasnej zelenej 

farby. Prispôsobí sa skleníku a otvorenému terénu. Ľahko sa pestuje v rôznych pôdach, môţe 

sa presádzať vo všetkých mesiacoch roka. Dozrieva 45-70 dní po transplantácii. Zalievajte 

ráno, snaţte sa nezmáčať listy. 

Art. H207 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

06 – Šalát MINI ROMANA DA PINZIMONIO var. NOVELDA E ROSAINE 



Novinka pre milovníkov hlávkového šalátu. Kompaktné rastliny s ruţovými a zelenými 

listami. Plné, sladké a chrumkavé srdce. Kultivačný cyklus 45/65 dní od presádzania. Rosaine 

má prirodzenú odolnosť voči Bremii a červenej voške hlávkového šalátu, čo uľahčuje jeho 

ekologické pestovanie. 

Art. H208 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

07 – Šalát MORTARELLA 
Oceňuje sa takmer všade. Má plné, príjemne jemné a chrumkavé srdce. Vyhnite sa 

transplantáciám v júli a v auguste. Zavlaţujte ráno, vyhýbajte sa zmáčaniu listov, aby ste 

zabránili napadnutiu plesňou. 

Art. H193 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

 

 LATTUGA SALANOVA / ŠALÁT 
 

 

08 – Šalát SALANOVA MIX A FOGLIA RICCIA var. 

HAFLEX/EXOGRAPHIE / MIX ŠALÁT bohatými kučeravými listami 
Originálny moholistý šalát „salanova“ je teraz dostupný aj s kučeravým listom, ktorý je 

navyše chutný a dobre stráviteľný. Príprava je rýchla, pretoţe všetky listy sa oddelia jediným 

rezom. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške 

šalátovej. 

Art. H210 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

09 – Šalát SALANOVA MIX A FOGLIA LISCIA var. AQUINO/SEURAT / 

MIX S HLADKÝM LISTOM  
Originálny nenapodobiteľný mnoholistý šalát, veľmi dobrý a dobre stráviteľný. Rýchla 

príprava, jediným rezom sa oddelia všetky listy. Presádzajte asi 15 cm medzi rastlinami. 

Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške šalátovej. 

Art. H206 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

 

 MELANZANA / BAKLAŽÁN 
 

01 – Baklaţán LUNGA var. NILO F1 / DLHÉ 
Odroda typu Rimini, je najdlhšie najhodnotnejšia na trhu. Plody bez tŕňov 20-25 cm, s 

výbornou trvanlivosťou po zbere. Výborná praţenica s parmezánom pre milovníkov výraznej 

chuti. Špecialita. Vhodné je výdatne prihnojovať a likvidovať prvé plody, ktoré vznikajú ešte 

malé. 

Art. H241 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H613 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN20 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

 

 

 



02 – Baklaţán OVALE var. FANTASTIC F1 / OVÁLNE 
Je to najvyhľadávanejší okrúhly baklaţán na trhu, pre svoju ranosť a vysokú produkciu. Plody 

sú bez tŕňov, s konzistentnou duţinou, s veľmi malým mnoţstvom semien. Hmotnosť 

dosahuje 500 gramov. Kompaktná rastlina, ktorá sa štedro hnojí. 

Art. H251 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H618 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN21 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKUKU 14 – dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

03 – Baklaţán LILLA var. BEATRICE F1  
Odroda, ktorú amatéri vţdy oceňovali pre jej veľmi vysokú kvalitu. Po rozkrojení a uvarení 

duţina nezhnedne. Výnimočné kulinárske kvality. Mimoriadne jemná chuť. Vhodné je bohato 

prihnojovať a ešte malé plody likvidovať. 

Art. H252 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H630 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN22 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

04 – Baklaţán VIOLETTA var. SABELLE F1 / FIALOVÁ 
Okrúhla ovocná odroda s krásnou jasnofialovou farbou. Veľmi produktívna rastlina. 

Vynikajúca kvalita s jemnou chuťou a dobrou konzistenciou, vďaka čomu je vhodná na 

všetky pouţitia v kuchyni. Vhodné je výdatne prihnojovať a ešte malé plody likvidovať. 

Art. H676 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Baklaţán PICCOLA GENOVESE var. MINNY F1 / MINI 
Malé, lesklé, tmavofialové okrúhle plody. Pripravujú sa z nich typické „plnené baklaţány“, 

tradičné ligúrske letné jedlo. Na konci sezóny je veľmi ţiadané malé ovocie, ktoré zostane, 

aby sa dalo do oleja a uskladnilo na zimu. V prítomnosti malého počtu plodov sa veľkosť 

zväčšuje. 

Art. H253 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H690 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 – Baklaţán STRIATA var. LEIRE F1 / PRUHOVANÝ 
Nová oválna odroda s pruhovanou šupkou, bez tŕňov, s lahodnou duţinou, veľmi oceňovaná 

skvelými kuchármi. Silná a dlhodobo produktívna rastlina. Plody krásnej pruhovanej fialovej 

farby. Vhodné je dobre prihnojovať a ešte malé plody likvidovať. 

Art. H653 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN32 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

07 - Baklaţán BABY var. VIOLETTA LUNGA F1 / DLHÉ FIALOVÉ 
Baby baklaţán sladkej chuti. Špecialita v kuchyni! Pri varení absorbuje málo oleja. Trsovité 

plody dlhé asi 15 cm a veľmi tenké v priemere. Vhodné aj na pestovanie v nádobách (min. Ø 

30 cm hĺbka 40 cm). Vyhľadávaný všetkými kuchármi. Veľmi tenká koţa. Hnojte výdatne, 

aby ste mali optimálne plody. 

Art. H684 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 



08 – Baklaţán BIANCA var. CLARA F1 / BIELA    
Odroda baklaţánov so stredne skorým cyklom, s dosť veľkými plodmi, s krásnou mliečne 

bielou farbou. Jeho kulinárske kvality sú známe, vďaka čomu je najlepším baklaţánom, aký 

existuje pre milovníkov jemných chutí. Keď plody získajú ţltkastý odtieň, sú uţ príliš zrelé. 

Art. H606 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN23 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

 

 MELONE / MELÓN 
 

01 – Melón RETATO CON FETTA var. MAGNIFICENZA F1 / SIEŤ 

S PLÁKOM 
Najlepší taliansky sieťovaný melón! Má stredne skorý cyklus. V porovnaní s inými 

podobnými odrodami sa pestuje ekologicky jednoduchšie, pretoţe je prirodzene odolná voči 

hlavným koreňovým chorobám, proti bielej chorobe a proti voškám melónovým. 

Art. H259 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art.H632 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Melón RETATO SENZA FETTA var. GIORGIO F1 / SIEŤ BEZ 

PLÁKOV 
Veľmi kvalitná odroda s ovocím, cca 1,5 kg, aromatická a veľmi sladká. Ľahko sa pestuje 

vďaka prirodzenej odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej chorobe. Odporúča 

sa hnojiť draslíkom. 

Art. H270 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN4 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

03 – Melón LISCIO var. IAGO F1 / HLADKÝ 
Odroda melóna so stredne skorým cyklom s hladkou šupkou a pevnou duţinou, s vysokým 

obsahom cukru, sýto oranţovej farby. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej 

odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej chorobe. Keď sú plody zrelé, šupka 

zvonku zoţltne a prebieha zber. 

Art. H260 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art.H624 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN11 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

04 – Melón GIALLO MERAVIGLIA DI TRAPANI var. SYDERAL F1 / ŢLTÝ 
Veľmi sladký ţltý melón, veľmi vitálny a nenáročný na pestovanie, s dobrou trvanlivosťou. 

Veľmi cukrová biela duţina pripomínajúca exotické chute. Dosahuje hmotnosť 2 kg. Ľahko 

sa pestuje vďaka dobrej vitalite a odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej 

chorobe. V záverečnej fáze dozrievania pozastavte zavlaţovanie. 

Art. H671 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

 

 

 



05 – Melón VERDE PIEL DE SAPO SANCHO var. BELDOR F1 / ZELENÁ 
Nová odroda so silnou rastlinou, nenáročná na pestovanie. Duţina je chrumkavá, veľmi 

sladká a uhasí smäd. Prirodzene odolný voči beţným koreňovým chorobám, múčnatke a 

voške melónovej. V záverečnej fáze dozrievania pozastavte zavlaţovanie. 

Art. H672 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

 
 MAIS / KUKURICA 

 

06 – Kukurica MAIS SUPER DOLCE var. GOLDA F1 / SUPER SLADKÁ  
Super sladká, skorá odroda kukurice, ideálna na získanie klasov, ktoré sa konzumujú 

grilované s maslom a soľou. 20 cm dlhé. Závlaha sa odporúča len v prípade sucha a v čase 

tvorby kukuričných klasov. Veľmi nenáročné na pestovanie. Vysádzajte po obvode záhrady, 

aby ste im zabránili zatieniť susedné druhy. 

Art. H556 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

07 – Kukurica OCRA GOMBO var. KAMINI 
Chuť podobná cukine. Vynikajúci na šalát s paradajkami. Zbiera sa, keď má dĺţku 10 cm. 

Prispôsobí sa akémukoľvek typu terénu. Má rád teplé počasie. 

Art. H280 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD APRÍLA DO MÁJA 

 

 PISELLO / HRACH 

 

01 – Hrach PISELLO MEZZA RAMA var. DIABLO  
Historická odroda hrachu raného cyklu s kultivovateľnou rastlinou aj bez opory. Vytvára 

struky dlhé 10-12 cm. obsahujúca 7/8 zŕn skvelej sladkosti a kvality. Produkcia je veľmi 

bohatá a skalárna. Zavlaţovanie sa odporúča iba v prípade dlhého sucha. Veľmi jednoduché 

na pestovanie vo všetkých typoch pôdy. Vhodné na mrazenie. 

Art. H553 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 

 PEPERONE / PAPRIKA 

 

01 – Paprika GIALLO var. MOHAI F1 / ŢLTÁ 
Odroda s hranatými ţltými plodmi, so sladkou, hustou a mäsitou duţinou. Rastlina so stredne 

skorým cyklom, prirodzene odolná voči vírusom. Na podporu vegetatívneho vývoja sa 

odporúča hojne prihnojovať rastlinu organickou hmotou a eliminovať prvé plody, ktoré sa 

rodia, keď sú ešte malé. 

Art. H281 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H614 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H573 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

Art. HIN1 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČRENÁRE 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 



02 – Paprika ROSSO var. FENOMENO F1 / ČERVENÁ 
Nová odroda s predĺţenými štvorcovými červenými plodmi, strednej veľkosti a výbornej 

produktivity. Duţina je sladká a hustá. Paprike prospieva bohaté hnojenie, najmä 

bezprostredne po presadení. Odstráňte prvé plody, ktoré vznikajú, keď sú ešte malé. 

Prirodzene odolný voči vírusom, obdarený aj mimoriadnou odolnosťou voči háďatkám. 

Art. H301 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H590 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H574 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

Art. HIN12 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

03 – Paprika VERDE var. MACIO F1 /  ZELENÁ 
Veľmi produktívna odroda paprík, ideálna na zber, keď sú plody ešte nezrelé zelené. Paprike 

pri presádzaní prospieva bohaté hnojenie. Odstráňte prvé plody, ktoré vznikajú, keď sú ešte 

malé. Keď dozreje, zmení sa na červenú. 

Art. H300 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H622 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Paprika QUADRATO ARANCIO var. OREGON F1 / ORANŢOVÁ 
Pôvodná odroda so štvorcovými, veľkými, duţinatými plodmi sladkej chuti. Rastlina strednej 

veľkosti, produktívna, ktorej v lete prospieva mierny tieň. Plody sa sfarbujú do oranţova, keď 

sú úplne zrelé. Pri presádzaní je vhodné bohato prihnojovať a ešte malé prvé plody 

likvidovať. 

Art. H644 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Paprika GIALLO DI CUNEO F1 /  ŢLTÁ KLINOVÁ 
Odroda ocenená gurmánmi, nezameniteľná pre svoju sladkú chuť; mnohonásobne vhodná, 

výnimočne hustá. V lete sa odporúča svetlý odtieň, aby ste sa vyhli spáleniu od slnka. 

Art. H285 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 – Paprika ROSSO DI CUNEO F1 / ČERVENÁ KLINOVÁ 
Odroda so silnou rastlinou a veľkými bobuľami so sladkou chuťou a hustou duţinou. Vhodné 

je výdatne prihnojovať. V lete sa odporúča mierny tieň, aby ste sa vyhli spáleniu od slnka. 

Art. H289 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Paprika CORNO GIALLO var. ASTOR F1/ISIDE F1 / ŢLTÁ 
Odroda s plodmi nad 20 cm dlhá a silná rastlina, vţdy veľmi produktívna. Duţina je chutná a 

jemná, s výbornou stráviteľnosťou. Je to najpouţívanejší druh papriky na pečenie na grile. 

Výborná aj v octe a sladkokyslá. Odroda Iside F1 (črepník 10 a vrúbľovaná) je prirodzene 

odolná voči vírusom. 

Art. H299 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H631 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN10 - 1 RASTLINA ZASADENA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

 

 



08 – Paprika CORNO ROSSO var. ALCESTE F1 / ČERVENÁ 
Odroda s plodmi cez 20 cm dlhá a silná rastlina, mimoriadne produktívna aj v ľadových 

podmienkach. Duţina je chutná a jemná, s výbornou stráviteľnosťou. Je to najpouţívanejší 

druh papriky na pečenie na grile. Výborná aj v octe a sladkokyslá. 

Art. H298 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H598 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN18 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

 

09 – Paprika CORNO PESCARESE var. CAPRICORN F1  
Plody nad 20/25 cm dlhé, mimoriadne produktívna rastlina aj v náročných podmienkach. 

Duţina je červená a veľmi chutná s výbornou stráviteľnosťou. Konzumuje sa čerstvá alebo 

ako zvýrazňovač chuti pri príprave jedál, ako aj údenín. Na zimnú konzumáciu sa dá sušiť. 

Art. H297 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

01 – Paprika PAPACCELLA  
Výnimočná paprika neapolskej tradície s nenapodobiteľnou chuťou: sladká a stráviteľná. Má 

hustú a chutnú duţinu, ideálnu do rúry, čerstvú, na zaváranie aj sladkokyslé. Prezídium Slow 

Food.  

Art. H760 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Paprika TOPEPO DA RIEMPIRE var. INDUS/TWISTER F1 / 

PAPRIKA NA PLNENIE 
Typická paprika kalábrijskej kuchyne so silnou a úrodnou rastlinou, prirodzene odolná voči 

vírusom. Prvé plody zbierajte skoro a v ranných fázach bohato prihnojujte. Plody s 

charakteristickým splošteným tvarom sa pouţívajú do mnohých receptov: dusené, vypráţané, 

ale aj v jemných konzervách v oleji a v octe. Twister je prirodzene odolný voči vírusom 

TSWV. 

Art. H642 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

03 - Paprika NOSTRANO var. GOCCIA D’ORO SEL. PIACENTINO  
Pôvodná odroda so silnou a ľahko pestovateľnou rastlinou, svetlozelenej farby, vysokej 

kulinárskej kvality. Charakteristická je sladká chuť a vysoká stráviteľnosť duţiny, ktorá má 

veľmi tenkú šupku. Vhodné je hojne prihnojovať rastlinnou organickou hmotou. 

Art. H284 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA. 

 

04 - Paprika NOSTRANO var. GOCCIA D’ORO SEL. MANTOVANO 
Odroda typická pre lombardskú tradíciu, s mohutnou rastlinou, vysoko cenená v kuchyni pre 

svoju jemnú chuť. Predĺţené bobule s veľmi tenkou šupkou krásnej svetlozelenej farby. 

Vhodné je výdatne prihnojovať. 

Art. H292 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA  

 

05 - Paprika DI CAPRIGLIO  
Odroda, typická pre Piemont, kde sa v Monferrate pestuje uţ viac ako 200 rokov. Slow food,  

pre svoju kvalitu je to malá aţ stredne veľká paprika, v ţltej a v červenej farbe, s 

charakteristickým tvarom často podobným kolovrátku. Má hustú duţinu, výbornú v octe alebo 

sladkokyslú. Jednoduché pestovanie vďaka svojej sile a odolnosti voči spáleniu slnkom. Na 

zimu sa uchováva v mrazničke. 



Art. H749 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

06 – Paprika DOLCE SNACK IN 3 COLORI var. TRIROSSO F1, TRIYELLO 

F1, TRIORANGE F1 / SLADKÁ 3 FAREBNÁ MINI PAPRIKA 
Tri druhy mini papričiek s neprekonateľnou chuťou: veľmi sladké. Bobule majú málo semien 

a sú stráviteľné. Ideálne pre akýkoľvek recept, prekvapivé pre občerstvenie a predjedlá. Super 

produktívne rastliny, nenáročné na pestovanie aj v kvetináčoch na balkóne. Odoláva 

slnečnému ţiareniu a hnilobe ovocia. Skúsiť!! 

Art. H739 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Paprika STRAVITEĽNÝ CITRÍN var. SALANA F1 
Vysoko stráviteľné. Má tenkú a chrumkavú šupku a zbiera sa, keď je citrónovo ţltá. Dobre 

znáša slnko a apikálnu hnilobu. Prirodzene odolný voči vírusom. Ideálne do šalátov. Vhodné 

je výdatne prihnojovať a prvé plody likvidovať ešte malé. 

Art. H294 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H654 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

08 – Paprika SIGARETTA BIONDO DA SOTTACETO / TENKÁ BIELA  
Odroda sladkej papriky s plodmi dlhými asi 10-12 cm. Silná, energická a mimoriadne 

produktívna rastlina. Je to najlepšia odroda do kyslých uhoriek, ale výborne sa hodí aj do 

akéhokoľvek druhu miešaného šalátu. Sladké, majú nezameniteľnú chuť a vôňu. Produkuje aj 

v náročných podmienkach, výborne v kvetináčoch na balkóne. 

Art. H293 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H621 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

09 – Paprika FRIGGITELLO var. TORRICELLO F1  
Typická odroda kampánskej tradície, čoraz viac oceňovaná v kuchyni. Plody 10 cm dlhé 

kuţeľovitého tvaru a tmavozelenej farby, ktorá sa po dozretí zmení na červenú. Duţina je 

sladká a chutná. Pouţíva sa v zelenom aj zrelom stave, na konzervovanie v octe a dusené 

podľa tradície. 
Art. H283 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H607 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 POMODORO COSTOLUTO/ PARADAJKA COSTOLUTO 
 

01 – Paradajka MARMANDE CHOCOLATE var. CAPPUCCINO F1 / 

MARMOVÁ ČOKOLÁDOVÁ 
Mimoriadne chutná paradajka, patri medzi najsladšie, s bobuľami nad 250 g. Veľmi zdravé 

vďaka vysokému obsahu antokyánov, vzácnych antioxidantov. Silná rastlina, prirodzene 

odolná voči mnohým koreňovým chorobám a vírusom. 

Art. H758 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Paradajka MARMANDE var. DEGHEIO F1/ MARIPOSA F1  
Má skorý cyklus dozrievania a je vhodný na pestovanie v skleníkoch a na otvorenom poli. 

Pevné rebrované ovocie, ktoré dosahuje 200 g. veľkosti. Odoláva mnohým koreňovým 



chorobám. Mariposa (v tégliku), má stredný cyklus, veľkosť cca 200 gr., odoláva mnohým 

koreňovým chorobám a vírusom. 

Art. H334 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H616 - 1 RASTLINA V ČEPORE 10 - SA 405 F1: Dostupné OD FEBRUÁRA DO 

JÚNA 

Art. HIN8 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

03 – Paradajka  COSTOLUTO FIORENTINO var. NOVOLI/SUCCESSO F1 

/ FLORENTINSKÝ COSTOLÚT 
Známa odroda, veľmi vyhľadávaná v Toskánsku. Má stredne neskorú rastlinu, dobrej vitality, 

veľmi produktívnu, s plochými, veľmi tvrdohlavými plodmi, ktoré môţu dosiahnuť hmotnosť 

200 gramov. Nová odroda SUCCESSO F1 (v 10 cm črepníku) je odolná voči mnohým 

chorobám koreňov. 

Art. H312 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H658 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – ÚSPECH F1: dostupné OD FEBRUÁRA DO 

JÚNA 

Art. HIN27 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

04 – Paradajka SUPER COSTOLUTO var. MARMITO F1 /  
Skorá odroda veľmi oceňovaná na trhu, s charakteristickou chrumkavosťou duţiny, málo 

vodnatá. Veľmi silná a produktívna rastlina, s rebrovanými plodmi, strednej aţ malej 

veľkosti. Ak chcete zväčšiť veľkosť, rozrieďte. Zbiera sa na začiatku dozrievania alebo júna. 

Odoláva mnohým koreňovým chorobám. 

Art. H667 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

05 – Paradajka PANTANO ROMANESCO var. MONNALISA F1 (EX SA 

405)  

Paradajka vynikajúcej veľkosti (môţe presiahnuť 250 g), so silnou a úrodnou rastlinou. 

Bobule, mierne rebrované a sploštené, sú pevné a majú dobrú chuť. Prirodzene odolný voči 

mnohým chorobám koreňov/listov a vírusom. 

Art. 331 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 – Paradajka  TONDO var. FANTASIO F1 (CRIMSON CRUSH) / 

OKRÚHLE PARADAJKY 
Pevné paradajky, viac ako 200gr. s dobrou chuťou a vţdy homogénnou farbou plodov. Dobrá 

odolnosť voči praskaniu a apikálnej hnilobe. Vďaka prirodzenej odolnosti voči peronospóre ju 

huba napáda neskôr ako citlivé odrody. Odoláva aj mnohým radikálnym patológiám. Má rada 

výdatné organické hnojenie. 

Art. H757 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

07 – Paradajka TONDO DOLCE var. HONEY MOON F1/SLADKÉ 

PARADAJKY 
Exkluzívna odroda, s vynikajúcou chuťou, prirodzene odolná voči peronospóre. Plody môţu 

presiahnuť 250 g a majú ruţovkastú červenú farbu. Nie sú veľmi citlivé na zoţltnutie pokoţky 

v horúcom počasí. Buničina je pevná a sladká, s nízkou kyslosťou. Výborná do šalátov. 

Odoláva beţným koreňovým patológiám. 



Art. H30I - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H755 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN35 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČRENÁRE 14 – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

08 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. MELODY F1/ŠALÁTOVE 

KRUHLÉ 
Odroda so stredne silnou rastlinou, veľmi produktívna a prispôsobivá stresu. Plody dobrej 

veľkosti, ktoré môţu váţiť viac ako 250 gramov, konzistentné, jasne červené, dobrej kvality, 

odolné voči apikálnej hnilobe. Prirodzene odolné voči beţným koreňovým chorobám. Široký 

sortiment zahŕňa aj odolnosť voči vírusom a mnohým koreňovým chorobám. 

Art. H325 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H664 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

09 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. WEB F1/ŠALÁTOVE KRUHLÉ 
Moderná odroda do skleníkov a na otvorené polia, veľmi produktívna, dobrej chuti, s 

hmotnosťou často presahujúcou 250 g. Dobrá odolnosť proti praskaniu, výborná pri apikálnej 

hnilobe. Ideálna odroda aj pre profesionálny trh. Rozsah odolnosti voči chorobám patrí medzi 

najširšie, aké moţno nájsť: vírusy, choroby koreňov a listov. 

Art. H305 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

10 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. PINTINO F1 /ŠALÁTOVÉ 

KRUHLÉ 
Silná rastlina, nenáročná na pestovanie aj v skleníkoch, s dobre pokrytými listami a dobrou 

produktivitou. Plody sú jasne červenej farby, sú veľmi pevné, výbornej chuti, skladovateľné a 

odolné proti praskaniu a vrcholovej hnilobe. Veľkosť plodov môţe presiahnuť 200 gr. Široká 

škála rezistencií vrátane vírusov a mnohých koreňových patológií. 

Art. H328 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

 

01 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. SARACENO F1  
Vitálna a produktívna rastlina aj v náročných pôdnych podmienkach s dobre krycími listami. 

Plody jasne červenej farby, konzistentné a šťavnaté, s dobrou chuťou a odolné voči praskaniu 

a vrcholovej hnilobe. Hmotnosť bobúľ dosahuje a často presahuje 250 g. Odolný voči rôznym 

beţným koreňovým chorobám. 

Art. H333 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H610 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - HIN2 – 1 RASTLINA ZASADENA V ČREPNIKUKU 14 – dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

02 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. EVA F1 
Rastlina vynikajúcej mohutnosti aj v náročných klimatických podmienkach, s plodmi 

odolnými proti vrcholovej hnilobe. Vytvára okrúhle, veľké a duţinaté bobule vynikajúcej 

kvality, s veľmi malým mnoţstvom semien a nízkym obsahom vody. Veľké plody s 

veľkosťou, ktorá môţe presiahnuť 300 g. výborné do šalátov a omáčok. Odolné voči 

základným koreňovým patológiám. 

Art. - H608 - 1 RASTLINA ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA  

 

 



03 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. OPTIMA F1 
Nenáročná na pestovanie, vysokoúrodná odroda. Veľmi dobre sa prispôsobuje skleníkom, ako 

aj rôznym terénom. Vďaka nízkej kyslosti je dobrá surová, zelená aj červená. Dobrá odolnosť 

proti praskaniu. Veľkosť ovocia môţe dosiahnuť 250 g. Odolné voči beţným koreňovým 

patológiám. 

Art. H317 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

04 - Paradajka TONDO A GRAPPOLO var. HORUS F1 
Historická odroda, stredne skorý cyklus, vysoká produkcia aj v skleníkoch. Dobrá tolerancia 

voči vysokým teplotám a vrcholovej hnilobe ovocia. Výborný na bruschette a do šalátov. 

Odoláva beţným koreňovým chorobám. 

Art. H338 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H627 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. HIN28 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA  

 

05 - Paradajka SARDO var. REGINELLA F1 
Skorá odroda s vitálnou a produktívnou rastlinou. Plody majú charakteristickú chrumkavú a 

kyslastú duţinu typickú pre sardínske paradajky, ideálne do šalátov. Plody, stredné aţ malé, 

majú priemernú hmotnosť medzi 40 a 60 gr. a sú zhromaţdené v zhlukoch, ktoré sú odolné k 

apikálnej hnilobe. Odoláva mnohým koreňovým chorobám. 

Art. H30C - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H638 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. HIN13 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA 

DO JÚNA  

 

06 - Paradajka SAN MARZANO var. OSKAR F1 
Medzi najznámejšie odrody San Marzano, pre skleníky a otvorené polia, s rastlinami dobrej 

sily a vysokej produktivity. Pevné a plné bobule, nad 130 g. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, 

vhodné na pouţitie do šalátov a omáčok. Odoláva rozštiepeniu a mnohým radikálnym 

patológiám. Zavlaţujte neustále od fázy zväčšovania plodov, bez stagnácie. 

Art. H30L - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA  

 

07 - Paradajka SAN MARZANO var. ADAMO F1  
Veľmi vitálna odroda San Marzano, pre skleníky a otvorené polia, s rastlinami dobrej sily a 

vysokej produktivity, s krásnymi plodmi nad 120 g. Vynikajúca zmena farby a trvanlivosť 

bobúľ, zvlášť vhodné na pouţitie do šalátov a omáčok. Dobrý zdravotný stav proti chorobám, 

odoláva niektorým nebezpečným koreňovým chorobám. Zavlaţujte neustále od fázy opuchu 

ovocia bez stagnácie. 

Art. H322 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

08 - Paradajka SAN MARZANO var. CIRANO F1 
Historická a osvedčená odroda San Marzano, ktorá patrí medzi najchutnejšie, so silnou a 

produktívnou rastlinou a vysoko kvalitným ovocím. Výborne sa konzumuje do šalátov a 

omáčok. Veľmi dlhé bobule, s charakteristickým banánovým tvarom, plné a duţinaté. Môţe 

sa pestovať v skleníkoch aj na otvorených poliach. Rastlina odolná proti chorobám a voči 

beţným koreňovým chorobám. Zavlaţujte neustále od fázy napučiavania ovocia bez 

stagnácie. 



Art. H318 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

09 – Paradajka  SAN MARZANO GIGANTE var. GIANO F1 
Vynikajúca odroda podlhovastých, so zdravou a produktívnou rastlinou a krásnymi plodmi, 

ktoré môţu presiahnuť 170 gr. Je to klasická paradajka na konzumáciu v šalátoch a je vhodná 

do všetkých druhov receptov. Menšia citlivosť na apikálnu hnilobu ako ostatné San Marzano. 

Pred presadením hojne prihnojte organickou hmotou. Odolné voči rôznym koreňovým 

patológiám. Zavlaţujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie. 

Art. H604 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

01 – Paradajka  CORNO DELLE ANDE var. CORNABEL F1 
Vylepšenie starodávnej odrody s vitálnejšou a veľmi produktívnou rastlinou, ktorá sa 

vyznačuje typickou rohovitou bobuľou, vďaka ktorej pripomína San  Marzano. Jeho 

hmotnosť môţe presiahnuť 200 gramov. V porovnaní s ostatnými podlhovastými je menej 

citlivý na apikálnu hnilobu. Má ruţovú farbu a duţinu s nízkou kyslosťou, málo bohatú na 

vodu, veľmi dobrej chuti a s veľmi malým mnoţstvom semien. Odoláva niektorým 

radikálnym patológiám. 

Art. H668 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Paradajka OVALE var. LUANA F1 
Odroda so stredne skorým cyklom, veľmi úrodná, s charakteristickými strapcami s oválnymi 

plodmi výbornej chuti, málo vodnatá a s nízkou kyslosťou. Má sýto červenú farbu a bobule 

asi 140 gr. Je nenáročný na pestovanie, dokonca aj v skleníkoch, vykazuje vyššiu odolnosť 

voči apikálnej hnilobe ako odrody San Marzano. Široká škála rezistencií vrátane vírusov, 

chorôb listov a mnohých koreňových patológií. Zavlaţujte neustále od fázy opuchu ovocia 

bez stagnácie. 

Art. H309 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H615 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. HIN9 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH – dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

03 - Paradajka SAN MARZANO VUOTO var. SCATOLONE 
Starobylá odroda s rustikálnou, energickou a veľmi produktívnou rastlinou. Výrobný cyklus 

je stredne neskorý. Bobule majú predĺţený tvar a vyznačujú sa tým, ţe sú vo vnútri prázdne. 

Ideálne sa konzumuje v šalátoch. Obmedzená trvanlivosť, odporúča sa rýchla konzumácia, ak 

sa zbiera zrelé. Zavlaţujte neustále od fázy napučiavania plodov bez stagnácie. 

Art. H324 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H626 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA  

 

04 – Paradajka DA SALSA DA PALO var. ROSSANO F1 
Nová odroda: predĺţená oválna paradajka. Veľké plody (6-8 na strapec nad 150 g) pevné a s 

dobrou trvanlivosťou. Nie je veľmi citlivý na apikálnu hnilobu, umoţňuje pomerne postupný 

zber produkcie. Výborná na konzerváciu aj na čerstvú konzumáciu v šalátoch. Má odolnosť 

voči vírusom a mnohým rádiologickým ochoreniam. Zavlaţujte neustále od fázy opuchu 

ovocia bez stagnácie. 

Art. H30A - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

 



05 – Paradajka SAN MARZANO ESTIVO 
Krásna odroda s vitálnou rastlinou a vysokou produktivitou. Má pevné a plné bobule, cez 100 

gr., ktoré dozrievajú rovnomerne aj na jeseň. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, na pouţitie do 

šalátov a omáčok. Odoláva mnohým radikálnym patológiám. Zavlaţujte neustále od fázy 

opuchu ovocia bez stagnácie. 

Art. H327 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

07 – Paradajka CUORE LIGURE ROSA var. ROSAMUNDA F1 / RUŢOVÉ 

LIGURISKÉ SRDCE 
Ruţové ligúrske srdce, pre pestovanie v skleníkoch a na otvorených poliach. Ľahko 

pestovateľná rastlina: energická, silná a veľmi produktívna. Bobule môţu váţiť viac ako 250 

gramov a nie sú veľmi citlivé na praskanie. Jemná chuť a nízka kyslosť. Odoláva niektorým 

koreňovým chorobám. Od tohto roku dostupné aj vrúbľované. 

Art. H30G - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H741 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HIN40 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

08 – Paradajka CUORE LIGURE var. CUORESISTO F1/LIGÚRSKE 

SRDCE 
Odroda pochádzajúca z Ligúrskej riviéry, známa svojou vynikajúcou kvalitou. Má veľmi 

zdravú a štedrú rastlinu, so stredne neskorým cyklom, s plodmi odolnými proti praskaniu, 

ktoré ľahko dosahujú hmotnosť 300 gramov. Má jemnú a chutnú duţinu, mierne múčnu, s 

veľmi malým mnoţstvom semien a pravú vôňu paradajok z minulosti. Fantastické v caprese! 

Odoláva niektorým koreňovým chorobám a vírusom. Dostupné aj vrúbľované. 

Art. H319- 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

Art. - H629 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H576 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

Art. - HIN6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

09 – Paradajka CUORE LIGURE var. CICERONE F1 (EX PUNENTE) 
Vitálna a veľmi produktívna odroda s väčšími bobuľami ako Punente (asi 250 g). Odoláva 

vírusom a mnohým koreňovým chorobám. 

Art. H751 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

01 – Paradajka CUOR DI BUE var. DOLCECUORE F1 / SRDCE VOLA 
Starobylá odroda, so stredne neskorým cyklom, s nezameniteľnými plodmi v tvare srdca, 

ktoré môţu presiahnuť hmotnosť 250 g. Stále je cenený pre kvalitu duţiny, mäkkú, málo 

kyslú a s veľmi malým mnoţstvom semien. Odporúča sa skorý zber, keď sa ovocie sfarbí do 

ruţova. Obmedzená trvanlivosť. 

Art. H313 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H605 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. HIN580 - 1 RASTLINA V ČRENÁRE 10 INN. - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HIN19 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKUKU 14 VRUBENÍ - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 



02 – Paradajka PERA ABRUZZESE var. PERBRUZZO F1/HRUŠKA 

ABRUZSKÁ 
Je otcom všetkých rajčín s hruškovým srdcom. Vytvára veľké plody s typickým „hruškovým“ 

tvarom rebrovaná. Môţe dosiahnuť 300 gr. hmotnosti. Pevná duţina, tenká šupka a sladká 

chuť. Bobule sú veľmi bohaté na lykopén. Zbiera sa zrelý z rastliny. Vynikajúce na domácu 

prípravu zaváranín, výborne surové. Prirodzene odolné voči niektorým koreňovým chorobám. 

Art. - H330 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - HIN29 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD 

MARCA DO JÚNA 

 

03 – Paradajka CANESTRINO F1 
Nový hybrid, vylepšenie známej toskánskej odrody, s väčšími, plnšími a chutnejšími 

bobuľami. Plody s ich charakteristickým košíkovým tvarom môţu presiahnuť 300 g. Má 

tenkú šupku a jemnú a chutnú duţinu. Vynikajúce ako čerstvé, tak aj do omáčok. 

Art. - H329 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

Art. - H657 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H581 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

Art. - HIN24 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

04 – Paradajka GIGANTE var. OR PATATARO 
Známa odroda, s málo mohutnou rastlinou a listami podobnými zemiakom. Plody sú jemné a 

patria medzi najchutnejšie, s malým mnoţstvom semien a nízkou kyslosťou. Rozmery nad 

500 g, ktoré vo veľmi úrodných pôdach alebo s vrúbľovaním presahujú 1 kg. Bohaté na 

organické a minerálne hnojenie na pestovanie. Transplantácia medzi aprílom a májom. 

Art. - H306 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - HIN 31 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - Dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

05 – Paradajka GIGANTE var. BEEFSTEACK F1  
Odroda so silnou rastlinou, s bobuľami, ktoré môţu presiahnuť 800 gr. Jemná duţina 

vynikajúcej chuti, s nízkou kyslosťou a malým mnoţstvom semien. Presádzanie medzi 

aprílom a májom podporuje produkciu väčšieho mnoţstva ovocia. Odoláva beţným 

koreňovým chorobám. 

Art. -  H337 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H597 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

06 – Paradajka GIGANTE var. BIG BEEF F1 / OBRI 
Veľké paradajky (aj cez 700 g) a dobrej kvality, s malým mnoţstvom semienok a nízkou 

kyslosťou. V prípade potreby ovocie preriedite, aby ste dosiahli väčšie rozmery. 

Transplantácia medzi aprílom a májom uprednostňuje štedrejšiu produkciu. Odoláva 

niektorým radikálnym patológiám. 

Art. H660 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Paradajka SORRENTONE var. ROSALINDA F1 (sostituisce 

MARECHIARO)/ (nahrádza MARECHIARO) 



Vylepšenie ekotypu Sorrentine, patrí medzi najzdravšie a najproduktívnejšie „obrie“ 

paradajky. Má energickú rastlinu a pevné a duţinaté bobule s jednotnou ruţovou farbou a 

dobrou chuťou, váţi viac ako 400 gramov. Pri štepených rastlinách môţe prekročiť 1 kg! 

Odoláva niektorým radikálnym patológiám. Dostupné aj vrúbľované. 

Art. H700 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

Art. HIN37 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

08 – Paradajka BELMONTE SILANO var. PONDEROSA  
Staroveká odroda kalábrijskej tradície. Vytvára veľké lahodné plody s charakteristickou 

ruţovou farbou, ktorých hmotnosť môţe presiahnuť 400 gramov. Vynikajúca duţina, takmer 

bez semien. Veľmi vyhľadávaný pre výnimočnú chuť plodov, ktoré sa jedia v šalátoch so 

soľou a olivovým olejom. Špecialita. Pre štedrejšiu produkciu odporúčame presádzanie do 

polovice mája. 

Art. -  H637 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

01 - Paradajka NERO A GRAPPOLO var. INDIGO ROSE / čierne INDIGO 
Veľmi tmavé paradajky, takmer čierne, s bobuľami 40-60 g. Má vysoký obsah antokyánov, 

vzácnych antioxidantov. Rastlina na výšku mierne presahuje jeden meter. Po dozretí sa 

zatienená strana bobúľ zmení na oranţovú. Bohato pridajte organické a minerálne hnojivo. 

Art. - H719 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA  

 

02 – Paradajka NERO DI CRIMEA var. KAKAO F1 / krymská čierna 
Odroda, ktorá rozhodne zlepšuje starú krymskú čiernu, s oveľa zdravšou a produktívnejšou 

rastlinou. Guľaté bobule s vysokým obsahom antokyánov môţu dosiahnuť 150 g. Dobré do 

šalátov. Je prirodzene odolná voči niektorým radikálnym patológiám. 

Art. - H302 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H601 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

03 – Paradajka DA APPENDERE var. PRINCIPE BORGHESE / NA 

ZAVESENIE 
Starodávna srbská odroda z Kampánie, ideálna na zimné skladovanie v trsoch. Bobule 20-30 

g. majú veľmi hrubú koţu a dobre odolávajú apikálnej hnilobe. Rastlina má dobrú odolnosť 

voči suchu. Pre dobrú ochranu zavlaţujte s mierou. 

Art. H335 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H646 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Paradajka DA APPENDERE var. PONDEROSA GIALLO / NA 

ZAVESENIE 
Odroda pôvodom zo stredného Talianska, s oranţovo-ţltými plodmi, 30-40 g, v strapcoch. 

Táto paradajka, uloţená v chránenom prostredí, sa môţe uchovávať aţ do februára a neskôr. 

Pre dobrú ochranu zavlaţujte s mierou. 

Art. - H326 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 



05 – Paradajka CILIEGINO DOLCISSIMO var. APERO F1/VEĽMI 

SLADKÉ CHERRY 
Je to najsladšia a najaromatickejšia cherry paradajka. Má silnú, zdravú a produktívnu rastlinu, 

vhodnú do skleníkov a na otvorené polia. Bobule sú oválne s hmotnosťou asi 15 g. a v 

sušenom stave sú výborné aj na konzerváciu. Prirodzene odolný voči chorobám koreňov a 

listov. 

Art. - H30E - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H742 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

06 – Paradajka CILIEGINO DOLCE var. STRILLO F1 / SLADKÉ CHERRY 
Sladké cherry paradajky s malými bobuľami (15 g), tmavočervenej farby, s primeranou 

toleranciou voči praskaniu. Má energickú a produktívnu rastlinu a je prirodzene odolná voči 

mnohým koreňovým chorobám. 

Art. H304 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. H669 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

07 – Paradajka CILIEGINO var. PAKI F1 / CHERRY 
Klasická cherry paradajka (20 g), so skorým cyklom, so zdravou a produktívnou rastlinou, do 

skleníkov a na otvorené polia. Trsy s pevnými plodmi, s vynikajúcou odolnosťou proti 

vrcholovej hnilobe a dobrou proti praskaniu. Pre milovníkov malej sladkej čerešne. Odoláva 

niektorým beţným chorobám. 

Art. - H336 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD 

FEBRUÁR AŢ JÚN 

Art. - H612 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H575 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

Art. - HIN7 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA 

DO JÚNA 

 

08 – Paradajka CILIEGINO var. BINGO F1 (tipologia Pachino) / CHERRY 
Je to veľká cherry paradajka (30 g), s nie príliš sladkou chuťou, so silnou a produktívnou 

rastlinou, pre otvorené polia a skleníky. Konzistentné bobule, málo citlivé na praskliny a na 

vrcholové napučiavanie plodov. Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým chorobám. 

Art. - H332 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H663 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - HIN16 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

 

 POMODORO CILIEGINO MULTICOLOR/ 

VIACFAREBNÁ CHERRY PARADAJKA 
 

01 – Paradajka CILIEGINO CHOCOLATE var. BLACK CHERRY F1 / 

ČOKOLÁDOVÁ CHERRY 
Úplne nová odroda cherry paradajok, veľmi tmavej farby, vďaka vysokému obsahu 

antokyánov. Chutným a zdravým viacfarebným šalátom dodáva špeciálny nádych s cherry a 



datterini paradajkami všetkých farieb! Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým 

chorobám. 

Art. - H759 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA  

 

02 – Paradajka CILIEGINO GIALLO var. STAR GOLD F1 / ŢLTÉ CHERRY  
Skorá odroda zlatoţltej farby 25 g, s veľmi sladkou duţinou, vynikajúcou chuťou a nízkou 

kyslosťou. Silná, zdravá a produktívna rastlina s bobuľami veľmi odolnými voči praskaniu. 

Na stole sa pouţíva ako beţná cherry paradajky. Odolné voči niektorým radikálnym 

patológiám. 

Art. - H600 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

03 – Paradajka CILIEGINO ARANCIO var. ORANGINO F1 (ex 

SUNSUGAR) / ORANŢOVÉ 
Odroda veľmi oceňovaná pre svoju vţdy veľmi sladkú chuť a atraktívnu a výraznú oranţovú 

farbu. Malé bobule s hmotnosťou 15-20 gramov sú jemné a málo citlivé na praskanie. Ideálne 

na farbenie letných šalátov s chuťou a fantáziou! 

Art. -  H752 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

04 – Paradajka DATTERINO var. BOMBARDINO F1 
Datterino sladké a duţinaté, s plodmi 10-15 gr. Veľmi produktívne, pre skleníky a otvorené 

polia. Bobule sú jasne červené, veľmi jednotné, ktoré si zachovávajú aj v nepriaznivých 

klimatických podmienkach. Dobrá trvanlivosť a tolerancia voči apikálnej hnilobe a 

prasklinám. Dobré ako surové, tak aj do sladkých omáčok. Rastlina je mimoriadne silná a 

zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom, chorobám listov a mnohým 

chorobám koreňov. 

Art. - H303 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA  

 

05 – Paradajka DATTERINO var. LOBELLO F1 
Super produktívna, zdravá, ľahko pestovateľná odroda. Trsy s plodmi 15-20 gr., duţinaté a 

pevné. Vynikajúca odolnosť proti praskaniu a vrcholovej hnilobe, na rastlinách vydrţí dlho 

zrelá bez poškodenia. Dobré čerstvé aj ako omáčka. Odoláva mnohým koreňovým chorobám. 

Art. - H320 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

Art. - H628 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - H577 - 1 RASTLINA V ČEPINÁRI 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

MÁJA 

Art. - HIN17 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD 

MARCA DO JÚNA 

  

06 – Paradajka BABY DATTERINO var. TRILLY F1 
Vynikajúca odroda so silnou a zdravou rastlinou. Trsy s 15 g. Plody, duţinaté, pevné a veľmi 

sladké, odolné voči apikálnej hnilobe. Vynikajúce čerstvé ako predjedlo a snack aj do 

sladkých omáčok. Odolný voči niektorým koreňovým chorobám. 

Art. - H30B - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. -  H740 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Paradajka  DATTERINO GIALLO var. SKATE F1 / ŢLTÉ 
Skoré ţlté datterino. Veľmi statná rastlina, nenáročná na pestovanie, zdravá a vysoko 

produktívna, odolná voči vrcholovej hnilobe, plody s veľmi sladkou chuťou a nízkou 



kyslosťou. Ideálne na občerstvenie, predjedlá a na dodanie farby chodom. Odolné voči 

niektorým patológii. 

Art. - H721 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

08 – Paradajka DATTERINO ARANCIONE var. FANTINO F1/ 

ORANŢOVÉ 
Nové skoré datterino, s plodmi cca 15g krásnej sýto-oranţovej farby. Lahodné bobule s jemne 

sladkou chuťou s nízkou kyslosťou. Rastlina je zdravá a odoláva beţným koreňovým 

chorobám. 

Art. - H756 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

01 – Paradajka MINI PERINO var. DUNNE F1  
Malá (20-30 g) podlhovastá odroda paradajok, ktorá spája výnimočnú, sladkú a aromatickú 

chuť, skorosť a trvalo vysokú úrodu, dokonca aj počas leta. Je vhodný na všetky pouţitia v 

kuchyni: výborný do šalátov alebo ako chuťovka, výborný aj pri varení v omáčkach a 

prívarkoch. Odolné voči niektorým radikálnym patológiám. 

Art. - H754 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - HIN34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD 

FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

02 – Paradajka ZEBRINO var. CRISPINO PLUM F1 
Odroda so ţiarivo zelenými plodmi melírovanými v atraktívnej oranţovo-červenej farbe. 

Duţina s vysokým obsahom lykopénu, ktorý jej dodáva super antioxidačnú hodnotu. 

Výnimočná, neprekonateľná chuť: chutné ako snack a surové s olivovým olejom v 

cestovinách. Bohato hnojte. Odolné voči rôznym koreňovým chorobám. Dostupné aj ako 

štepená rastlina. 

Art. - H665 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

Art. - HIN30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

03 – Paradajka IL QUNTO GUSTO var. YUP F1 
Plody 30-40 g, s chrumkavou duţinou a vysokým obsahom antokyánov a lykopénu, ktoré z 

neho robia skutočnú „super potravinu“. Odoláva hnilobe ovocia, je produktívna aj v horúcich 

obdobiach. Odolný voči mnohým radikálnym patológiám. 

Art. - H747 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

04 – Paradajka VESUVIANO var. PICCADILLY F1 
Zavedená odroda, s mimoriadnou produktivitou, s plodmi 40 gr. Má zdravú a energickú 

rastlinu s dobrou pokrvnosťou listov. Bobule sú odolné voči prasknutiu a apikálnej hnilobe. V 

kuchyni je to ideálna paradajka na rýchle varenie omáčok. Prirodzene odolný voči mnohým 

radikálnym patológiám. 

Art. - H617 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

 

 



05 – Paradajka VESUVIANO FIASCHETTO var. ARNEO F1 
Nádherná odroda, vylepšenie "piennolo del Vesuvio", z ktorého si zachováva nezameniteľnú 

chuť. Rastlina je zdravá a vitálna. Plody, asi 30 g, sú pevné, jednotnej sýtočervenej farby, 

odolné proti popáleniu a vrcholovej hnilobe. Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým 

chorobám a vírusom. Vhodné na konzumáciu varená aj surová v šalátoch. 

Art. - H753 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

06 – Paradajka VESUVIANO var. TRENDY F1 
Odroda vychádzajúca z typickej odrody pestovanej na svahoch Vezuvu, s klasickým oválnym 

tvarom s hmotnosťou 20-30 g. Plody sú jasne červené, s tenkou šupkou. Vysoká odolnosť 

voči prasknutiu a vrcholovej hnilobe ovocia. Vynikajúce surové aj varené. Ideálne v 

cestovinách a s rybami. Odolný voči beţným koreňovým chorobám a vírusom. 

Art. - H30D - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - HIN26 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO 

JÚNA 

 

01 – Paradajka DATTERINO NANO var. MINUET F1 
Nové trpasličie datterino s bobuľami 15 gr. Skorá, mohutná, veľmi zdravá a úrodná rastlina. 

Malé podlhovasté plody sú sladké, pre omáčky vynikajúcej kvality. Prirodzene odolný voči 

vírusom a beţným koreňovým chorobám. 

Art. - H30N - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Paradajka TONDO NANO var. BELLAROSA F1 
Nová odroda veľkej hodnoty, so silnou a produktívnou rastlinou, ktorá nevyţaduje podporu. 

Jednoduché pestovanie. Veľké bobule, odolné proti praskaniu a vrcholovej hnilobe, s pevnou 

a chutnou duţinou. Zbiera sa do prvého vychladnutia a zelené plody sa nechajú dozrieť doma. 

Prirodzene odolný voči beţným koreňovým patológiám a vírusom. 

Art. - H315 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

Art. - H603 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

 

03 – Paradajka  SAN MARZANO NANO var. ENZO F1 
Nová odroda bez potreby podporných kolíkov. Rastlina je zdravá a veľmi štedrá, produkuje 

bobule s hmotnosťou nad 80 g. Zbiera sa do prvých prechladnutí október – november a ešte 

zelené plody sa nechajú dozrieť doma. Odoláva mnohým chorobám koreňov, listov a vírusov. 

Art. - H316 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

Art. - H602 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO AUGUSTA 

 

04 – Paradajka CILIEGINO NANO var. ACHICO F1 / Trpasličie CHERRY 
Nádherná nová odroda trpasličej cherry, so skorým cyklom, so silnou a produktívnou 

rastlinou. Bobule, asi 20 g, sú pevné, výbornej chuti a majú veľmi jasne červenú farbu. 

Prirodzene odolná voči niektorým chorobám koreňov a listov. 

Art. - H323 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Paradajka REGINA DA APPENDERE var. OR PIZZUTELLO 
Regina je slávna srbská paradajka z Apúlie, ktorú moţno na zimu nechať visieť. Má bobule 

asi 25 g, v strapcoch. Rastlina je silná a môţe dosiahnuť dĺţku jeden meter. Dobre odoláva 

suchu a je kultivovateľný aj v poloslaných pôdach. Slow Food. 

Art. - H310 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 



06 – Paradajka RIO GRANDE var. HEINZ F1 
Skvelá správa vo svete paradajok, je medzi prvými odrodami odolnými voči peronospóre. 

Typ Rio Grande so stredne silnou rastlinou, skorým cyklom a dobrou odolnosťou voči 

apikálnej hnilobe. Oválne plody strednej veľkosti a vysokej kvality do omáčok, omáčok a 

sušené. Veľmi široký rozsah odolnosti voči chorobám koreňov a listov, vrátane peronospóry. 

Art. - H30F - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Paradajka SAN MARZANO var. SUPER ROMA F1 
Ďalšia super novinka vo svete paradajok, medzi prvými odrodami odolnými proti peronospóre 

s podlhovastým plodom. Odroda s rastlinou dobrej vitality a stredným cyklom, málo citlivá na 

vrcholovú hnilobu. Vysoko kvalitné podlhovasté ovocie na pyré, a na omáčky. Veľmi široký 

rozsah odolnosti voči chorobám koreňov a listov, vrátane peronospóry a viróz. 

Art. - H307 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

08 – Paradajka ROMA var. DAWIL F1 
Výnimočná odroda konzervovaných paradajok s oválnymi hranatými plodmi s veľmi vysokou 

produktivitou. Veľké plody, ktoré môţu presiahnuť 140 gr. Odroda odolná voči vrcholovej 

hnilobe a mnohým chorobám koreňov a listov. 

Art. H314 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

09 – Paradajka OVALE DA CONSERVA var. BIG RIO F1 TOP / NA 

KONZERVACIU 
Nová odroda odolnejšia voči apikálnej hnilobe, oceňovaná pre veľkú veľkosť bobúľ, 

atraktívnej červenej farby, ktorej hmotnosť môţe presiahnuť 150 gramov. Vysoká produkcia 

pri súčasnom dozrievaní plodov. Odoláva mnohým chorobám koreňov, listov a vírusov. 

Art. - H308 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

10 – Paradajka S. MARZANO DA PELATI/ESSICCATO var. INCAS F1 
Historická odroda San Marzano, uznávaná pre svoju kvalitu. Zdravá a štedrá rastlina, so 

skorým cyklom, produkuje bobule okolo 100 g. Vhodné do omáčky (ošúpané aj sušené). 

Odoláva beţným koreňovým patológiám. 

Art. - H311 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 PORRO / PÓR 
 

01 – Pór GIGANTE var. MEGATON/MATEIKO F1 
Nový skorý pór s veľkou stonkou, jemný a bez cibuliek. Ľahko sa pestuje, prispôsobí sa 

všetkým pôdam. Ľahko sa pestuje, prispôsobí sa všetkým pôdam. Odporúčame podbíjať aţ po 

pripevnenie listov, pre optimálne vybielenie stoniek. Ochrana netkanou textíliou sa odporúča 

pri priesadách od februára do mája na ochranu rastlín pred zmenami teplôt a pred muškou 

pórovou. 

Art. - H504 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA 

 

 

 

 



02 – Pór TARDIVO var. PLUSTON F1 / NESKORE 
Obrovský pór s neskorým cyklom, ktorý vďaka veľkej odolnosti voči nízkym teplotám 

umoţňuje zber kvalitných stoniek aţ do konca zimy. Ochrana netkanou textíliou sa odporúča 

pri priesadách od februára do mája, na ochranu rastlín pred tepelnými zmenami. 

Art. - H527 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA 

 

 

 

 PREZZEMOLO / PETRŽLEN 
 

03 – Petrţlen COMUNE PROFUMATO / VOŇANÝ OBČAJNÝ 
Veľmi energická a aromatická petrţlenová vňať, ktorá po narezaní veľmi rýchlo regeneruje. 

Dobrá odolnosť voči chladu umoţňuje presádzanie uţ v zimných mesiacoch. Po kaţdom reze 

veľkoryso ţíhajte, aby ste podporili rýchly opätovný rast. 

Art. - H117 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

04 – Petrţlen GIGANTE D’ITALIA / VEL’KÝ PETRŢLEN 
Kompaktná petrţlenová vňať s jemnou vôňou. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám. 

Zavlaţujte po kaţdom reze, aby ste urýchlili opätovný rast. V horúcich obdobiach zavlaţujte 

častejšie, ale bez stagnácie. 

Art. - H115 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

Art. - H596 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

Art. HA32 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

05 – Petrţlen RICCIO FRANCESE var. PETRA 
Odroda so silne stočenými listami, s jemnou vôňou, pouţívaná predovšetkým ako ozdoba 

jedál. V horúcich obdobiach zavlaţujte častejšie, ale bez stagnácie. 

Art. - H116 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

06 – Petrţlen DA RADICE var. EFEZ F1/ Koreňová petrţlenová vňať 
Koreňová (alebo hľuzovitá) petrţlenová vňať je zelenina s mnohými prednosťami, z ktorej sa 

v kuchyni vyuţíva všetko, nielen koreň! V skutočnosti majú listy vynikajúcu vôňu, ako 

obyčajný petrţlen. Koreň je biely, podobný mrkve a chuťou pripomína paštrnák, no má o to 

príjemnejšiu chuť. Surovo sa pouţíva nastrúhaný na jedlá a miešané šaláty; varené v 

polievkach, kombinované s rybami a vareným mäsom, ale aj vypráţané a v pyré. 

Art. - H118 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

07 – Reďkovka ROSSO var. PABLO / ČERVENÁ REĎKOVKA 
DRAHÁ ODRODA. Veľmi rýchly zber pár dní po presadení alebo konzumácia priamo z 

balenia. Vynikajúce pre pinzimonio. 

Art. - H557 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

08 –Šalotka ROSSO FRANCESE var. CONSERVOR F1 / FRANCÚZSKA 

ČERVENÁ 
Hybridná odroda vysokej kvality, s veľkými cibuľkami, veľmi pouţívaná pre omáčky a ragu, 

ale aj so zelerom a mrkvou v omáčkach a pre omáčky v rafinovaných receptúrach. Rada: 



nemá rád vlhkosť a vyţaduje veľmi malé zavlaţovanie. Keď listy zoţltnú, rastliny sa vytrhnú 

a sušia na slnku 10/15 dní. Môţe sa uchovávať mnoho mesiacov. 

Art. - H507 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

09 – Rukola RUCOLA SELVATICA var. LETIZIA / DIVOKA RUKKOLA 
Má príjemnú, nie prehnane intenzívnu vôňu. Ľahko sa pestuje, po odrezaní mnohokrát 

vystrelí. Po zakorenení zavlaţujte s mierou. Ochrana netkanou textíliou urýchľuje opätovný 

rast a umoţňuje jemnejšie listy. 

Art. - H480 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

Art. HA54 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA 

 

 

 SEDANO / ZELER 
 

01 – Zeler VERDE var. DARKLET F1 / ZELENY ZELER 
Zeler profesionálov: s plnými a chutnými rebrami, na pouţitie do pinzimonio a miešaných 

šalátoch. Pred zberom zabaľte rebrá do tmavej látky. Pre optimálny vývoj štedro hnojte 

organickou hmotou pripravenou na pouţitie a neustále zavlaţujte bez stagnácie. 

Art. - H390 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

Art. - H634 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Zeler VERDE PRIMAVERILE var. ERCOLE F1 /JARNÝ ZELENÝ  
Exkluzívna odroda: zeler zelený, s kompaktnou rastlinou, s vysokou odolnosťou proti 

jarnému predkvitnutiu, čo umoţňuje skoršie presádzanie v porovnaní s klasickými odrodami. 

Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou látkou pripravenou na pouţitie. 

Art. - H395 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA 

 

03 – Zeler PROFUMATO var. MHAGNO F1 /VOŇANÝ 
Zeler s veľmi príjemnou a intenzívnou vôňou. Postupne zbierajte pobreţia začínajúc zvonku. 

Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou látkou pripravenou na pouţitie. 

Art. - H394 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

04 – Zeler DORATO AUTOIMBIANCANTE var. DAYBREACK F1/ SAMO 

BIELIACA ZLATÁ 
Kvalitná samo bieliaca odroda, ktorá nevyţaduje viazanie na bielenie okrajov. Pre optimálny 

vývoj štedro hnojte organickou látkou. 

Art. - H391 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

05 – Zeler RAPA var. CISKO F1 
Zeler najvyššej kvality, jemnej chuti. 

Art. - H392 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

 SPINACIO / ŠPENÁT 
 

06 – Špenát SEMI BOLLOSO var. HUNTER F1  
Kučeravý listový špenát, hustý a elastický. Rustikálne a veľmi odolné voči hlavným 

chorobám. Veľmi atraktívna svetlozelená farba. Zavlaţujte po kaţdom reze, aby ste získali 



opätovný rast. Skvelá chuťová kvalita. Veľmi nenáročné na pestovanie. Vhodné na mrazenie 

a krájanie baby špenátu. 

Art. - H510 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

 

 VALERIANA / VALERIÁNA 
 

07 – Valeriána VERDE var. TROPHY F1 / ZELENÁ 
Skorá odroda s duţinatými a guľatými listami, veľmi dobre odoláva chladu a vlhkosti. Chutná 

a rafinovaná chuť. Listy, veľmi bohaté na minerálne soli, sa konzumujú surové v šalátoch. 

Buďte opatrní pri manipulácii s listami, ktoré sú veľmi jemné. Jednoduché pestovanie. V lete 

presádzajte do polotieňa. 

Art. H511 - 9 MANŢIET V KOCKE V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO 

NOVEMBRA 

 

 

 ZUCCA / TEKVICA 

 

01 – Tekvica TONDA var. DELICA F1 / Okrúhla 
Malá tekvica, vynikajúcej kvality, patrí medzi najpestovanejšie a najţiadanejšie. Zelená šupka 

po dozretí stráca lesk a nadobúda červenohnedé odlesky. Plody s hmotnosťou 1/1,5 kg majú 

veľmi sladkú duţinu. Dobrá trvanlivosť. 

Art. - H424 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H710 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

02 – Tekvica MINI BUTTERNUT var. PLUTO F1 / MINI MASLOVÁ 

ORECHOVÁ 
Tekvica s hmotnosťou cca 1,5 kg, najvyššej kvality. Veľmi sladká a pevná duţina, vhodná na 

všetky pouţitia. Má dobrú odolnosť proti bielemu vredu. Výborná trvanlivosť. 

Art. -  H750 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

03 – Tekvica  VIOLINA (DA TORTELLI) 
Najsladšia tekvica s hmotnosťou cca 2,5/5 kg. Oranţovoţltá duţina s príjemne sladkou 

chuťou. Dá sa uchovať aţ do Vianoc. Ideálne na tortelli, zamatové a pečené. 

Art. - H423 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H649 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Tekvica TROMBETTA DI ALBENGA  
Dá sa pestovať aj na pletivách a pergolách. Pouţívajú sa mladé plody s kvetom, 20-30 cm 

dlhé, jedia sa ako cukety. Zrelá tekvica má dobrú trvanlivosť. 

Art. - H415 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

Art. - H712 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

05 – Tekvica  HOKKAIDO var. UCHIKI KURI F1 
Tekvica, ktorá dosahuje 1,5/2 kg hmotnosti. Má sladkú duţinu s chuťou pripomínajúcou 

gaštany. Má jemnú šupku, ktorú moţno konzumovať aj s duţinou. Spravodlivá trvanlivosť. 



Art. - H711 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

06 – Tekvica LUNGA PIENA DI NAPOLI / DLHA PLNA NEAPOLSKA 
Slow food Prezídium. Je to plná neapolská tekvica, môţe váţiť viac ako 20 kg. Duţina, pevná 

a sladká, vynikajúcej kvality, je známa ako korenina do cestovín a zapekaných výrobkov, ale 

aj do zaváranín a polievok. Výborná trvanlivosť. 

Art. - H746 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

07 – Tekvica BERETTA PIACENTINA 
Odroda vhodná na zimné uskladnenie. Duţina je cukrová, pevná a bez vláknitosti. Ideálne na 

prípravu tortelli. 

Art. - H661 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

08 – Tekvica IRON CAP var. TETSUKABUTO F1 / ŢELEZNÁ ČIAPKA 
Tekvica s hmotnosťou 2-3 kg patrí medzi najjemnejšie, s pevnou, sladkou a hustou duţinou. 

Pre všetky pouţitia v kuchyni. Vynikajúcu produktivitu zvyšuje jej pestovanie spolu s ďalšou 

odrodou. Patrí medzi najkonzervovateľnejšie tekvice. 

Art. - H761 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

09 – Tekvica DI HALLOWEEN var. ASPEN F1 
Táto slávna tekvica produkuje veľké, guľovité plody, ktoré môţu dosiahnuť hmotnosť 8/10 

kg. Hlavne okrasné vyuţitie, dá sa pouţiť’ aj v kuchyni. 

Art. - H648 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

10 – Tekvica MARINA DI CHIOGGIA 
Môţe dosiahnuť hmotnosť 5 kg. Pevná duţina. Vynikajúce do rúry, na halušky, plnky a 

polievky. Výborná trvanlivosť. Semená veľkých rozmerov sa pouţívajú opečené. 

Art. - H414 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H650 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

11 – Tekvica MOSCATA DI PROVENZA / PROVENSKÁ MOSKÁDA 
Môţe dosiahnuť 10 kg a viac. Buničina je hustá, oranţovej farby, veľmi chutná. Vynikajúce 

do polievok, rizota a polievok. Môţe sa uchovávať dlhodobo, aţ 7/8 mesiacov. 

Art. - H725 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

12 – Tekvica  SICILIANA DA PERGOLA / SICÍLIAN Z PERGOLY 
Na lezenie sa hodí do pergol a altánkov. V kuchyni sa pouţívajú mladé plody (nie viac ako 40 

cm na dĺţku). Skutočnou špecialitou sú jemné listy a vrcholy (tenerumi). 

Art. - H647 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

13 – Tekvica GIGANTE var. ATLANTIC GIANT F1 
Odroda obrovských tekvíc. Kvalita duţiny je výborná, jemne cukrová a kompaktná. Pri 

vhodných kultivačných technikách môţe prekročiť 100 kg. 

Art. - H677 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

 

 



 ZUCCHINO / CUKETA 
 

01 – Cuketa CHIARO FAENTINO var. GRAFFITI F1 
Odroda so svetlými plodmi pruhovanými tmavými, asi 15-20 cm. Silná rastlina so skorým 

cyklom, veľmi odolná voči sezónnym a produktívnym stresom. Ľahko sa pestuje organicky 

vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a bielej chorobe. Staršie listy postihnuté 

bielou vredom je moţné pravidelne strihať. 

Art. - H410 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

02 – Cuketa SCURO var. ZODIAC F1 / TMAVÁ 
Je to klasická americká tmavá cuketa, najpestovanejšia na svete, s podlhovastými plodmi cca. 

18-20 cm. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a 

bielym chorobám. Rastlina začína produkciu asi 40 dní po presadení. 

Art. -  H420 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

Art. - H609 – 1 RASTLINA V ČRENÁRE 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO 

SEPTEMBRA 

 

03 – Cuketa CHIARO COLTIV. VERTICALE var. ORTANO F1/STRIKE F1 

/ ČISTÝ KULTIV. VERTIKÁLNE 
Odroda so svetlým ovocím a dobre veľkými kvetmi. Priestorovo nenáročná rastlina, 

prirodzene odolná voči vírusom a chorobám listov, ktorú moţno pestovať vertikálne, 

priviazanú k opore. Pre skleníky a otvorené polia. 

Art. - H713 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

04 – Cuketa SCURO COLTIVAZIONE VERTICALE var. EROS F1/ TMAVÉ 

VERTIKÁLNE PESTOVANIE 
Odroda s tmavými plodmi. Zdravá rastlina prirodzene odolná voči vírusom a chorobám listov, 

ktorú moţno pestovať vertikálne, priviazanú k opore. Pre skleníky a otvorené polia. 

Art. - H714 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Cuketa  BOLOGNESE DA RIEMPIRE var. SHOROUK F1 

Odroda s charakteristickým sudovitým tvarom s 15-18 cm plodmi, ideálna na plnenie. Zdravá, 

kompaktná rastlina, ktorá šetrí miesto. Ľahko sa pestuje organickými metódami vďaka 

prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a bielym chorobám. Môţe sa pestovať v 

skleníkoch aj na otvorených poliach. 

Art. - H411 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

 

06 – Cuketa  LUNGO BIANCO var. OTTO F1 / DLHÁ BIELA 
Vynikajúca odroda s dlhými valcovitými plodmi, veľmi ľahkými, 18-20 cm. Zdravá a vitálna 

rastlina, zaručuje dlhodobú produkciu. Pre skleník a otvorené pole. Ľahko sa pestuje 

organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a boľavej bielej. 

Art. - H417 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

 

07 – Cuketa TONDO CHIARO var. GALILEE F1/ SVETLÁ OKRÚHLA 
Odroda s ľahkým guľatým ovocím so sladkou príchuťou, výborná plnená alebo vypráţaná. 

Kompaktné usporiadanie šetriace priestor. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej 



odolnosti voči viacerým vírusom a bielym chorobám. Staršie listy, postihnuté bielou 

bolesťou, musia byť pravidelne rezané a odstraňované. 

Art. - H421 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

Art. - H635 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

08 – Cuketa LUNGO FIORENTINO var. TIRRENO F1 
Vitálna odroda, vysoko oceňovaná, s charakteristickými rebrovanými plodmi asi 20 cm a 

vytrvalým kvetom. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým 

vírusom. Staré listy napadnuté múčnatkou sa musia pravidelne odstraňovať. 

Art. - H418 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

Art. - H685 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

09 – Cuketa ROMANESCO var. FLORIDUS F1 
Rebrovaný typ s kvetom, veľmi cenený pre svoje organoleptické vlastnosti. Veľký a vytrvalý 

kvet. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom. Môţe 

sa pestovať v skleníkoch aj na otvorených poliach. 

Art. - H412 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

01 – Cuketa CHIARO CON FIORE var. MELISSA F1 / S KVETOM 
Vylepšenie odrody Altea. Veľmi vyhľadávaný pre charakteristický strakatý zelený plod, 

mierne rebrovaný asi 20 cm, ako aj pre krásny kvet. Skorá produkcia, pre skleníky a otvorené 

polia. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a 

bielej chorobe. 

Art. - H425 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

02 – Cuketa ALBERELLO DI SARZANA var. ORIENTE F1 
Cuketa skorého cyklu, s charakteristickými valcovitými plodmi, asi 20 cm dlhá s kvetom. 

Kompaktná a vzpriamená rastlina, veľmi úrodná. Pre skleníky a otvorené polia. Staré listy 

napadnuté múčnatkou sa musia pravidelne odstraňovať. Prirodzene odolný voči vírusom. 

Art. - H419 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

Art. - H680 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA 

 

03 – Cuketa GIALLO var. GOLDEN GLORY F1 / ŢLTÁ 
Originálna cuketa so ţltou šupkou s ovocím, ktoré je dobré jesť aj surové. Silná rastlina. 

Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a boľavej 

bielej. Staršie listy, postihnuté bielou bolesťou, musia byť pravidelne rezané a odstraňované. 

Art. - H715 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA 

 

04 – Cuketa RUGOSO FRIULANO 
Má skorý cyklus. Silná rastlina. Charakteristické plody husieho krku. Chutná a konzistentná 

duţina, nie veľmi vodnatá, s arómou pripomínajúcou tekvicu. Jeho chuť sa perfektne hodí k 

rizoto a omeletám. Jemná rastlina, odporúča sa presádzanie a je víruso-odolný. 

Art. - H422 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

05 – Cuketa DA FIORE var. STRIATO D’ITALIA F1  
Odroda cukety schopná produkovať veľa kvetov. Vytvára málo melírovaných plodov, 

vynikajúcej kvality. Silná, popínavá rastlina. Odporúča sa vertikálne pestovanie na sieti, aby 

zaberalo menej miesta v záhrade. Staršie listy postihnuté bielou chorobou sa musia odrezať. 



Art. - H426 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚLA 

Art. - H729 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

ACETOSA ROSSA / Šťaveľ’ 
V kuchyni sa vyuţívajú listy, ktoré sa dajú miešať do miešaných šalátov, variť s inou 

zeleninou a do slaných koláčov. Zvýrazňuje chuť červeného mäsa a hydiny. Vynikajúci aj ako 

prísada do omáčok na cestoviny a omáčky, ktoré chutia ryby a mäso. 

Art. HA45 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA 

 

ALLORO LAURUS / LAVROVÝ LIST / Vavrín 
Uţ od pradávna patrí medzi najpouţívanejšie arómy v kuchyni! Pouţívajú sa vavrínové listy s 

výraznou arómou: čerstvé, sušené alebo práškové. Keď je suchá, chuť sa stáva menej 

intenzívnou. Vavrín je ideálny na párovanie s mnohými jedlami: od polievok, cez mäso aţ po 

ryby. Výborná aj na dochutenie strukovín a artičokov v oleji! 

Art. HA56- 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA 

 

ANETO DILL / Kôpor 
Kôpor je jednoročná aromatická bylina, ktorej svieţa vôňa niektorým pripomína fenikel, iným 

aníz, rascu alebo mätu, v skutočnosti je chuť kôpru, korenistá a rozhodujúca, veľmi typická a 

osobitá. V kuchyni sa kôprom dochucujú rôzne jedlá: čerstvé listy sa nasekajú a dochucujú 

polievky, varené zemiaky, jedlá z rýb, vajcia, čerstvé syry. 

Art. HA26 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

ANICE VERDE / Zelený aníz 
Aníz je jednou z hlavných zloţiek lieku proti kašľu. Jeho nálev sa pouţíva proti kŕčom 

ţalúdka. Medzi jeho priaznivé účinky patrí zníţenie nevoľnosti, zvracania. Aníz má mierne 

sladkú chuť; aróma pripomína feniklové semienka s miernou mätovou chuťou. Široko 

pouţívaný. 

Art. HA34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

ASSENZIO/ABSINTHE/Palina pravá 
Z kvetov a listov absintu sa pripravuje destilát s vysokým obsahom alkoholu s anízovou 

arómou. Najlepší absint sa získava destiláciou alkoholového macerátu zloţeného z artemisia 

absinthium zmiešaného s mnohými ďalšími bylinami. Vynikajúci na prípravu kokteilov, s 

vodou a cukrom sa stáva výborným a účinným digestívom.  

HA47 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO APRÍLA 

 

Bazalka BASILICO ITALIANO 
Bazalka, jedinečná a nezameniteľná aróma! Nevyhnutné vo všetkých stredomorských jedlách. 

Zvýrazňuje chuť paradajok a je hlavnou zloţkou pesta. Medzi ďalšie vlastnosti patrí 

schopnosť zvýrazniť chuť jedál na báze húb, pizze a ochutiť ocot a extra panenský olej. 

Art.H030 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

Art. H619 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

Art. HAPF12 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO 

NOVEMBRA 

 

 

 



Bazalka BASILICO ARTICO  
Bazalka horská ţije oveľa dlhšie ako tradičná, a to vďaka nízkej náchylnosti na peronospóru a 

primeranej tolerancii voči nízkym teplotám. Čerstvé pesto si tak môţete vychutnať aţ do 

neskorej jesene. 

Art. HA55 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Borák BORRAGINE 
Z boráku lekárskeho sa na ozdobu koláčov pouţívajú kandizované kvety. Čerstvé kvety sa 

spájajú so šalátmi. Mladé listy nasekané sa primiešavajú do šalátov alebo čerstvých syrov, 

uvarené sa konzumujú ako špenát. Sú jednoducho varené s trochou oleja a cesnaku, pretoţe 

šťava z rastliny bude dostatočná na udrţanie potrebnej vlhkosti. 

Art. HA21 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA 

 

Harmanček obyčajný/CAMOMILLA COMUNE  
S harmančekom získame výborný tráviaci nápoj: 100 gramov kvetov vloţíme do fľaše 

dobrého bieleho vína, necháme 2 dni macerovať, prefiltrujeme a uskladníme v tesne uzavretej 

fľaši. Dajte si injekciu po kaţdom ťaţkom jedle! 

Art. HA16 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

Kapary/CAPPERO  
Kapary sa v gastronómii vyuţívajú uţ tisícročia. Zbiera sa v ešte uzavretom púčiku, 

konzervuje sa macerovaný v soli alebo octe. Kapary sa zvyčajne pouţívajú na dochucovanie 

jedál a hodia sa k širokej škále jedál: od mäsa, cez ryby aţ po cestoviny. Afrodiziakálne 

vlastnosti kapary sú známe uţ od staroveku. 

Art. HA28 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA 

 

Verbena citrónová/CEDRINA O ERBA LUIGIA 
Z verbeny sa čerstvé alebo sušené listy pouţívajú na prípravu bylinkových nálevov alebo 

likérov, na dochutenie oleja a octu či dţemov, ovocných šalátov, ţelé či zmrzlín. Nadmerné 

pouţívanie listov môţe spôsobiť tráviace ťaţkosti alebo bolesti ţalúdka. 

Art. HA12 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

Ţerucha/CERFOGLIO  
Listy ţeruchy sa pouţívajú ako petrţlenová vňať, v skutočnosti ju niektorí uprednostňujú pred 

touto pre jej jemnejšiu chuť. Zvlášť vhodné na vajcia, listy sa pridávajú do omeliet, šalátov a 

polievok. Jeho vôňa pripomína petrţlenovú vňať a aníz. 

Art. HA48 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

Koriander /CORIANDOLO  
Koriander sa v európskych krajinách pouţíva sušené bylinky, pouţíva sa na dochutenie jedál 

na báze mäsa, rýb, údenín, údenín, diviny, nakladaných uhoriek, zeleniny a pri príprave 

rôznych likérov. Vonia tieţ ako sušienky a pocukrované mandle. Semená sú sladké, s jemnou 

citrónovou príchuťou. V Ázii sa listy pouţívajú namiesto petrţlenu. Koriander je široko 

pouţívaný v likéroch. 

Art. HA20 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

Ţerucha fontána / CRESCIONE DELLE FONTANE  



Pre svoju vynikajúcu chuť, mierne štipľavú, ţerucha fontán je vynikajúca v zmesi hlávkového 

šalátu, čakanky, paradajok a reďkoviek. Široko pouţívaný na ochutenie omáčok a mäkkých 

syrov. Má silné čistiace vlastnosti. 

Art. HA36 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

Kurkuma/CURCUMA 
Účinky kurkumy, známe dávno v orientálnej kuchyni a medicíne, je uţ niekoľko rokov v 

Európe čoraz rozšírenejší, konzumuje sa čerstvý alebo v prášku v najrozmanitejších 

receptúrach. Hlavná zloţka slávneho karí má jedinečné vlastnosti, ktoré mu dodávajú anti-

zápalové vlastnosti, hepatoprotektory a podľa posledných štúdií aj protinádorové. 

Art. HA51 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JÚNA DO SEPTEMBRA 

 

Estragón francúzsky/Palina dračia / DRAGONCELLO FRANCESE  
Estragón moţno pouţiť na dochutenie vajec, rýb, morských plodov, mäsa. Chuť estragónu je 

podobná anízu a zeleru; jemne horká a korenistá, je vhodná na pouţitie na jedlá s nízkou 

chuťou. Estragón je základnou ingredienciou pre prípravu Béarnaise omáčky, tatárskej 

omáčky a estragónovej omáčky.  

Art. HA13 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

Rastlina karí /LICRISO PIANTA DEL CURRY  
Sladké drievko, nazývané tak vďaka charakteristickej vôni vychádzajúcej z vegetácie, je 

stredomorskou arómou, ktorej listy sa pouţívajú na dodávanie polievok, kuracieho mäsa, 

pečienok a plniek charakteristickú chuť veľmi podobnú chuti karí. Pre toto je nazývaná aj 

„karí rastlina“. 

Art. HA42 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

Čínsky cesnak/ERBA AGLINA  
Veľmi sa cení chuť bylinky Aglina alebo čínskeho cesnaku, podobná cesnaku, ale oveľa 

jemnejšia, ale aj lepšia stráviteľnosť a málo pretrvávajúca vôňa. Čerstvé nasekané listy sa 

pouţívajú na dochutenie mäsa, rýb, omáčok, plniek, príloh a všetky jedlá, kde sa cení chuť 

cesnaku, ale s niţšou intenzitou. 

Art. HA52 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Paţítka/ERBA CIPOLLINA  
Čerstvé listy paţítky sa pouţívajú nasekané na dodanie jemnej cibuľovej chuti, ktorá sa 

výborne hodí do šalátov a k mäkkým syrom. Výborne sa hodí aj na ozdobenie jedál, s kyslou 

smotanou na zemiakoch a na doplnenie jedál k mäsu alebo rybám. 

Art. H034 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA 

Art. HA9 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚLA 

 

Bylinková paprika / ERBA PEPE  
Slaná alebo bylinková paprika je tak nazývaná pre svoju chuť a vyuţitie, ktoré sa v minulosti 

pouţívalo v kuchyni, kde nahrádzalo korenie s rovnakým názvom. Jeho listy sú bohaté na 

éterické oleje. Pouţíva sa aj v bylinkárstve, na upokojenie črevných, obličkových a dýchacích 

ťaţkostí. Silná vôňa bylinkovej papriky odstraňuje vošky zo zeleniny blízko nej. 

Art. HA57 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

 



Vratič balzamový/ERBA SAN PIETRO  
Trváca bylinná rastlina pôvodom zo západnej Ázie. Pouţívajú sa najmä listy, zbierané pred 

kvitnutím na dochutenie známej omelety so svätopeterskou trávou, vynikajúcej na plnenie 

raviol a tortelli, do polievok a slaných zeleninových koláčov. 

Listy je moţné skladovať v mrazničke a pouţiť ich podľa potreby. 

Art. HA53 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Fenikel divoký/FINOCCHIO 0SELVATICO  
Divoký fenikel je nenahraditeľný s tučným mäsom. Čerstvé listy sú vhodné na dochutenie 

šalátov a jedál z rýb. Kvet divého feniklu je základnou zloţkou mnohých jedál, ktorým 

dodáva nezameniteľnú vôňu. Semená sa dobre spájajú so syrmi a pouţívajú sa pri príprave 

likérov. 

Art. HA17 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO JÚLA 

 

Plektrant ťahavý - Kadidlo/ INCENSO PLECTRANTHUS  
Nazýva sa kadidlo, pretoţe vydáva vôňu podobnú vzácnej orientálnej vonnej látke. Je to 

trváca rastlina s poliehavým habitom. Plectranthus je veľmi dekoratívny a scénografický druh, 

ktorý tieţ pomáha odpudzovať komáre. 

Art. HA25 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO 

SEPTEMBRA 

 

Ľubovník bodkovaný /IPERICO O ERBA DI SAN GIOVANNI  
Hypericum alebo ľubovník bodkovaný je v tradícii známy svojimi hojivými, bolestivými a 

upokojujúcimi vlastnosťami popálenín. Medzi jej prednosti patrí aj tlmenie úzkostných, 

depresívnych stavov a nespavosti, preto sa odporúča na zlepšenie nálady pri stresových 

stavoch. Účinnosť je vďaka liečivým zásadám obsiahnutým v krásnych ţltých kvetoch. 

Art. HA59 – 1 RASTLINA V ČRENÁRE 14 – DOSTUPNÉ OD MARCA DO MÁJA 

 

Yzop lekársky / ISSOPO 

Z aromatických listov yzopu sa získava olej pouţívaný v parfumérskom priemysle a 

liehovaroch. V kuchyni sa listy môţu pridávať do mäsa, napomáhajú tráveniu a do ovocných 

šalátov. Kvetované vršky sa pouţívajú do niektorých omáčok a polievok a sú prísadou do 

likéru „cent'erbe“. 

Art. HA23 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Levanduľa modrá / LAVANDA NANA HIDCOTE BLU  
Kvety levandule sa čerstvé pouţívajú ako prísada do dţemov, zmrzliny, octu a na parfumáciu 

cukru pri príprave sladkostí a sušienok. Sušené vo vrecúškach na prevôňanie bielizne v 

zásuvkách. 

Art. HA38 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Levanduľa STOECHAS 
Nádherná trváca rastlina s nápadným a predĺţeným kvitnutím. Med získaný z levanduli 

Stoechas sa jasne odlišuje od medu obyčajnej levandule, pretoţe má jemnejšiu chuť a nie je 

veľmi aromatický. 

Art. HA39 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA 

 



Levanduľa pravá / LAVANDA VERA  
Kvety levandule sa čerstvé pouţívajú ako prísada do niektorých dţemov, zmrzlín, octu a na 

parfumáciu cukru pri príprave sladkostí a sušienok. Sušené vo vrecúškach na prevôňanie 

bielizne v zásuvkách. 

Art. HA1 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Citrónová tráva / LEMON GRASS CITRONELLA  
Citrónová tráva má vôňu pripomínajúcu citrón a pouţíva sa v Indii a ďalších ázijských 

krajinách ako prísada do omáčok, polievok a bylinkových čajov. Hodí sa k zelenine a rybím 

pokrmom. Je to výborný repelent proti komárom. 

Art. HA35 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

Sladké drievko / LIQUIRIZIA VERA  
Sladké drievko vyuţíva sa pre rastlinný extrakt získaný varením jeho koreňa. Široko 

pouţívaný na prípravu sladkostí, cukríkov a bylinkových čajov. Je tráviaci, protizápalový, 

čistiaci a diuretický. Veľmi rustikálna trváca rastlina. Listy s liečivými, antibakteriálnymi a 

protizápalovými vlastnosťami by sa mali pouţívať čerstvé. Proti vredové, zmäkčujúce a 

osvieţujúce. 

Art. HA46 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MÁJA DO JÚNA 

 

Majoránka / MAGGIORANA 
Majorán je veľmi podobný oreganu, no jeho vôňa je o niečo menej štipľavá. Pouţívajú sa 

čerstvé alebo sušené listy: sušením je vôňa intenzívnejšia. Odporúča sa pridávať majoránku aţ 

v posledných minútach varenia, aby sa čo najlepšie zachovala jej vôňa. 

Art. HA2 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Medovka / MELISSA O ERBA LIMONE  
Listy medovky s charakteristickou citrónovou vôňou sa pouţívajú na dochucovanie omeliet, 

šalátov, rýb, dţemov a ovocných šalátov. Meduňkovú vodu vo veľkej miere vyuţívajú na 

prípravu likérov ako je „Grand Chartreuse“. Medovka známa aj ako citrónová verbena alebo 

citrónová tráva. 

Art. HA11 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Mäta koktejlová / MENTA DA COCKTAIL  
Čerstvé lístky mäty sa pouţívajú do ovocných šalátov, zmrzliny a studených mliečnych a 

čajových nápojov. Vzácna prísada do sirupov a sladkostí. Čerstvé listy dodajú šalátom chuť a 

môţu pouţívať sa do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. Nespájať s cesnakom. 

Art. HA10 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Mäta hierbabuena / MENTA HIERBABUENA  
Listy čerstvého mätového kokteilu sa pouţívajú v známom Mojito. Cenná prísada do 

ovocných šalátov, zmrzlín, dezertov, sirupov, studených mliečnych nápojov a čajov. Čerstvé 

listy dodajú chuť šalátom a dajú sa pouţiť do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. 

Nespájať s cesnakom. 

Art. HA3 - 1 RASTLINA V ČEPORE 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

 



Mäta ľadová červená / MENTA ROSSA GLACIALE  
Čerstvé lístky ľadovej mäty sa pouţívajú do ovocných šalátov, zmrzlín a studených 

mliečnych a čajových nápojov. Vzácna prísada do sirupov a sladkostí. Čerstvé listy dodajú 

chuť šalátom a dajú sa pouţiť do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. Nespájať s 

cesnakom. 

Art. HA40 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA 

 

Rímska mäta / NEPETELLA MENTUCCIA ROMANA  
Čerstvo natrhané listy, známe ako Nepetella alebo rímska mäta, sa pouţívajú v kuchyni na 

špeciálne recepty, ako je dochucovanie húb. Nevyhnutné na prípravu známych „artičokov alla 

romana“. Pouţíva sa aj v oblasti likérov. 

Art. HA29 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA 

 

Talianske oregano / ORIGANO ITALIANO  
Oregano je nenahraditeľné v paradajkových šalátoch, neapolskej pizzi a caprese; vynikajúce k 

pečenému mäsu, syrom a vajciam. Chuťovo obohacuje maďarský guláš, mäso a pizzu. Dobré 

na zemiakoch a maslových vajciach. Bohaté na liečivé a antibakteriálne vlastnosti. 

Art. HA8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Petrţlenová vňať/ PREZZEMOLO  
Petrţlenová vňať v kuchyni nikdy nesmie chýbať. Je prísadou do mnohých jedál a omáčok, 

má príjemne aromatickú a štipľavú chuť, ktorá oţivuje chuť jedál. Listy sa pouţívajú čerstvé 

alebo mrazené. Do teplých jedál by sa mal pridávať po uvarení, aby sa zachovala jeho chuť. 

Art. HA32 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA 

 

Rebarbora / RABARBARO  
Z rebarbory sa pouţívajú stonky, ktoré sú bohaté na prospešné vlastnosti. To najlepšie sa hodí 

do dezertov, ale dá sa pouţiť aj samostatne pečený alebo na dochutenie mäsa. Listy nie sú 

jedlé. Obsahujú jedovaté látky. 

Art. HA22 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Chren / CREN RAFANO O BARBAFORTE  
Koreň chrenu sa pouţíva na prípravu intenzívne ochutenej omáčky vhodnej na dochucovanie 

vareného mäsa, rýb a zeleniny. Chrenová omáčka je veľmi obľúbená ako príloha k pečenému 

mäsu a údeným rybám. Mladé čerstvé listy sú výborné do šalátov. 

Art. HA30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA 

 

Rozmarín ťahavý / ROSMARINO PROSTRATO 
Rozmarín je nenahraditeľný na dochucovanie pečeného mäsa, najmä jahňacieho. Vynikajúci 

je k rybám, kuracím a králičím jedlám, na dochutenie omáčok, chleba, prívarkov, varenej 

zeleniny (zemiaky) a vypráţanej, do omelety. Na dochutenie grappy a likérov. Super extra je 

panenský olivový olej s príchuťou rozmarínu. Niekoľko vetvičiek spálených na ohni chráni od 

hmyzu. 

Art. HA15 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

 

 



Rozmarín taliansky / ROSMARINO ITALIANO 
Rozmarín je nenahraditeľný na dochucovanie pečeného mäsa, najmä jahňacieho. Vynikajúci 

je k rybám, kuracím a králičím jedlám, na dochutenie omáčok, chleba, prívarkov, varenej 

zeleniny (zemiaky) a vypráţanej, do omelety. Na dochutenie grappy a likérov. Super extra 

panenský olivový olej s príchuťou rozmarínu. Niekoľko vetvičiek spálených na ohni chráni 

pred hmyzom. 

Art. HA5 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Rukola / RUCOLA SELVATICA 
Rukola Selvatica je jedným z najobľúbenejších druhov talianskych gurmánov na 

dochucovanie studených jedál: do miešaných šalátov, ale aj ako korenie k mäsu, pizze, 

cestovinám, syrom. Nezanedbateľné sú aj jeho nutričné vlastnosti, ktoré sa rozhodne 

vymykajú z beţného štandardu. Vysoký obsah vápnika, vitamínu C, A, E, kyseliny listovej. Je 

veľmi rustikálny a na pestovanie si vyţaduje veľmi málo! 

Art. - H480 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA 

 

RUTA 

Čerstvé listy ruty sa pouţívajú na mäso alebo ryby a na prípravu aromatických olejov a octov. 

Pozor! Jedovatá rastlina pri konzumácii vo vysokých dávkach. 

Art. HA33 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

Šalvia ananásová / SALVIA ANANAS  
Listy tejto šalvie majú charakteristickú ananásovú príchuť a moţno ich pouţiť na zvýraznenie 

chuti jedál z hydiny, bravčového mäsa a syrov. Pouţívajú sa na deodorizáciu miestností. 

Vynikajúci na paradajkách a hodí sa aj k rybám a mušliam. Jeho vôňa sa hodí aj do rizota v 

bianco; pridajte šalviu na poslednú chvíľu s vypnutým ohňom. 

Art. HA24 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA 

 

Šalvia FOGLIA LARGA/ SALVIA A FOGLIA LARGA  
Nezameniteľná chuť šalvie obohacuje jedlá zo všetkých druhov mäsa; najmä tučné, pečienky, 

pochutiny na báze masla, smotany a šalvie, zvlášť vhodné na halušky, ravioli alebo tortelli. 

Šalvia vytvára veľké listy, ktoré sú vynikajúce vypráţané s ančovkami a mozzarellou, s 

varenými fazuľkami, omeletami, a do omáčok všeobecne. 

Art. HA18 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Úzkolistná šalvia/SALVIA A FOGLIA STRETTA  
Nezameniteľná chuť šalvie obohacuje jedlá zo všetkých druhov mäsa; najmä tučné mäso, 

pečienky, na grile, pochutiny na báze masla, smotany a šalvie, zvlášť vhodné na halušky, 

ravioli alebo tortelli. Zo šalvie vznikajú listy, ktoré sú výborné vypráţané s ančovičkami a 

mozzarellou, ale aj s varenou fazuľou, omeletami, omáčkami. 

Art. HA6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Fialová šalvia / SALVIA PURPUREA  
Čerstvé listy šalvie purpurovej sa zmiešajú s cibuľou na plnenie hydiny, so syrmi alebo v 

cestíčku a potom sa vypráţajú, veľmi dobre ide na ochutenie polievok a zeleniny. Kvety 

(zbierajú sa od mája do augusta) sa pouţívajú aj do rizota, šalátov alebo jednoducho pri 

ozdobení jedál. 

Art. HA27 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚLA 



 

SANTOLINA 
Santolina je veľmi aromatická liečivá rastlina (listy majú intenzívnu vôňu olív) a tieţ sa 

pestuje len na okrasné účely. Santolina pouţíva sa ako sušené vetvičky so ţltými kvetmi aj 

tieţ semená. Vyznačuje sa krásnym mäkkým olistením a drobnými ţltými kvietkami. 

Art. HA50 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

Saturejka / SANTOREGGIA MONTANA / pikantná 
Pikantné listy s korenistou príchuťou pripomínajú tymián a dochucujú sa nimi minestrone a 

zeleninové polievky. Zvlášť vhodné na varenie strukovín, na ochutenie údenín, plniek, syrov 

a mäsových jedál. Je súčasťou zloţenia „Herbes de Provence“ spolu s tymianom, rozmarínom 

a oreganom. Listy bránia tvorbe črevných plynov. 

Art. HA4 - 1 RASTLINA V ČEPORE 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA 

 

Ligurček; Listy zeleru / SEDANO DI MONTE  
Listy zeleru sa zbierajú a konzumujú čerstvé v rizotoch, mäse, dusenom mäse, kuracom mäse 

a v treske. Jeho vôňa a rastlina veľmi pripomína klasický zeler, od ktorého sa odlišuje pre 

príjemnejšiu chuť. Pre svoju intenzívnejšiu vôňu je aj tzv. "Petrţlen lásky". Jeho sušené 

semienko môţe byť náhradou za korenie. 

Art. HA49 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD APRÍLA DO MÁJA 

 

Horčica / SENAPE A FIORE GIALLO  
Semená horčice sa pouţívajú, zbierajú na múku. Z nich máme obľúbenú pikantnú omáčku, 

výbornú na dochucovanie mäsa a rýb. Nasekané semená sa pouţívajú na prípravu polievok, 

omeliet a dezertov. Mladé listy a puky pred kvitnutím obohatí polievky a miešané šaláty. 

Art. HA43 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO MÁJA 

 

Stevia / STEVIA LA PIANTA DELLO ZUCCHERO  
Stevia je rastlina s veľkou sladiacou silou, bez kalórií! Ţuvanie čerstvých listov je 

vynikajúcou alternatívou sladkého občerstvenia: upokojuje pocit hladu a uvoľňuje svieţu 

chuť v ústach. Vynikajúce na prípravu dezertov, dţemov a nápojov pre diabetikov, pri 

redukčných diétach a na zníţenie škôd spôsobených nadmernou konzumáciou sacharózy, 

ktorá je dnes primárnou príčinou mnohých chorôb. 

Art. HA19 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA 

 

Tymian citrónový / TIMO LIMONATO  
Tymian citrónový s intenzívnou citrusovou príchuťou je v kuchyni nenahraditeľný na 

dochutenie a stráviteľnosť pečeného mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho 

mäsa. Vynikajúce do plniek a rybích pokrmov. Super na aromatické oleje a octy a tieţ do 

ovocných šalátov, dţemov, sladkostí a ovocných sorbetov. 

Art. HA14 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA 

 

Tymian pestrý / TIMO VARIEGATO  
Pestrofarebný tymian je v kuchyni nenahraditeľný na dochutenie a stráviteľnosť pečeného 

mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho mäsa. Vynikajúce na huby, do plniek a 

rybích pokrmov. Super k mäkkým syrom, najmä kozím, a tieţ do ovocných šalátov a dţemov. 

Art. HA31 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA 

 

 

 

 



Tymian / TIMO COMUNE  
Pestrofarebný tymian je v kuchyni nenahraditeľný na dochutenie a stráviteľnosť pečeného 

mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho mäsa. Vynikajúce na huby, do plniek a 

rybích pokrmov. Super k mäkkým syrom, najmä kozím, a tieţ do ovocných šalátov a dţemov. 

Art. HA7 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA 

 

Slnečnica hľuznatá / TOPINAMBUR 
Tieţ známy pod názvom „Biblická bylina“. Pouţívajú sa najmä listy, zbierané pred kvitnutím 

na ochutenie  omelety s bylinkou. Vďaka vlastnostiam topinamburu je obzvlášť uţitočnou 

potravinou v našom jedálničku. Pouţíva sa hľuza, zberaná tesne pred zimou. Je bohatý na 

vitamíny A a B, je nízkokalorický a je určený na výţivu tých, ktorí trpia obezitou a 

diabetikov. Priaznivo pôsobí na črevnú flóru a upravuje cholesterol. 

Art. HA58 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA 

 

Šafran / ZAFFERANO  
Šafran je známe a drahé korenie, vynikajúca prísada do rizot, ktorým dodáva chuť a farbu. 

Miluje slnko a nebojí sa mrazu. Kvitne v októbri a piestiky sa zbierajú ráno, keď vyjde slnko. 

Povzbudzuje chuť do jedla a podporuje trávenie. 

Art. HA37 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA 

 

Zázvor / ZENZERO  
Zázvor je známy aj ako „koreň zdravia“. Pouţíva sa koreň, ktorý sa dá vyuţiť na mnohé 

účely: vypráţaný; výborný na ochutenie kurčiat a rýb. Výborná aj k dezertom. Známe sú 

zázvorové bylinkové čaje hojne pouţívané v zimných mesiacoch na prevenciu chorôb z 

ochladzovania. 

Art. HA44 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MÁJA DO JÚNA 

 

 

 LE PIANTE DI PEPERONCINI PICCANTI / RASTLINY 

PIKANTNÝCH CHILI PAPRÍK 
 

BISHOP CROWN / Biskupský klobúk 
Pôvod: Barbados 

Pikantnosť: 10 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Veľmi produktívna rastlina. Svojím nezameniteľným tvarom pripomína 

biskupský klobúk. 

Pouţitie: pre svoju nízku korenitosť sa uvádza do jemných receptúr so syrmi alebo v 

kombinácii s cestovinami a rybami. Vynikajúci ako plnka a tieţ dusený a pridávaný do 

kuracích šalátov. 

Art. H656 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

AJI AMARILLO 
Pôvod: Peru 

Pikantnosť: 15 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Aji amarillo je pocit, je to emócia, je to spomienka! Sú to tisíce rokov 

kultúry: AJI je základom kultúry Inkov v Peru. 

Pouţitie: ovocná dochuť, výborná na konzumáciu v surovom stave alebo na dusenie, ale aj na 

prípravu pikantných omáčok a dţemov. Sú obzvlášť chutné, chrumkavé a málo pikantné. 

Vynikajúce na ryby. 

Art. HPF49 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 



CAYENNA LUNGO / Kajensky dlhý 
Pôvod: Francúzska Guyana 

Pikantnosť: 15 000 stupňov Shu 

Charakteristika: V priebehu času silná a produktívna rastlina. Krásne ovocie dlhé 15 cm. Pri 

dozretí červená. 

Pouţitie: málo pikantné chili, veľmi pouţívané v talianskej kuchyni na čerstvú konzumáciu na 

cestovinách alebo na jednohubkách z bieleho chleba s ľahkým syrom. Vynikajúca sušená na 

výrobu pikantného prášku. 

Art. - H291 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. - H591 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art.-  HPF2 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

MINI TOPEPO DA FORNO 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu 

Charakteristika: mimoriadne skorá a produktívna rastlina, plody dozrievajú do červena a sú 

malej veľkosti, o niečo väčšie ako orech.  

Pouţitie: ideálne ako plnková paprika do pečenia. 

Art. HPF8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

MULTICOLORE EUREKA / Viacfarebná eureka 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu 

Charakteristika: krásna rastlina vhodná na vytváranie obruby kríkov vysokých 30 cm. Plody 

sú dlhé 5 cm. Plody dozrievajú od tmavofialovej cez oranţovú aţ po červenú v rovnakom 

čase na tej istej rastline. Veľmi farebné a nie veľmi pikantné. 

Art. H PF24 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

MULTICOLORE CHIARA / Viacfarebná 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu 

Charakteristika: krásna veľmi okrasná rastlina vhodná na pestovanie v črepníkoch. Tvar kríka 

vysoký 25/30 cm. Okrúhle plody usporiadané vo zväzkoch. Plody dozrievajú od 

tmavofialovej cez oranţovú aţ po červenú v rovnakom čase na tej istej rastline. Farebné! 

Art. HPF25 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

TONDO DA ACCIUGA  
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu 

Charakteristika: mimoriadne produktívna rastlina, plody dozrievajú do červena a sú malé 

veľkosti, ako čerešňa. Pouţitie: chili paprička málo pikantná veľmi pouţívaná v talianskej 

kuchyni vhodná na plnenie tuniakom a ančovičkami a na konzervovanie v oleji. 

Art. H290 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H599 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF1 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 

 



MAZZETTI ROSSO ETNA / Etna červené  
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 25 000 stupňov Shu 

Charakteristika: rastlina vhodná najmä na pestovanie v nádobách. Vytvára nádherné strapce 

červenej papriky s veľmi príjemným vzhľadom. Môţe nahradiť krásnu kyticu kvetov. 

Pouţitie: veľmi okrasné a jedlé. Štipľavé, ale nie pikantné. 

Art. H696 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

Art. HPF6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

MAZZETTI ARANCIO STROMBOLI  
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 25 000 stupňov Shu 

Charakteristika: črepníková rastlina, vytvára nádherné strapce oranţovej papriky s veľmi 

príjemným vzhľadom. Pouţitie: veľmi okrasné, ale predovšetkým jedlé. Štipľavá, ale nie 

pretrvávajúca korenistosť. 

Art. H695 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF28 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

JALAPENO 
Pôvod: Mexiko 

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu 

Charakteristika: najpouţívanejšie v mexickej kuchyni pre svoju všestrannosť (pouţíva sa aj 

ako zelená). Pouţitie: Veľmi chutné s jednohubkami s ľahkým syrom, na cestovinách alebo 

na bielej ryţi. Nazýva sa Chipotle, keď je sušený na slnku a zvlhčený. 

Art. H67 8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF18 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

ACRATA (VIAGRA NATUTRALE) / ACRATA (PRÍRODNÁ VIAGRA) 
Pôvod: Venezuela 

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu 

Vlastnosti: tieţ známy ako "prírodná viagra". Vysádzajte viac ako jeden meter vysoké krásne 

plody, ktoré sčernejú zo zelenej a dozrievajú do ohnivočervenej. 

Pouţitie: Vyskúšajte nadrobno nakrájané ovocie v hovädzom tataráku vyšľahanom noţom so 

šalotkou, strúčikom cesnaku, zelenými olivami, ančovičkami, citrónovou šťavou a kvapkou 

surového extra panenského olivového oleja. Vynikajúce sušené. 

Art. HPF43 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

CUORICINO / MALÉ SRDCE 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu  

Charakteristika: feferónka s originálnym "srdiečkovým" tvarom. Stromček s farebnými 

plodmi od ţlto-citrónovej po oranţovú a červenú, keď je zrelá. 

Pouţitie: malý rozmer, je vhodný aj na plnku s tuniakom a sardelou. 

Art. HPF5 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 



HOT DAISY CAP 1546  
Pôvod: Japonsko 

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu 

Charakteristika: nádherná rastlina vhodná na pestovanie v črepníkoch. Aţ 6 cm vysoká s 

fialovými kvetmi a veľmi tmavými listami. Po vyzretí sú pestré a ţiarivé farby CAP 1546 

jedinečné. 

Pouţitie: stredne pikantné. Je tieţ známy ako bonsai-pepper. 

Art. HPF48 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

PANCHO NASO DEL DIAVOLO 
Pôvod: Čile 

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Veľmi kompaktná a rustikálna rastlina. 

Plody pyramídového tvaru sú lahodné, po dozretí červené. Pouţitie: chili málo pikantné. 

Vhodné na plnenie tuniakom a sardelou. Veľmi chutné pridávané surové v malých kúskoch na 

cestoviny alebo bielu ryţu. 

Art. HPF22 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

VIOLETTO O FUOCO NERO / FIALOVÝ ALEBO ČIERNY OHEŇ 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Vlastnosti: krásna okrasná rastlina so stonkou a originálnymi sýto-fialovými listami. 60 cm 

vysoký.  

Pouţitie: korenené a štipľavé červené plody po dozretí, vhodné na sušenie po kúskoch a na 

prípravu pikantných omáčok a práškov. 

Art. HPF4 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

TABASCO 
Pôvod: Mexiko 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Charakteristika: silná a hyperproduktívna rastlina, plody dozrievajú v nádherných farbách od 

svetlozelenej po ţltú, od oranţovej aţ po červenú.  

Pouţitie: je hlavnou zloţkou známej omáčky „Tabasco“. Omáčka sa získava z nakrájanej 

papriky v soli, uloţenej v dubových sudoch asi na 3 roky. 

Art. HPF31 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

CAYENNA CORTO / Kajenský krátky 
Pôvod: Francúzska Guyana 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Charakteristika: rastlina, ktorá dlho rodí. Krásne plody 10 cm dlhé. Červené, keď sú zrelé.  

Pouţitie: feferónka veľmi pouţívaná v talianskej kuchyni ako feferónka na konzumáciu 

čerstvá na cestoviny alebo na jednohubky z bieleho chleba s ľahkým syrom. Vynikajúca 

sušená na výrobu korenia a korenisteho oleja. 

Art. H640 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF21 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 

 



FUOCO DELLA PRATERIA / OHEŇ PRAIRIE 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Charakteristika: odroda strednej korenitosti. Krásna rastlina vhodná na pestovanie v 

kvetináčoch. Croissantové ovocie usporiadané vo zväzkoch a obzvlášť pikantné. Plody 

dozrievajú, menia sa z oranţovej na červenú. 

Pouţitie: odroda na pouţitie v kuchyni; výborný aj ako ozdoba do záhrady a na balkón. 

Art. HPF9 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

ROCOTO 
Pôvod: Peru 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Duţinaté plody s vysokou korenitosťou, pripomínajúce tvarom malé jabĺčka s 

obsahom čiernych semien. Bujná rastlina.  

Pouţitie: Pouţíva sa do omáčok, typických bolívijských jedál, mletá, sekaná, do pečených a 

varených mäsových jedál. 

Art. HPF50 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

CEDRINO 
Pôvod: Panama 

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Po dozretí vytvára početné svetloţlté plody.  

Pouţitie: veľmi palivá paprika vhodná v kombinácii s jedlami z bielej ryby ako sú špagety 

s mušľami alebo sépie. Od všetkých ostatných paprík vyniká silnou citrónovou dochuťou. 

Art. HPF32 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

DIAVOLICCHIO CALABRESE / Kalábrijský čert 
Pôvod: Taliansko 

Pikantnosť: 150 000 stupňov Shu 

Charakteristika: jeho pikantnosť je okamţitá a zanechá vás bez slov! Rastlina je kompaktná a 

je mimoriadne produktívna. Mnoţstvo malých plodov dlhých asi 3 cm, ktoré sú po dozretí 

krásne jasne červené. Pouţitie: široko pouţívané na čerstvú spotrebu. Pouţíva sa na pikantné 

omáčky a na jedlá z cestovín stredomorskej tradície. 

Art. H286 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. H675 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

Art. HPF19 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

JAMAICAN SCOTCH BONNET  
Pôvod: Jamajka 

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu 

Charakteristika: plody s charakteristickým tvarom podobným škótskemu klobúku. Po dozretí 

sa sfarbujú zo zelenej na ţltú.  

Pouţitie: veľmi pikantné, nevyhnutné vo fantastickej jamajskej omáčke na kura Jerk.  

Art. HPF41 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

CHUPETIÑHO 
Pôvod: Brazília 

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu 



Charakteristika: pôvabná stromčeková rastlina. Hojne vytvára plody s typickým 

"cumlíkovým" tvarom červenej farby v dozretí.  

Pouţitie: korenisté plody s výbornou vôňou a chuťou. Ideálne na sušenie a výrobu 

korenistých práškov. 

Art. HPF27 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

PIMENTA DA NEYDE 
Pôvod: Brazília 

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu 

Charakteristika: zberateľská rastlina, vzácna a veľmi osobitá odroda. Jeho plody sú veľmi 

tmavé, takmer čierne a po dozretí nemenia farbu. Rastlina je vysoká a vytvára krásne fialovo-

biele kvety. Pouţitie: korenisté plody s výbornou vôňou, ideálne na výrobu prášku. Rastlina je 

špeciálna na záhradnú dekoráciu. Odroda, ktorá by nemala chýbať v kolekciách a plodinách 

chili papričiek. 

Art. HPF42 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

FATALII 
Pôvod: Stredoafrická rep 

Pikantnosť: 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: patrí medzi najaromatickejšie a najvoňavejšie chili papričky s ovocím. 

Dozrieva zo zelenej na ţiarivo ţltú.  

Pouţitie: veľmi pikantné, vďaka citrusovej vôni je ideálne k duseným rybám a zeleninovým 

jedlám, ktoré zvýraznia ovocné tóny. 

Art. HPF33 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

BENI HIGHLANDS  
Pôvod: Bolívia 

Pikantnosť: 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Rastlina tejto papriky robí radosť uţ len pohľadom na ňu. Je robustná a 

mimoriadne produktívna, s jasne ţltými plodmi, keď dozreje.  

Pouţitie: veľmi korenisté s výraznou ovocnou vôňou. Pri rezaní uvoľňuje sladkú kvetinovú 

vôňu. Jednoducho si ho vychutnajte na hriankach s pokvapkaním dobrého oleja. 

Art. HPF44 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

HABANERO RED / HABANERO ČERVENÁ 
Pôvod: Kuba / Karibik 

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu 

Charakteristika: najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomínajúca biele 

pláţe Karibiku. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.  

Pouţitie: naozaj pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. V 

malom mnoţstve sa pouţíva na čokoládové alebo paradajkové omáčky. 

Art. H679 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF3 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

HABANERO ARANCIO / ORANŢOVÉ HABANERO 
Pôvod: Kuba / Karibik 

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu 



Charakteristika: najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomína biele 

karibské pláţe. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby. 

Pouţitie: skutočne pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. 

V malom mnoţstve sa pouţíva na čokoládové alebo paradajkové omáčky. 

Art. H722 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF20 - 1 RASTLINA V ČRENÁRE 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

HABANERO BIANCO / BIELE HABANERO 
Pôvod: Kuba / Karibik 

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu 

Charakteristika: azda najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomínajúca 

biele pláţe Karibiku. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.  

Pouţitie: skutočne pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. 

V malom mnoţstve sa pouţíva na čokoládové alebo paradajkové omáčky. 

Art. HPF23 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

HABANERO CHOCOLATE / HABANERO ČOKOLÁDOVÉ 
Pôvod: Kuba / Karibik 

Pikantnosť: 400 000 stupňov Shu 

Charakteristika: najkorenistejšie a najproduktívnejšie zo všetkých habaneros. Vôňa je 

intenzívna, ovocná, pripomínajúca biele pláţe Karibiku. Názov "habanero" pochádza z 

Havany, hlavného mesta Kuby.  

Pouţitie: veľmi pikantné, hodí sa k polievkam s paradajkami a morskými plodmi, 

zeleninovým flanom, carbonara, grilovaným a čokoládovým. 

Art. H682 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF17 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

NAGA MORICH SALMONE / NAGA MORICH LOSOSOVA 
Pôvod: India 

Pikantnosť: 600 000 stupňov Shu 

Charakteristika: ovocie s rafinovanou a sladkou chuťou. Jeho ovocná vôňa pripomína škoricu 

a čerešne. Lososovo sfarbené plody, keď sú zrelé.  

Pouţitie: Vhodné na grilovanie vďaka svojej jedinečnej chuti. Vynikajúci k červenému mäsu, 

ragu a omáčkam a k veľmi pikantným omáčkam a olejom. 

Art. HPF47 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

NAGA MORICH 
Pôvod: India 

Pikantnosť: 800 000 stupňov Shu 

Charakteristika: jeho názov znamená "hadie uhryznutie". Jeho ovocná vôňa pripomína 

marhule a hrušky. Visiace červené plody, keď sú zrelé.  

Pouţitie: Vhodné na grilovanie  vďaka svojej jedinečnej chuti. Vynikajúce k červenému 

mäsu, ragu a k omáčkam. Vyskúšajte ho po malých kúskoch na bielych cestovinách. 

Art. H683 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF26 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

 

 



NAGA MORICH CHOCOLATE / NAGA MORICH ČOKOLÁDA 
Pôvod: India 

Pikantnosť: 900 000 stupňov Shu 

Vlastnosti: tieţ známy ako Habolokia. Jeho ovocná vôňa pripomína čokoládu a čerešne. 

Ovisnuté plody tmavej farby, keď sú zrelé.  

Pouţitie: vhodné na grilovanie. Vynikajúci k červenému mäsu, ragu, omáčkam a k veľmi 

pikantným omáčkam a olejom. 

Art. HPF38 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

BIG NAGA BHUT JOLOKIA / VEĽKÁ NAGA BHUT JOLOKIA 
Pôvod: India (Assam) 

Pikantnosť: 1 000 000 stupňov Shu 

Charakteristika: nazývaná „Ghost pepper“, duchovná paprika, pretoţe jej pikantnosť sa najprv 

skrýva a potom sa náhle prejaví v jej násilnosti. Oranţovo-červené visiace plody značnej 

veľkosti. Ide o väčší, vráskavejší a korenistejší Naga Morich. 

Art. HPF39 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA 

 

SCORPION ROSSO / ČERVENÝ ŠKORPIÓN / Trinidadský škorpión 
Pôvod: Trinidad a Tobago 

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: do roku 2013 bola najštipľavejšou paprikou na svete. Trinidadský škorpión 

vďačí za svoje meno tvaru ovocia, ktoré sa podobá chvostu škorpióna, no sú aj takí, ktorí 

hovoria, ţe pochádza zo skutočnosti, ţe ochutnávanie vyvoláva pálenie podobné uhryznutiu 

škorpióna.  

Pouţitie: Príchuť exotického ovocia a mimoriadna citrusová vôňa. Vynikajúci na výrobu 

veľmi korenistých práškov a olejov. 

Art. H723 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

SCORPION GIALLO / ŢLTÝ ŠKORPIÓN 
Pôvod: Trinidad a Tobago 

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: veľmi produktívna rastlina s typickými ţltými plodmi v dozretí. Veľmi dobre 

sa pestuje aj vo veľkých črepníkoch. 

Pouţitie: chuť exotického ovocia a mimoriadna citrusová vôňa. Vynikajúca na výrobu veľmi 

korenistých práškov a olejov. Veľmi dobre sa hodí k mäsu, rybám a zelenine. 

Art. H724 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA 

Art. HPF34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

SCORPION CHOCOLATE / ŠKORPIÓN ČOKOLÁDOVÝ 
Pôvod: Trinidad a Tobago 

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: väčší ovocný variant trinidadského škorpióna. Do roku 2013 to bola 

najštipľavejšia paprika na svete.  

Pouţitie: super korenisté s príchuťou exotického ovocia a mimoriadnou citrusovou vôňou. 

Vynikajúci na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov. Veľmi dobre sa hodí k mäsu, 

rybám a zelenine. 

Art. HPF37 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 



SEVEN POTS  
Pôvod: Trinidad a Tobago 

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu 

Charakteristika: mýtus pre fanúšikov feferóniek. Názov “Seven pots” (7 kotlíkov) znamená, 

ţe len jedna chili paprička stačí na ochutenie 7 kotlíkov guláša.  

Pouţitie: super korenisté s príchuťou exotického ovocia a mimoriadnou citrusovou vôňou. 

Optimálne na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov. 

Art. HPF40 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

MORUGA SCORPION ROSSO / MORUGA SCORPION ČERVENÁ 
Pôvod: Trinidad a Tobago 

Pikantnosť: 1 500 000 stupňov Shu 

Charakteristika: Pochádza z oblasti Moruga, do roku 2013 bola klasifikovaná ako 

najštipľavejšia paprika na svete.  

Pouţitie: extrémne pikantné, niektorí ho definujú ako obludne pikantné. Je taká silná, ţe jej 

prach dokázal prejsť dokonca aj latexové rukavice. Pikantná vôňa. 

Art. HPF36 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 

CAROLINA REAPER / KAROLÍNSKA ŢATNICA 
Pôvod: USA (Juţná Karolína) 

Pikantnosť: 1 800 000 stupňov Shu 

Charakteristika: jej názov je inšpirovaný slávnou americkou hororovou sériou: “CAROLINA 

REAPER”, kosačka od Caroliny. Od novembra 2013 je to najpálivejšia čili paprika na svete. 

Kríţenec Naga s červeným Habanerom. Plody v optimálnych klimatických podmienkach 

majú typický zakrivený chvost škorpióna, ktorý čaká na kosenie koristi.  

Pouţitie: extrémne korenisté, dodáva veľmi ovocné vône a chute. Pripomína škoricu, 

čokoládu a čerešňu. 

Art. HPF35 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA 

 


