
PARADAJKY CRYSTAL F1 

 
Paradajky "Crystal F1" sú celosezónne, skoré 

dozrievanie, karpálny hybrid. „Crystal F1“ je 

vysoká a vysoko výnosná odroda, preto ju určite 

musíte zviazať na podporu a tiež sa odporúča 

odstrániť nevlastné deti. Na pestovanie silného 

kríka sa formuje do jedného alebo dvoch stoniek. 

Má plody s hmotnosťou 120 - 160 gramov, okrúhle, 

rovnomerné, husté, červené vnútri a zvonka, 

jednotnej farby a rovnakej veľkosti. Paradajky tejto 

odrody nie sú náchylné na praskanie. Kefa dozrieva 

úplne, takže môžete zberať pomocou kefiek. 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ PEDRO 

F1 

 
Paradajka "Pedro F1" (Lycopersicon esculentum) 

patrí medzi najvyhľadávanejšie heterotické 

kultivary, ktoré vykazujú zvýšenú produktivitu. 

Jeho veľké, okrúhle, hladké ovocie, ktoré váži až 

135 g, sa skladá z kompaktnej, lahodnej dužiny a 

pevnej, lesklej šupky odolnej voči poškodeniu. Sú 

bohaté na protirakovinové látky (lykopén), vitamín 

C, beta-karotén, vitamíny B a všetky najdôležitejšie 

minerály. Odporúčame ich na priamu, surovú 

spotrebu. Sú však tiež vybavené pre domáce 

konzervy. Aby sa dosiahla najbohatšia úroda, 

pestujte paradajky „Pedro F1“ v tuneloch a 

skleníkoch z plastových fólií, aj keď poľné 

pestovanie sadeníc môže priniesť uspokojivé 

výsledky aj v teplejších oblastiach.  

Čas zberu: neskorá jar – leto 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ 

TORNÁDO F1 

 

Paradajka Tornado F1 

je poloskorá kolíková odroda rajčín. Odroda 

poskytuje stabilné výnosy. Jedná sa o hybridné 

kolíkové paradajky na pestovanie v skleníku či 

fóliovníku, i na záhrade. Plody sú guľaté, až 

plocho guľaté, tmavočervené v čase zrelosti, o 

hmotnosti okolo 100 - 130 gramov. Je vhodná na 

priamu konzumáciu i tepelné spracovanie. 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ 

ALHAMBRA F1 

 
Paradajka Alhambra je vysoko výnosný hybrid, 

ktorý nesie veľké plody dobrej komerčnej kvality. 

Okrem toho má odroda vysokú odolnosť voči 

nebezpečným chorobám rastlinných plodín. Ploché 

okrúhle paradajky majú hustú lesklú pokožku. 

Počet semenných komôr je 4-5. Buničina je 

šťavnatá, mäsitá. Chuť je príjemná, sladkastá. Farba 

čerstvo nasýteného ovocia je svetlozelená a zrelé 

plody sú jasne červené. Stopka nemá žiadne škvrny. 

Plody sú odolné voči hnilobe. Paradajky vďaka 

svojej silnej pokožke nepraskajú, dobre tolerujú 

dlhodobú prepravu a skladujú sa bez strát asi 3-4 

týždne. Paradajky sa používajú na výrobu šalátov, 

konzervovaného celého ovocia, paradajkových pást. 

Plody vážia 150 - 180 g. 



PARADAJKY KOLÍKOVÉ, 

KOKTEJLOVÉ BRIOSO F1 

 

Kokteilová paradajka. Sladká a aromatická dužina 

má sýtu tmavočervenú farbu. Svojim pravidelným 

tvarom predstavuje dokonalú paradajku. Paradajky 

Brioso sú plné antioxidantov, s vyšším obsahom 

lykopénu, ktorý je poistkou dobrého zdravia, sú 

sladké a aromatické. 

 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ 

CHERROLA F1 

 

 

Veľmi výnosná odroda kolíkového rajčiaka, vhodná 

na poľné pestovanie a studené rýchlenie. Rastlinka 

je stredne vysoká a tvorí sladké, guľaté plody. Na 

jednom strapci vyrastie minimálne 20ks plodov, 

ktoré dorastajú do hmotnosti 30g. Ide o vysoko 

odolný hybrid voči plesni zemiakov. Termín 

zberu: VII.-X. 

 

 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ MINI 

ROMA 
 

 

 

Odroda Mini Roma produkuje veľké množstvo 

plodov, ktoré dozrievajú po 70 dňoch od výsevu. 

Plody majú slivkový tvar, sú aromatické,  tmavo 

červené a majú delikátnu korenisto sladkú chuť. 

Ľahko sa šúpu a sú dobre skladovateľné. Je vhodná 

na priamy konzum, sušenie aj na prípravu pyré, 

cestovín, omáčok a tapenád. Dá sa vyväzovať. 

Vždy zberajte popadané listy a vyštipujte bočné 

výhonky. 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ BLUMKO 

 

Poloskorá odroda s plodmi oválneho (slivkového) 

tvaru s hmotnosťou 50 až 80 gramov. Plody sú 

tolerantné voči praskaniu, predčasnému opadu a sú 

vhodné na dlhšie skladovanie. Blumko je určené na 

zber jednotlivých plodov, no môžeme zberať aj celé 

strapce. Plody sú vhodné na priamu konzumáciu aj 

na varenie. Odroda je tolerantná k plesni. Vhodné 

na pestovanie na poli, vo fóliovníku aj v skleníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARADAJKY KOLÍKOVÉ JERGUŠ 

F1 

 
Stredne skorý indeterminantný (kolíkový) hybrid 

určený na pestovanie v krytých priestoroch a vo 

voľnej pôde. Plod je mimoriadne veľký (400 – 500 

g), má červenú farbu, plochý tvar, s rebrovaním pri 

stopke, mnohokomorový. Vynikajúce chuťové 

vlastnosti ju predurčujú predovšetkým na priamy 

konzum. Vhodný je ale aj na spracovanie, kedy je 

výhodou objem hmoty a preňho typycká 

„masitosť“. Ako napovedá názov, je to slovenská 

odroda hybridneho rajčiaka „steakového“ typu 

vynikajúcej kvality. Termín zberu: VI.-IX. 

 

 

PARADAJKY KOLÍKOVÉ BÝČIE 

SRDCE HERODES 

 

Staršia obľúbená odroda s veľkými červeno 

ružovými plodmi tvaru býčieho srdca. Plody majú 

vynikajúcu, sladkú chuť, môžu dorásť i 300 

gramov. Tyčkové rajčiny, veľmi vzrastné, stredne 

skoré až neskoré. Vhodná hlavne na pestovanie v 

skleníkoch alebo na vonkajšom zeleninovom 

záhone.Ide o mäsité plody, v plnej zrelosti sú ružov

é či svetlo červené. Hodia sa na priamu 

konzumáciu, na prípravu omáčok, kečupov a pri 

iných tepelných 

úpravách. Táto odroda paradajok je rezistentná proti

 vírusu s názvom tabaková mozaika. 

PARADAJKY ILDI CHERRY 

 
Paradajka 'Ildi' je vysoko nekontrolovaná odroda 

kokteilov; je vynikajúci pre začiatočníkov. Táto 

rastlina produkuje malé žlté plody, ktoré sú mierne 

pretiahnuté, a ktoré sa objavujú vo veľkom počte, 

môže byť až okolo 150 z nich rastie na každej 

rastline. Plody paradajky „Ildi“ sú tiež veľmi chutné 

a šťavnaté a môžu rásť aj na porciovanom poraste 

až do neskorej jesene, ak je teplota dostatočná. 

Výsadba: V.-VI., zber: VII.-X. 

 
 

PARADAJKY MINI CHERRY 

 
Červená mini cherry paradajka je mini 

paradajka, ktorej plody sú veľké ako hrášok. Plody 

červenej mini cherry rastú v bohatých a dlhých 

strapcoch. Paradajku Červená mini cherry ľahko 

dopestujete aj doma v kvetináči. Skorá odroda, 

paradajka typu cherry - plody majú cca. 18-22 

gramov, veľmi odolné voči praskaniu. 

 
 

 

 

 

 

 



PARADAJKY BALKONZAUBER 

 
Kríčková drobnoplodá odroda vhodná do črepníkov 

na balkóny aj do voľnej pôdy. Má slabý vzrast, 

plody sú malé, guľovité (15 - 30 g), červenej farby, 

veľmi chutné. Patrí do skupiny kokteilových rajčín. 

Odporúča sa pravidelná zálievka. Najväčšia potreba 

vody je v období tvorby plodov. Optimálne 

podmienky na jej pestovanie sú v chránených 

lokalitách s teplými pôdami bohatými na živiny, 

ktoré by mali byť priepustné, stredne hlboké a 

dobre zásobené vlahou (ideálne balkónové 

podmienky). 

Výsadba: V.-VI., zber: VII.-IX. 

 

 

PARADAJKY BALKÓNOVÉ VILMA 

 

Balkónové červené. Veľmi úrodná odroda nízkeho 

kríčkového rajčiaka, určená pre záhradkárov. 

Vhodná na pestovanie v záhradných nádobách na 

balkónoch. Na jednej rastline dozrie 150 a viac 

plodov. Plody sú malé, červené, guľaté s 

hmotnosťou 15 - 20 g. 

Termín zberu: VII.-IX. 

 

 

 

 

 

PARADAJKY SAN MARZANO 

 
Paradajka San Marzano je obľúbená kolíková 

odroda, pôvodom z Talianska. Plody strednej 

veľkosti sú známe pre svoj podlhovastý tvar s 

pevnou dužinou a veľmi malým počtom semien. 

Sú dlhé až 12 cm s hmotnosťou 80 - 120 gramov. 

V dobe zrelosti sú plody červenej farby.  

Plody sú vhodné hlavne na priamu konzumáciu, 

sušenie, pre ich sladkú chuť sú ale využívané aj pri 

príprave omáčok či na zaváranie. Ich výhodou je, 

že sa po sparení ľahko oddelí šupka od dužiny. 

Rastlina potrebuje pre svoj rast oporu. 

 

 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ 

TOMANOVA 

 
Veľmi skorá odroda, určená na priamy konzum. 

Plod je stredne veľký, plochoguľovitý až guľatý so 

slabým rebrovaním pri stopke s prevládajúcim 

počtom komôr 3-4.  

Výsadba: V., zber: VII.-IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARADAJKY ŤAHAVÉ JAHODO 

 
Názov tejto skorej odrody kolíkových rajčiakov 

vychádza z tvaru a veľkosti jeho plodov. Ten je 

naozaj jahodový s typickým rebrovaním. Plody s 

hmotnosťou 16 - 20 g majú výbornú sladkú chuť, 

ale sú pritom dlhodobo skladovateľné a veľmi 

odolné voči praskaniu. Jahodo vytvára rozvetvený 

strapec s násadou 16 a viac plodov. Sú určené 

predovšetkým na zber jednotlivých plodov. Ide o 

výnosné rastliny, ktoré netrpia predčasným 

opadaním plodov. Vhodné na pestovanie na poli, vo 

fóliovníku aj v skleníku. 

 

 

PARADAJKY ŤAHAVÉ PERUN 

 
Paradajka Perun je kolíková odroda paradajok 

určená hlavne na pestovanie v zeleninových 

záhradkách či v truhlíkoch na balkónoch. 

Odroda Perun má zaujímavý tvar hrušky, farba 

plodov je citrónovo žltá. Plody paradajok Perun 

vážia až 20 gramov a majú priemer cca 3, 5 cm. 

Hodia sa výborne do šalátov a mís, ktoré obohatia o 

nevšedné farby, ale tiež o vitamíny. 

Termín zberu: VII.-X. 

 

 

 

 

 

 

PARADAJKY ŤAHAVÉ LILLAGRO 

 
Táto tyčková odroda je stredne skorá, silnejšieho 

vzrastu. Plody majú ružovo-fialovú odtieň a sú 

veľmi chutné. Vytvára plody s hmotnosťou 200-

250 g. 

Výsadba: V., zber: VII.-VIII. 

 

 

 

 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ AZTEK 

 
Rajčiak Aztek je veľmi výnosná odroda 

kríčkových rajčín. Je ideálny pre pestovanie 

v truhlíkoch či kvetináčoch na balkónoch. Rastliny 

sú nízkeho vzrastu, približne do 35 cm, a pôsobia 

v exteriéri veľmi dekoračne. 

Táto odroda plodí drobné žlté plody s 

hmotnosťou 15 – 20 g. Rajčinky sú guľaté s 

vynikajúcou sladkou chuťou, takže sa obľube tešia 

predovšetkým u detí. 

Paradajka Aztek je vhodná na priamu konzumáciu a 

do studenej kuchyne. 

 

 

 

 

 

https://www.osiva-semena.sk/kvetinace/2833-samozavlazovaci-truhlik-extra-lina-smart-hnedy-40-cm.html
https://www.osiva-semena.sk/kvetinace/2833-samozavlazovaci-truhlik-extra-lina-smart-hnedy-40-cm.html


PARADAJKY KRÍČKOVÉ MOBIL 

 
Determinovaný, mocný rast, stredne neskorý, 

úrodný, voľnopoľný druh. Bobuľa je tvaru 

sploštenej gule 120-140 g. Vynikajúce na čerstvú 

konzumáciu a výrobu pretlakov. Je teplo-, vodo-, 

živinomilná rastlina. Vyžaduje si slnečné miesto, 

pravidelné zavlažovanie a doplňovanie živín.  

Bočné výhonky stoniek pravidelne odstraňujeme 3-

4 cm dlhé, aby sme urýchlili dozretie plodov, plody 

dostávajú viac svetla a prinášajú sladšie bobule. 

Odoberme spodné listy, aby sa nestýkali s pôdou, a 

takto sa vyhneme pliesňovým chorobám. Pri 

zalievaní dbáme na to, aby sa voda dostávala len na 

pôdu, lístie nezalievame, týmto znižujeme 

perenospóru. Dávame pozor na to aby paradajky sa 

nedostali vedľa zemiakov, alebo tam kde sa 

predchádzajúci rok urodili, lebo patria do jedného 

taxonómneho rodu a majú rovnaké ochorenia 

Výsadba: V. 

 

 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ PAVLINA 

 
Stredne skorá odroda mohutnejšieho vzrastu pre 

ľahšie pôdy kukuričné i repnej oblasti. Plody sú 

guľovité, veľmi pevné, sladké. Po zbere plodov 

prebierkou hneď po začervenaní je možné 

skladovať 2 – 3 týždne. Plody sú určené na priamy 

konzum, konzervárenské spracovanie, je vhodná na 

výrobu kečupov a pretlakov. 

 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ ZÖMÖK 

 
Odporúčaná na domáce pestovanie, ako rajčiak 
šalátový. Determinovaná, skorá odroda, s dobrou 
schopnosťou oplodnenia. Plody sú kvalitné, oválne 
hranaté, s hmotnosťou 50-60 g a dozrievajú z jednej 
farby. Tvrdé plody sú odolné proti hnilobám a dlho 
vydržia na rastline, sú odolné aj proti praskaniu. Je 
rezistentná proti fusarióze. 
Výsadba: IV. Zber: VII. 
 
 
 
 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ 

MARMANDE 

 
Paradajka kríčková Marmande je veľmi stará 

kríčková odroda francúzskej paradajky, 

pomenovaná po meste v južnom 

Francúzsku. Rastlina dorastá až do výšky 60 cm a 

plodí veľké, mierne ploské tmavo červené plody o 

hmotnosti do 200 g. 

Hodí sa na pestovanie vonku, aj pre pestovanie v 

skleníkoch či fóliovníkoch. 

Obľúbená je pre svoj veľký výnos a sladkú chuť. 

Paradajka má typickú mäsitú dužinu a je vhodná 

k priamej konzumácii, príprave omáčok alebo 

konzervácii. 

Výsadby: V.  Zber: VII.-IX. 

 

 

 

 

 



PARADAJKY KRÍČKOVÉ LUGAS 

F1 

 
Nepretržite rastúci hybrid do neskorej jesene. Druh 

vhodný na pestovanie popri opornom systéme a na 

výhonkovanie v nevykurovanom fóliovníku. 

Nepretržitý rast, zberateľný do jesenných mrazov. 

Tvrdé, kvalitné plody sú tvaru predĺženej gule, 

priemerná hmotnosť 60 - 70 g . 

Výsadba: IV.-V. Zber: VI.-X. 

 

 

PARADAJKY KRÍČKOVÉ MANÓ 

 
Mimoriadne skorá, rýchlo vyvýjajúca sa odroda! 

Odporúča sa na skoré voľnopoľné pestovanie, 

dorastá do výšky 35 -45 cm, odroda silnej štruktúry 

stoniek a determinovaného rastu. Ako skorá odroda 

zabezpečuje prvú voľnopoľnú úrodu. Bobule sú 

tvaru pravidelnej gule, s priemernou hmotnosťou 

50-60 g, ktoré dozrievajú do červena. Sú chutné, 

vhodné na čerstvú konzumáciu. 

Výsadba: IV.-V. Zber: VI.-VII. 
 

 


