
vk -voľnokorenný strom         k (kontajner) - zapestovaná rastlina v kvetináči pripravená na výsadbu

svetlošedým písmom - objednané, momentálne nie je skladom

ODRODA Typ PODPNÍK DRUH CENA Charakteristika Chuť plodov

Broskyne

Broskyňa FAVORITA MORETINI vk Rakonievická skorá 9,90 €
vhodná aj do okrajových oblastí, vysoko odolná voči nízkym 

teplotám
aromatická, priľne na kôstke, vhodné na priamy konzum

Broskyňa HARBINGER vk Rakonievická skorá 9,90 € nenáročná na polohu aj pôdu, odolná voči mrazom dužina výbornej chuti, nemožno oddeliť od kôstky

Broskyňa SATURN plochá vk Rakonievická stredne skorá 9,90 € odolná, vhodná aj do okrajových oblastí, atraktívne plody veľmi sladká a dobre oddeliteľná od kôstky

Broskyňa REDHAVEN vk Montclar stredne skorá 9,90 € vysoká odolnosť proti mrazom, nenáročná odroda
jemne aromatická, chutná, od kôstky oddeliteľná až pri úplne 

zrelých plodoch

Broskyňa SUNHAVEN vk semenáč stredne skorá 9,90 € nenáročná na stanovište skorá rodivosť
veľmi šťavnatá, pevná šupka, od kôstky oddeliteľná čiastočne až 

v plnej zrelosti

Broskyňa INKA vk Rakonievická stredne neskorá 9,90 €
samooeplivá, vhodná aj do okrajových oblastí, odolná voči nízkym 

teplotám
šťavnatá, aromatická, dobre oddeliteľná od kôstky

Broskyňa SUNCREST vk semenáč neskorá 9,90 €
nenáročná, značne odolná proti mrazu i chorobám, vhodná aj do 

vyšších polôh

dužina dobre oddeliteľná, lahodná, aromatická, plody sa 

neotláčajú pri preprave

Broskyňa HARNAS vk Rakonievická stredne skorá 9,90 €
odolná proti mrazu, vhodná aj do okrajových oblastí, pravidelná 

rodivosť
dobre oddeliteľná od kôstky, veľmi chutná, šťavnatá

Broskyňa FAIRHAVEN vk Rakonievická neskorá 9,90 € menej náročná odroda, vysoká a pravidelná rodivosť oddeliteľná od kôstky, vhodná na priamy konzum i konzerváciu

Broskyňa FLAMINGO vk Rakonievická neskorá 9,90 € vhodná aj do okrajových polôh, veľká a pravidelná rodivosť šťavnatá, aromatická, dobre oddeliteľná od kôstky

Broskyňa AMBER PIX ZEE zakrpatená k Adesoto skorá 29,90 €
samoopelivá, okrasný stromček s exotickým vzhľadom, max. výška 1 - 

1,5 m

šťavnatá dužina, aromatická, veľké sladké plody na priamy 

konzum

Nektarinky

Nektarinka FLATARINA sploštená vypr. vk Rakonievická neskorá 9,90 €
netradičný sploštený tvar, do stredných a teplých polôh, rodivosť 

pravidelná

dobre odlučiteľná od kôstky, veľmi šťavnatá a chutná, 

aromatická

Nektarinka HARCO vk Rakonievická stredne skorá 9,90 € menej náročná odroda, samoopelivá, veľmi veľká rodivosť sladká, pomerne aromatická, stredne tuhá

Nektarinka HARBLAZE vypredané vk Rakonievická neskorá 9,90 € veľmi odolná odroda, stredne veľké plody sladkokyslá, dobre odlučiteľná od kôstky

Nektarinka FANTASIA vk Rakonievická neskorá 9,90 € samoopelivá, do stredných a teplých polôh, pravidelná úroda dobre odlučiteľná od kôstky, veľmi šťavnatá, na priamy konzum

Nektarinka STARK RED GOLD  vypredané vk Rakonievická neskorá 9,90 € spoľahlivo plodiaca, odolná voči mrazu, vhodná do všetkých polôh výborná sladká chuť, pevné plody

Marhule

Marhuľa VEHARDA vk Adesoto stredne skorá 14,90 € samoopelivá, vyšľachtená na Slovensku, aj do okrajových oblastí sladkokyslá, ide dobre od kôstky, priamy konzum i konzervácia

Marhuľa VESELKA vk Adesoto stredne skorá 14,90 € samoopelivá, mrazuvzdorná, vyšľachtená na Slovensku, slabší vzrast veľké plody, šťavnatá, pevná s veľmi dobrou arómou

Marhuľa VEĽKOPAVLOVICKÁ vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € tradičná česká odroda do teplejších oblastí na chránené stanovište v konzumnej zrelosti rozplývavá, sýto oranžová

Marhuľa MAĎARSKÁ vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € tradičná odroda vhodná do teplejších oblastí na chránené stanovište veľké plody s červeným líčkom, na priamy konzum i konzerváciu

Marhuľa VEGAMA vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € vysoko odolná voči mrazu v kvete, vysoká a pravidelná rodivosť typicky marhuľová chuť, výborná na konzerváciu
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Marhuľa DARINA vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € rezistent, vysoko odolná proti mrazu i monílii, samoopelivá stredne veľká, pevná, sladko navinulá, šťavnatá

Marhuľa GOLDRICH vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € mrazuvzdorná, vyniká vysokou a stálou rodivosťou veľké šťavnaté plody vhodné na priamy konzum i konzerváciu

Marhuľa KIOTO vk St. Julien neskorá 14,90 € samoopelivá, mrazuvzdorná a rezistentná odroda sladká, aromatická, univerzálne využitie, veľmi veľké plody

Marhuľa LEALA vk Myrobalán neskorá 10,90 € samoopelivá, veľmi vysoká odolnosť proti mrazom, skorá rodivosť najvhodnejšia na výrobu destilátov, ide dobre od kôstky

Marhuľa HARLAYNE vk Myrobalán neskorá 10,90 € samoopelivá, odolná voči jarným mrazíkom v dreve i v kvete stredne veľká, výborná chuť, pevná, vhodná na konzerváciu

Slivkomarhuľa PIRATE čierna PLUOT vk Myrobalán neskorá 13,90 €
do teplých oblastí, na chránené stanovište, vysoko odolná proti 

šárke sliviek i monilióze
šťavnatá, sladká, červená dužina

Marhuľa BERGERON vk Myrobalán neskorá 10,90 € veľmi odolná voči jarným mrazíkom v dreve i v kvete stredne veľké plody nikdy neprezrievajú, vhodné na konzerváciu

Marhuľa HARGRAND vk Myrobalán stredne neskorá 10,90 €
samoopelivá, vysoká rodivosť, odolná voči jarným mrazíkom, netrpí 

hubovými chorobami
pevná, dužina sladkej chuti

Marhuľa HARGRAND vk Pumiselect stredne neskorá 10,90 €
samoopelivá, vysoká rodivosť, odolná voči jarným mrazíkom, netrpí 

hubovými chorobami
pevná, dužina sladkej chuti

Hrušky

Hruška CLAPPOVA maslovka vk Dula letná 13,90 € pravidelná rodivosť, atraktívne plody s červeným líčkom sladkastá a šťavnatá, na priamy konzum

Hruška CLAPPOVA maslovka vk Kavkazská letná 8,50 € pravidelná rodivosť, atraktívne plody s červeným líčkom sladkastá a šťavnatá, na priamy konzum

Hruška NASHI CHOJURO vk Hruška planá letná 13,90 €
samoopelivá, vysoká úrodnosť, vysoko odolná voči chorobám i 

mrazom
nehnedne, je šťavnatá, jemná, supersladká, oválne plody

Hruška NASHI CHOJURO  dočasne nedost. vk Kavkazská letná 8,90 €
samoopelivá, vysoká úrodnosť, vysoko odolná voči chorobám i 

mrazom
nehnedne, je šťavnatá, jemná, supersladká, oválne plody

Hruška NASHI EARLY SHU k Kavkazská letná 13,95 €
odolnosť voči mrazu i chorobám, bohatá úroda, do stredných a 

teplejších oblastí
dužina chutná, šťavnatá, biela - nehnedne

Hruška WILLIAMSOVA ČERVENÁ vypredané vk Kavkazská letná 8,50 €
vysoká odolnosť proti múčnatke, vhodná do teplejších polôh, 

pravidelná rodivosť
biela dužina, sladko navinulá, šťavnatá, na priamy konzum

Hruška WILLIAMSOVA maslovka vk Kavkazská letná 8,50 €
vysoká odolnosť proti múčnatke, vyžaduje chránené stanovište, 

pravidelná rodivosť
sladko navinulá, veľmi šťavnatá, na priamy konzum

Hruška WILLIAMSOVA maslovka vk Dula letná 17,90 € vhodná do teplých oblastí, kvalitné plody s výbornou chuťou
výrazne aromatická, sladká, šťavnatá dužina, univerzálne 

využitie

Hruška ISOLDA S1 k Dula S1 letná 14,95 € do stredných aj vyšších polôh, atraktívne plody s červeným líčkom jemná, veľmi šťavnatá, rozplývavá, sladkastá, aromatická

Hruška MARGARITA vk Dula letná 8,50 €
odolná mrazu aj múčnatke, vhodná do všetkých oblastí, vyžaduje 

slnečné stanovište

veľmi veľké plody výbornej chuti, šťavnaté, aromatické, na 

konzum i destiláciu

Hruška KONFERENCIA vk Kavkazská jesenná 8,50 €
nenáročná na pôdne podmienky i polohu, odolná voči chorobám i 

nízkym teplotám

dužina je biela, sladká a veľmi šťavnatá, vhodná na konzum i 

konzerváciu

Hruška KONFERENCIA vk Dula jesenná 13,90 €
odolná proti chorobám aj nízkym teplotám, vysoká úrodnosť, do 

všetkých oblastí
sladká rozplývavá chuť stredne veľkých plodov

Hruška KONFERENCIA k Dula jesenná 14,90 €
odolná proti chorobám aj nízkym teplotám, vysoká úrodnosť, do 

všetkých oblastí
sladká rozplývavá chuť stredne veľkých plodov

Hruška DICOLOR k Dula S1 jesenná 14,95 €
vysoká odolnosť proti hubovým chorobám aj nízkym teplotám, plody 

červenkasté
dužina biela, sladká, veľmi šťavnatá, korenistá

Hruška BOSKOVA FĽAŠA maslovka vk Kavkazská jesenná 8,50 €
stredné a teplejšie polohy, rodí veľmi bohato a spoľahlivo, vyžaduje 

chránené stanovisko
jemne sladkokyslá chuť, lahodná, na konzum aj na destiláciu



Hruška PARÍŽANKA vk Kavkazská zimná 8,50 € stredné a teplejšie polohy, skorá rodivosť, dobrá skladovateľnosť jemná, aromatická, sladká, na priamy konzum i konzerváciu

Hruška GENERÁL LECLERC vk Kavkazská zimná 8,50 € vhodná do stredných i vyšších polôh, vysoká rodivosť
dužina biela, veľmi šťavnatá, aromatická, výbornej chuti, na 

priamy konzum

Hruška LUCASOVA vk Kavkazská zimná 8,50 €
stredné a teplejšie polohy, nenáročná na pestovanie, atraktívne 

plody

sladkastá, jemnej maslovitej konzistencie, na priamy konzum i 

konzerváciu

Hruška ERIKA S1 k Dula S1 zimná 14,95 €
veľkoplodá, odolná voči chorobám, pravidelná rodivosť, 

skladovateľná, teplejšie oblasti
žltkastá dužina, jemná, sladko navinulá, šťavnatá, aromatická

Hruška BLANKA S1 k Dula S1 zimná 14,95 € vysoká odolnosť proti napadnutiu chrastavitosťou, bohato rodiaca sladkastá, viac šťavnatá, aromatická, jemná

Jablone

Jabloň JAKUBKY ČERVENÉ vk M26 letná 7,90 € nenáročná rezistentná odroda, dobre rodiaca mäkká, šťavnatá dužina, na priamu konzumáciu

Jabloň PRIESVITNÉ LETNÉ vk M26 letná 7,90 €
stará ruská odroda, jedna z najskorších, do všetkých oblastí, odolná 

proti múčnatke
biela sladká dužina jemnej konzistencie, na priamu konzumáciu

Jabloň GALMAC® vk M26 letná 8,90 € rezistentná, stará odroda, jedna z najsladších, do teplejších oblastí šťavnatá, chrumkavá, sladkokyslá s karamelovou arómou

Jabloň JUDITA® vk M26 letná 8,90 € mrazuvzdorná, vhodná do všetkých oblastí pevná, šťavnatá dužina, veľké plody, na priamy konzum

Jabloň WALERIA/ALKA vk M26 letná 7,90 €
mrazuvzdorná, aj do vyšších polôh, netrpí chrastavitosťou, vysoko 

úrodná
veľmi sladká chuť, vínovočervená farba plodov

Jabloň BAYA® MARISA vk M9 jesenná 14,90 €
do všetkých oblastí, odolná voči chrastavitosti, kvitne 

ružovočervenými kvetmi
dužina červenej farby, osviežujúca výborná chuť

Jabloň JONATHAN vk M26 zimná 7,90 €
stará odroda, aj do vyšších polôh, vysoko mrazuvdorná, pravidelná 

rodivosť
sladkokyslé plody pevnej konzistencie, dobre skladovateľné

Jabloň ŠAMPION vk M26 zimná 7,90 €
česká odroda, veľmi vysoká úrodnosť, aj do vyšších polôh, výborný 

opeľovač
šťavnatá dužina výbornej chuti, dobre skladovateľné plody

Jabloň JONAPRINCE vk M26 jesenná 7,90 € vysoko úrodná, do teplejších oblastí sladká dužina, krehká, biela, ideálna na výrobu štiav

Jabloň PRIMA vk MM111 jesenná 8,90 € dobrý opeľovač, aj do vyšších oblastí, odroda nenáročná na rez jemná žltkastá dužina, výborná chuť

Jabloň FLORINA vk M26 zimná 7,90 € rezistentná voči chrastavitosti, mrazuvzdorná, aj do vyšších polôh výborná sladká chuť, plody odolné voči manipulácii

Jabloň JONAGORED SUPRA vk MM111 zimná 8,90 € cudzoopelivá, obľúbená odroda vhodná do teplejších oblastí veľmi veľké plody, krehká a šťavnatá dužina

Jabloň FUJI vk M9 zimná 8,90 € vysoko odolná voči múčnatke, do teplých a stredných polôh veľmi sladká a šťavnatá dužina, plody odolné voči otlačeniu

Jabloň PINOVA vk M9 zimná 11,90 €
odolná voči chorobám, do teplých a stredných polôh, nenáročná na 

tvarovanie
veľmi dobrá sladká chuť, aromatická, dobre skladovateľná

Jabloň GOLDEN DELICIOUS vk M26 zimná 7,90 € vysoká a pravidelná úrodnosť, najrozšírenejšia odroda sladká aromatická dužina, dobre skladovateľná

Jabloň GOLDEN DELICIOUS (klon B) vk MM111 zimná 8,90 € obľúbená odroda, dobrý opeľovač, vhodná do teplejších oblastí veľmi šťavnatá, chrumkavá dužina, sladká

Jabloň ONTARIO vk A2 zimná 7,90 € vhodná pre diabetikov, mrazuvzdorná, skorý nástup do rodivosti veľké plody kyselkavej chuti, dobre skladovateľné

Jabloň GALA vk M26 zimná 7,90 € stredne vysoká rodivosť, obľúbená odroda, vyžaduje teplejšie oblasti veľmi šťavnatá, chrumkavá dužina, sladká, s ľahkou kyslosťou

Jabloň GLOSTER vk M27 zimná 7,90 € pravidelná rodivosť, odolná voči mrazom, vhodná aj do vyšších polôh
šťavnatá dužina, dobre skladovateľné, na priamy konzum i 

spracovanie

Jabloň TOPAZ® vk M26 zimná 8,90 € rezistentná voči chorobám, mrazuvzdorná, pevné, šťavnaté plody, ostrá chuť, dobre skladovateľné



Jabloň IDARED vk M26 zimná 7,90 €
vhodná do stredných i vyšších polôh, vysoká rodivosť, vysoko 

mrazuvzdorná
sladkokyslá chuť, veľké plody, jemná dužina

Jabloň RUBINOLA® vk M26 zimná 8,90 €
rezistentná, do všetkých oblastí, vysoko mrazuvzdorná, nevyžaduje 

prebierku plodov
sladká chuť, šťavnatá dužina

Jabloň RUBINOLA® vk MM111 zimná 8,90 € rezistentná voči chrastavitosti, do všetkých oblastí, mrazuvzdorná sladká, šťavnatá, krehká dužina, plody odolné voči otlačeniu

Jabloň RAJKA vk M26 zimná 8,90 € rezistentná voči kučeravosti, mrazuvzdorná, do všetkých polôh žltá sladká dužina, šťavnatá a aromatická

Jabloň SPARTAN vk M26 zimná 7,90 € do teplých a stredných oblastí, tmavočervené osrienené plody
biela, sladká, aromatická dužina, na priamy konzum i 

uskladnenie

Slivky

Slivka ČAČANSKÁ LEPOTICA vk Myrobalán skorá 8,90 €
samoopelivá, vysoko odolná voči šárke sliviek i mrazu, netrpí 

moniliózou

chutná, šťavnatá, sladká, aromatická, priamy konzum i 

konzervácia

Slivka ČAČANSKÁ NAJBOLJA vk Myrobalán stredne skorá 8,90 € odolná voči šárke i monilióze, vhodná do teplejších oblastí veľmi veľké plody, dobre oddeliteľné od kôstky, šťavnatá dužina

Slivka ČAČANSKÁ RODNÁ vk Myrobalán skorá 8,90 € do teplých oblastí, netrpí moniliózou, plodnosť je skorá a pravidelná vysoká cukornatosť, dobre odlučiteľná od kôstky, chutná

Slivka KATINKA® vk Myrobalán skorá 12,90 € samoopelivá, mrazuvzdorná, pravidelne rodiaca
pevná dužina, dobre oddeliteľná, aromatická, priamy konzum, 

destilácia

Slivka TOP FIVE® vk Myrobalán skorá 12,90 € samoopelivá, rezistentná voči šárke, vysoko mrazuvzdorná veľké plody, tvrdá dužina - dezertná odroda, vysoká cukornatosť

Slivka COLORA žltá k Myrobalán skorá 16,95 € pomerne skoro vstupuje do rodivosti, menej náchylná na choroby aromatická, šťavnatá žltá dužina, veľmi sladká

Slivka ŠPENDLÍK ŽLTÝ/BELICA žltá vk Myrobalán stredne skorá 12,90 € samoopelivá, stará odroda, aj do vyšších polôh, menšie plody vynikajúca na výrobu destilátov, aromatická, sladká

Slivka JOJO® vk Myrobalán stredne skorá 12,90 €
samoopelivá, rezistentná voči šárke, jarným mrazom, do stredne 

teplých polôh
stredne šťavnatá, lahodná dužina, pevná

Slivka JOJO® vk St. Julien stredne skorá 14,90 € samoopelivá, rezistentná, mrazuvzdorná, do všetkých oblastí, veľmi šťavnatá, pevná, sladkokyslá, dobre sa oddeľuje od kôstky

Slivka HANITA® vk Myrobalán stredne skorá 12,90 € samoopelivá, výborný opeľovač pre iné odrody, odolná voči šárke výborné chuťové vlastnosti, veľmi aromatická, sladká

Slivka BYSTRICKÁ (Hauszwetche) vk St. Julien neskorá 12,90 € samoopelivá, mrazuvzdorná, do teplých oblastí, dobrý opeľovač široké využitie plodov, dužina aromatická s výbornou chuťou

Slivka STANLEY vk Myrobalán neskorá 8,90 €
samoopelivá, jedna z najchutnejších odrôd, mrazuvzdorná, 

nenáročná
na priamy konzum, destiláciu i konzerváciu, ide dobre od kôstky

Slivka VALJEVKA k Myrobalán neskorá 12,95 €
samoopelivá, rezistentná, kvalitná odroda, vhodná aj do vyšších 

polôh
veľké plody, stredne šťavnatá, sladkokyslá chuť

Slivka JOGANTA® vk Myrobalán neskorá 12,90 € samoopelivá, rezistentná voči chorobám, skorá a vysoká rodivosť veľké plody, aromatické, sladké, výborná chuť

Slivka JOFELA® vk Myrobalán neskorá 12,90 € samoopelivá, rezistentná voči šárke, plody po dozretí neopadávajú stredne veľké plody, dužina aromatická, pevná

Slivka TOPTASTE® vk Myrobalán neskorá 12,90 € vysoko odolná voči chorobám i mrazu, do všetkých polôh
výborné chuťové vlastnosti, najsladšia z odrôd, stredne veľké 

plody

Slivka TOPTASTE® Kulinaria vk St. Julien neskorá 14,90 € vhodná aj do chladnejších oblastí, rodí pravidelne a bohato mimoriadne sladká, šťavnatá, dobre sa oddeľuje od kôstky

Slivka TOPHIT k Myrobalán neskorá 16,95 € rezistentná voči šárke, samoopelivá, vysoko kvalitná odroda veľmi veľké plody, pevná, šťavnatá dužina, 



Slivka HAROMA® vk Myrobalán neskorá 12,90 €
samoopelivá, rezistentná voči viacerým chorobám, možnosť bio 

pestovania
stredne veľké plody, pevné, veľmi aromatická

Slivka DURANZIA vk Myrobalán neskorá 8,90 € mrazuvzdorná, vyniká vysokou a stálou rodivosťou
veľmi sladká, stredne veľké plody, výborná na destiláciu i 

varenie lekvárov

Slivka japonská ANGELENO k Myrobalán neskorá 12,95 €
nenáročná na stanovisko i pôdu, plody neopadávajú, vhodná na 

skladovanie
dužina sladká, guľovitý tvar plodu

Ringloty a mirabelka

Ringlota OULINSKÁ vk Myrobalán skorá 9,90 € samoopelivá, vysoká rodivosť, vhodná ako opeľovač pre iné odrody mierne aromatická dužina, sladká, dobre oddeliteľná od kôstky

Ringlota QUEEN VICTORIA vk Myrobalán stredne skorá 9,90 € samoopelivá, výborný opeľovač pre iné odrody
veľmi sladké a šťavnaté červenofialové plody, na priamy 

konzum aj destiláciu

Ringlota ALTHANOVA vk Myrobalán stredne skorá 9,90 €
vysoko odolná voči mrazu, vyžaduje chránené polohy, veľmi veľké 

plody
pevná, veľmi šťavnatá, na priamy konzum i konzerváciu

Ringlota RHEINGOLD® vk Myrobalán stredne skorá 10,90 € samoopelivá, slabší rast - aj do menších záhrad, veľmi skoro rodí žlté veľké plody, vhodné najmä na priamy konzum

Ringlota WAZONOVA vk Myrobalán neskorá 9,90 € veľmi odolná voči mrazom, v mladosti bujne rastúca
žltozelené plody, aromatické, sladké, priamy konzum, 

konzervácia, destilácia

Ringlota RECORD vk Myrobalán neskorá 9,90 € vysoká a pravidelná rodivosť, pomerne bujný rast, stredne odolná vysoký obsah cukru, výborná na destiláciu

Ringlota ZELENÁ RINGLOTA vk Myrobalán neskorá 9,90 €
odolná voči mrazu, silnorastúca, do všetkých polôh, chránené 

stanovište
šťavnatá mäkká dužina, aromatická, dobre odlúčiteľná od kôstky

Mirabelka k St. Julien stredne skorá 7,90 € mrazuvzdorná, vyniká vysokou a stálou rodivosťou veľmi sladká, aromatická, výbornej chuti

Čerešne a višne

Čerešňa BURLAT zakrpatená k Gisela 5 skorá 18,95 €
odolná voči chorobám i mrazu, do teplejších oblastí, dobrý opeľovač 

pre iné odrody
pevná, šťavnatá dužina, veľmi sladké plody, priamy konzum

Čerešňa LAPINS vk Colt neskorá 9,90 € samoopelivá, mrazuvzdorná, nenáročná, aj do vyšších polôh
lahodne sladká dužina, lesklé plody, priamy konzum i 

spracovanie

Čerešňa LAPINS zakrpatená vk Gisela 5 neskorá 15,90 €
samoopelivá, bohatá úroda, aj do vyšších polôh, odolná voči mrazom 

i monilióze
chrumkavá, šťavnatá mäsitá dužina, odolná voči praskaniu

Čerešňa KORDIA zakrpatená k Gisela 5 stredne neskorá 18,95 €
kompaktný rast, do teplejších oblastí, najodolnejšia voči 

mechanickému oderu
veľké plody, srdcovité, výborná chuť

Čerešňa SUNBURST vk Colt neskorá 9,90 € samoopelivá, vysoko mrazuvzdorná, bohato plodiaca sladké, tmavočervené, nepraskajú, všestranné použitie

Čerešňa SUNBURST zakrpatená vk Gisela 5 stredne skorá 15,90 €
samoopelivá, mrazuvzdorná, do teplejších oblastí, pravidelná 

rodivosť
veľké plody, sladkokyslá chuť, červenočierna šupka

Čerešňa CELESTE kompaktná vk Colt stredne skorá 13,90 € samoopelivá, do všetkých oblastí, nie je náchylná na choroby srdcovitý tvar, jemná dužina, priamy konzum

Čerešňa STELLA vk Colt stredne skorá 9,90 € samoopelivá, vhodná aj do vyšších polôh veľmi veľké srdcovité plody, aromatické, šťavnaté

Čerešňa STELLA zakrpatená k Gisela 5 stredne skorá 18,95 € samoopelivá, nenáročná, odolná voči mrazu, do všetkých polôh aromatická, šťavnatá dužina, výborná chuť

Čerešňovišňa METEOR KORAJ vk Mahalebka skorá 8,50 €
samoopelivá, odolná voči mrazom, do všetkých oblastí, výborný 

opeľovač
veľmi šťavnatá dužina sladko-kyslej chuti

Višňa PANDY vk Mahalebka stredne skorá 8,50 € nenáročná, mrazuvzdorná, odolná voči chorobám svetločervená dužina, sladká, veľmi chutná

Višňa DEBRECENI BOTERMO vk Mahalebka stredne skorá 8,50 €
samoopelivá, vysoká a pravidelná rodivosť, mrazuvzdorná, odolná 

voči chorobám
šťavnatá sladkokyslá dužina, veľké plody

Višňa ERDI DEBRECENI vk Mahalebka stredne skorá 8,50 €
pravidelná a skorá rodivosť, bohatá úrodnosť, aj do chladnejších 

oblastí
šťavnatá sladkokyslá dužina, na priamy konzum i spracovanie

Višňa GRONIASTA/ÚJFEHERTOI FURTOS vk Mahalebka neskorá 8,50 € do teplejších oblastí, odolná voči mrazu i monilióze jemná mäsovitá tmavá dužina, veľmi chutná, aromatická



Višňa MORELLENFEUER vk Mahalebka neskorá 8,50 €
nenáročná, aj do vyšších oblastí na chránené stanovište, odolnosť 

voči mrazu v kvete
šťavnatá, v plnej zrelosti sladšia, silne farbiaca

Višňa GEREMA vk Gisela 5 neskorá 15,90 €
samoopelivá, rezistentná voči monilióze, mrazuvzdorná, aj do 

malých záhrad
pevná dužina, veľmi dobrá chuť, odolné plody

Stĺpovité odrody stromov

Jabloň stĺp. BOLERO vk M7 jesenná 13,90 € do malých záhrad, na balkóny, odolná voči chrastavitosti a múčnatke sladká, šťavnatá dužina

Jabloň stĺp. ARBAT vk M7 zimná 13,90 € rezistentná, stredne silný vzrast, do všetkých polôh veľmi aromatická, sladkokyslá dužina

Jabloň stĺp. HERALD® vk M7 zimná 13,90 € rezistentná, mrazuvzdorná, kvitne ružovými kvetmi krémová, jemná, sladká dužina

Jabloň stĺp. JAMES GRIEVE SUPERKOMPAKT vk M7 letná 13,90 €
vhodná do teplejších oblastí, malých záhrad, pravidelne a bohato 

rodiaca
stredne veľké plody, biela sladká dužina

Jabloň stĺp. LOPINI® vk M26 letná 13,90 € rezistentná, mrazuvzdorná, žlté plody jemná dužina, sladkastá, príjemne aromatická

Jabloň stĺp. RED RIVER vypredané vk M26 jesenná 13,90 € vysoko odolná voči mrazom, krásne červené plody sladká, žltá a šťavnatá dužina, 

Jabloň stĺp. WALZ vk M7 zimná 13,90 € vhodná do malých záhrad, tmavočervené plody, rezistentná sladká, šťavnatá, pripomína Red Delicious

Jabloň stĺp. SLENDERA® vk M26 zimná 13,90 € rezistentná voči chrastavitosti, múčnatke, dobre skladovateľná chrumkavá, biela, sladkokyslá

Jabloň stĺp. GREENCATS k M7 jesenná 17,95 € vhodná na ekologické pestovanie, rezistentná, veľké plody veľmi šťavnatá, aromatická, sladká korenistá chuť

Jabloň stĺp. GREEN SENSATION k vlastný jesenná 24,90 €
mrazuvzdorná, vhodná do malých záhrad, na balkóny, 

pomalyrastúca
sladká, šťavnatá dužina

Hruška stĺp. CONCORDE k Dula jesenná 21,90 €
vhodná na ekologické pestovanie, na balkóny, odolná, výborná 

rodivosť
lahodná, sladká, žltobiela dužina

Hruška stĺp. DECORA vk Kavkazská skorá zimná 14,90 € vysoko odolná voči chrastavitosti, do teplých a stredných polôh veľmi šťavnatá, maslovitá, belavá

Hruška stĺp. DECORA k Kavkazská skorá zimná 18,95 € vysoko odolná voči chrastavitosti, do teplých a stredných polôh veľmi šťavnatá, maslovitá, belavá

Hruška stĺp. SAPHIRA vk Kavkazská zimná 14,90 €
odolná voči mrazu i chorobám, vhodná na pestovanie v nádobách, 

vzrastovo menšia
biela šťavnatá dužina

Hruška stĺp. SAPHIRA k Dula zimná 21,90 € rýchly nástup do rodivosti, veľké plody, odolná biela šťavnatá dužina

Hruška stĺp. CONDO zakrpatená vk Dula jesenná 19,90 € samoopelivá, odolná, trpasličí vzrast (1,5 - 1,8 m), do malých záhrad stredne tuhá, na priamu konzumáciu i spracovanie

Hruška stĺp. OBELISK vk Dula zimná 14,90 € vhodná na pestovanie v nádobách, mrazuodolná šťavnatá, sladká, aromatická, plody vhodné na uskladnenie

Slivka stĺp. FRUCA vk Myrobalán neskorá 16,90 €
rezistentná voči chorobám, samoopelivá, vhodná aj do malých 

záhrad i nádob

veľké sladké plody, šťavnaté, aromatické, dobre oddeliteľné od 

kôstky

Slivka stĺp. IMPERIAL vk Myrobalán neskorá 16,90 € samoopelivá, vysoká úrodnosť, odolná, rýchly nástup do rodivosti stredne veľké plody, aromatické

Mirabelka stĺp. RUBY k vlastný neskorá 39,90 € samoopelivá, nenáročná, ideálna do malých záhrad i na balkóny veľmi šťavnaté plody, chuť podobná broskyni

Marhuľa stĺp. KOMPAKTA vk Myrobalán stredne skorá 14,90 €
samoopelivá, vysoko mrazuvzdorná, odolná voči hnedej hnilobe, aj 

do vyšších polôh
šťavnatá s harmonickou chuťou, stredne veľké plody

Čerešňa stĺp. SYLVIA k Colt neskorá 18,95 € mrazuvzdorná, samoopelivá sladkokyslá, chrumkavá, šťavnatá dužina

Čerešňa stĺp. SYLVIA vk Gisela5 neskorá 15,90 €
vhodná do malých záhrad, kompaktná (výška do 1,5 m), do teplejších 

oblastí
tmavočervené plody, veľmi chutné, výborné aj na spracovanie

Čerešňa stĺp. QUEEN MARY vk Colt stredne skorá 15,90 € samoopelivá, plodí veľmi skoro po výsadbe, aj na balkóny veľké chrumkavé plody, srdcovité, sladké

Višňa stĺp. TMAVÁ k Mahalebka stredne skorá 16,90 € mrazuvzdorná, aj do menších záhrad veľké srdcovité sladkokyslé plody



Višňa stĺp. JACHIM® vk Mahalebka stredne skorá 17,90 € samoopelivá, bohato plodiaca, odolná voči plesniam, aj na balkóny plody veľké, mierne kyslasté, odolné voči praskaniu

Orechy, gaštany a mandle

Orech APOLLO 160+  k Juglas Regia polopapierak 22,90 € štepený, pravidelná rodivosť, nenáchylný na zimné mrazy jadro veľké, žlté, sladkasté

Orech JUPITER 160+  k Juglas Regia polopapierak 22,90 € štepený, pravidelná rodivosť, aj do chladnejších oblastí
mierne sladká chuť, veľké plody, ľahko sa vylupujú, dobre 

skladovateľné

Orech LANGE VAN LOD 7,5 l k Juglas Regia polopapierak 69,00 €
štepený, samoopelivý, veľkoplodý, aj do menších záhrad, vysoká 

úrodnosť
obrovské plody, jemne sladká chuť

Orech SATURN  7,5 l k Juglas Regia polopapierak 29,00 €
štepený, česká odroda, stredne skorá, mrazuvzdorný, do stredných 

polôh
veľké plody, sladkastá chuť, dobre sa vylupujú zo škrupiny

Orech SEIFERSDORFSKÝ 160+ 6 l k Juglas Regia polopapierak 22,90 €
štepený, do všetkých oblastí, samoopelivý, nenáročný na polohu i 

pôdu, rezistentný
veľké plody, lahodná, sladká chuť

Orech MARS Limitka k Juglas Regia polopapierak 20,30 €
štepený, česká odroda, samoopelivý, mrazuvzdorný, aj do 

chladnejších oblastí
veľké plody, mierne nasladlá chuť, dobre skladovateľné

Orech LARA Limitka 5l 40-50 cm k Juglas Regia polopapierak 20,30 €
štepený, vysoko kvalitné plody, kompaktný, mrazuvzdorný, 

samoopelivý
stredne veľké plody, sladkastá, krémová chuť jadier

Orech LAKE  80-100 6 l k Juglas Regia polopapierak 22,90 € štepený, pravidelná rodivosť, mrazuvzdorný, veľmi odolný veľké plody, veľmi dobré jadro, sladké, žlté, dobre skladovateľné

Orech SYCHROV 160+ 6 l k Juglas Regia polopapierak 29,00 € štepený, červené plody, samoopelivý, bohato rodiaci veľké jadro, aromatické, červené, sladká lahodná chuť

Mandľa TUONO k semenáč polopapierak 22,90 €
samoopelivá, mrazuvzdorná, odolná voči hubovým chorobám, do 

teplých i stredných oblastí
stredne veľké plody, sladké jadro, aromatické, chutné

Gaštan jedlý MARRON de LYON k Castanea sat. jesenná 34,90 €
samoopelivý, skorá rodivosť (2 - 3 r.), nenáročný na pôdu, 

kompaktný vzrast
plod len s 1 veľkým jadrom, sladkastá chuť

Gaštan jedlý MARRON de LYON k Castanea sat. jesenná 43,90 €
samoopelivý, skorá rodivosť (2 - 3 r.), nenáročný na pôdu, 

kompaktný vzrast
plod len s 1 veľkým jadrom, sladkastá chuť

Gaštan jedlý MARIGOULE k Castanea sat. jesenná 34,90 € vhodný aj do vyšších polôh, mrazuvzdorný, pravidelná úrodnosť veľmi veľké plody, sladkastá dužina

Gaštan jedlý BOUCHE de BETIZAC k Castanea sat. jesenná 43,90 €
zakrpatená odroda, veľmi odolná voči chorobám, do teplejších 

oblastí
veľké, chutné plody, sladká bieložltá dužina

Gaštan jedlý SOUTOVELLO k Castanea sat. jesenná 34,90 € bujne rastúci, do rodivosti nastupuje už v 3. roku veľké, sladké plody, chutné

Zmena cien vyhradená. Ponuka platí do vypredania zásob. 

Pre aktuálny stav zásob sa informujte na tel. 0944 800 120.

Ponuka drobného ovocia (maliny, ríbezle, egreše,čučoriedky....) a netradičných ovocných stromov (hurmikaki, moruša...) v samostatnom zozname.


