ZAH RAD NI CTVÍ

Doubravice nad Svitavou

2019

BOSKOVICE • BLANSKO • IVANČICE • MORAVSKÝ KRUMLOV • HLINSKO
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• SLAVKOV U BRNA • VESELÍ NAD MORAVOU
www.koupy.cz
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NAŠE ZAHRADNICKÉ
CENTRUM

V Zahradním centru
dále nabízíme
substráty a hnojiva
mulčovací kůru
truhlíky a květináče
keramiku a další

rostliny si vybíráte
přímo ze skleníků

Součástí areálu
je P Š T R O S Í FA R M A
s prodejnou pštrosích specialit

Od dubna do září je v provozu také stánek s občerstvením, dětský koutek a mini ZOO.
2
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DEN MATEK

AKCE V ROCE 2019

neděle 12. května

TRADIČNÍ JARNÍ

J ARMARK
12. – 14. dubna

pátek-sobota-neděle
PRODEJ TR ADIČN ÍCH
ČESKÝCH V ÝROBKŮ
doprovodný program s hudbou,
atrakce pro děti
stánek s pštrosími specialitami
v sobotu a v neděli ochutnávka
smaženice z pštrosího vejce
i pro letošní rok pro vás chystáme
spoustu zajímavostí

děti si sami mohou pro maminku
uvázat kytičku a vyrobit přáníčko
atrakce pro děti
doprovodný program
občerstvení
otevřeno od 10.00
do 16.00 hod.

i na letošn

ím jarmark

pštrosburg

er

u

DEN DĚTÍ

sobota 25. května
dětský den na téma „ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU“
(kdo příjde v kostýmu na dané téma, získává
odměnu navíc)
soutěže, atrakce pro děti, malování na obličej

ve 13.00 překvapení
doprovodný program s hudbou a tombolou
každé dítě vyhrává věcnou cenu
otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

OTEVŘENO od 8.00 do 18.00 hod.
Akce, které pořádáme, jsou vždy plné zážitků pro každého.
Fotografie jsou z minulých ročníků.
4
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SURFINIE
Surfinie jsou nenáročné dekorativní květiny.
V době vegetace vyžadují hojnou zálivku a hnojení.
Potřebují kyprý, rašelinový substrát, slunečné
stanoviště, ochranu před deštěm a větrem.

35,-

Kč /ks

SURFINIE polopřevislé

PRETTY PICASSO

YELLOW

WHITE

VANILLA

CHERRY VANILLA

HOT PINK

LIPSTICK

PURPLE

STRAWBERRY VEIN

ROSE VEIN

PURPLE VEIN RAY

HOT ROSE

BANOFEE PIE

PURPLE PICOTEE

INDIGO

BLACK RAY

IV-X
výtvářejí mírný převis
bohatě kvetoucí rostliny s většími květy

n ov i n

ka

SIOUX AUTUMN

MAGENTA STAR

n ov i n

ka

BLUE KOMETA

30,Kč /ks

RADIANT DARK BLUE

QUEEN OF HEARTS

n ov i n

ka

RŮŽOVÁ KOMETA

TWIRL PURPLE

MAGENTA

BLACK SATIN

SURFINIE převislé velkokvěté
no

vi n ka

BLUE VEIN

n ov i n

no

vi n ka

no

vi n ka

DEEP LAVENDER VEIN

PAULA

TAJA

RED

DEEP RED

BURGUNDY

30,-

Kč /ks

SUPERTUNIA

IV-X

převislé bohatě kvetoucí rostliny se středně velikými
květy, vyžadují hojnou zálivku a hnojení
potřebují stanoviště chráněné před deštěm
a větrem, kyprý a rašelinový substrát

30,-

Kč /ks

ka

DIANKA

6

no

vi n ka

IV-X

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou
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SURFINIE

MILLIONBELLS

převislý drobnokvětý
IV-X

SURFINIE převislé plnokvěté
IV-X
bohatě kvetoucí s velkými plnými květy

výborná odolnost
k horku, větru i dešti
není třeba květy
odstraňovat
snadné pěstování

35,-

Kč /ks

PRISCILLA

INGA RED

ka

n ov i n

ka

BURGUNDY

STAR ORANGE

WHITE

DEED YELLOW

DARK RED

DEED BLUE

CHERRY STAR

CANDY BOUQUET

ORANGE

SUNRISE

RED

CORAL PINK

ROSE WITH EYE

PINK WITH RED EYE

30,-

TUMBELINA ANNA

DAMSON RIPPLE

BURGUNDY

MILLIONBELLS převislý plnokvětý

WHITE

IV-X

polopřevislé bohatě kvetoucí rostliny s menšími květy

n ov i n

8

n ov i n

Kč /ks

SANGUNA MINI

WHITE

ka

PURPLE RIBBON

v době vegetace vyžadují hojnou
zálivku a hnojení

CANDYFLOSS

n ov i n

ka

PURPLE

n ov i n

ka

STAR CORAL

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

ROSE STAR

30,-

n ov i n

-

IV-X

30,-

Kč /ks

ka

Kč /ks

PINK BICOLOR

DOUBLE RED

DOUBLE CHERRY

DOUBLE YELLOW

DOUBLE ORANGE

DOUBLE WHITE

DOUBLE ROSE

DOUBLE BLUE

www.koupy.cz
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PELARGONIE

PELARGONIE převislé plnokvěté

Nenáročné rostliny
na pěstování.
Kvetou až do října.
Vyžadují dostatek
světla a prospívá jim
pravidelná zálivka.

89,-

35,-

IV-X

Kč /ks

BLANCHE ROCHE

MOLINA

NARINA

MAXIME

LUNA

BUTTERFLY

PINK

ORCHID

AMETHYST

MARIMBA

BEACH

DARK RED

MEXIKANERIN

ARTIC RED

EXPLOSIVE

RAGTIME

Kč /10ks

PELARGONIE převislé

IV-X

s jednoduchým květem

25,-

WHITE

Kč /ks

ACAPULCO

LILA

PINK

SUPER CASCADE

RED

IV-X

převislé, bohatě kvetoucí, samočistící

35,-

Kč /ks

RED

SALMON

PELARGONIE převislé velkokvěté

ROSE

35,-

IV-X

Kč /ks

CALLIOPE
WHITE

BLUE

IV-X

zářivé poloplné květy, mohutná rostlina mírně polopřevislá

PINK

49,-

Kč /ks

FIRE

10

DARK RED

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

RED BICOLOR

ROSE SPLASH

LAVENDER ROSE

DARK RED

www.koupy.cz
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ZONÁLKY

Nová generace zonálek

MOXIE
dobře větvené a bohaté rostliny
bohatě kvetou
zářivé barvy květů
vhodné i do malých nádob
(10,5 až 12 cm)

PELARGONIE vzpřímené
ZONÁLKY

IV-X

rostou vzpřímeně
vhodné i pro začínající zahrádkáře

49,-

49,-

Kč /ks

LIGHT PINK

Kč /ks

nové
WHITE

PINK

CARDINAL

VIOLET

WHITE SPLASH

STRAWBERRY SPLASH

VIOLET SPLASH

BURGUNDY SPLASH

ROSE SPLASH

DARK RED

WHITE

SCARLET

Kč /ks

SALMON

ORANGE

RED

BRIGHT RED

DEEP ROSE WITH EYE

MOSAIC RED

MOSAIC PURPLE

12
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CHERRY ICE

y

HOT PINK

49,-

LIGHT SALMON

zonál
k

ZONÁLKY – BUNNY
zonálky středního vzrůstu
dvoubarevné jednoduché
květy, tmavé listy
vhodné i do malých nádob
(10,5 až 12 cm)

PINK ICE

www.koupy.cz
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PELARGONIE

DROBNOKVĚTÉ

ANGLICKÉ MUŠKÁTY

LOBELIA

rostou vzpřímeně
květy jsou asi 6 cm velké
vyžadují větší zálivku

6K5č/k,s-

V-X

V-X

polopřevislá, kvete od května
po prvním kvetení rostlinu seřízneme
o 1/3, pokvete až do podzimu
vyžaduje vydatnou zálivku
hnojíme malou dávkou 1x týdně

SALMON

30,-

TRAILING WHITE

Kč /ks

PINK

LIGHT PINK

CHERRY ROSE

DARK RED

LAURA BLUE EYE

VIOLET

EUPHORBIA
WHITE

PETTICOAT

ARISTO PINK

ORCHID

BLACK BEAUTY

CANDY

39,Kč /ks

IV-X

RANDY

14

ORANGE

BURGUNDY

BICOLOR

BLUEBERRY

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

35,-

Kč /ks

SNOW PRINCESS

BURGUNDY

nenáročné polopřevislé rostliny
kvetou bohatě malými květy

TRAILING BLUE

IV-XI

polopřevislá rostlina,
daří se ji na slunci
i v polostínu
kvete zářivě bílými
drobnými kvítky
po celou sezónu
vhodná do kombinované výsadby

VELVET RED

ANGELEYES (Andělské oči)

BLUE WITH EYE

V-X
převislá rostlina, má-li vydatnou zálivku
a pravidelné hnojení, pak kvete po celé léto
vytváří bílý závoj, daří se ji na slunci
i v polostínu, neublíží ji mráz až do -5 °C
vhodná do kombinované výsadby

30,-

Kč /ks

WHITE

LILA

www.koupy.cz
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ROSTLINY VHODNÉ
NA PLNÉ SLUNCE
BIDENS

SCAEVOLA

IV-X

převislá, nenáročná rostlina
zaléváme měkkou vodou, půdu udržujeme
vlhkou, nevadí ji krátkodobé vyschnutí
kořenového balu, ale nesnáší přemokření
nevyžaduje odstraňovaní odkvetlých květů

35,-

Kč /ks

25,-

V-X

Kč /ks

bujně rostoucí převislá rostlina

má hvězdovité květy o průměru 2 až 3 cm
preferuje slunnou polohu až lehký polostín
a stále vlhký substrát (nepřemokřený)
netrpí škůdci

WHITE

YELLOW

výborná do kombinované výsadby

PINK

SANVITALIA

LEMON

POPSTAR VELKOKVĚTÝ

TWEETY PLNOKVĚTÝ

BLUE

35,-

IV-X

Kč /ks

poléhavá až převislá rostlina, hustě posetá květy,
kterých se nemusí zbavovat (samočisticí funkce)
vyžaduje světlé, slunné stanoviště, snese
občasné přesušení
jedna z nejméně náročných rostlin, dobře snáší
větrné polohy a netrpí škůdci

BRACHYCOME

III-X

30,-

polopřevislá rostlina
je oblíbená pro svoje
vynikající vlastnosti
a bujné kvetení od
jara do podzimu
WHITE

PORTULACA

ORANGE

BICOLOR STAR

25,-

16

ROSE

RED

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

PINK

BLUE

III-XI

polopřevislá rostlina, kvete po celé léto
vhodná pro závěsné nádoby a truhlíky
potřebuje substrát kyselý a dobře propustný
výborná do kombinované výsadby

Kč /ks

ROSE WITH LILAC

WHITE

BACOPA

VI-VIII

nízká polopřeviská letnička vhodná do zahradních
nádob i do skalek, bohatě se větví
nenáročná na zálivku a živiny, stačí občas
slabě zalít a hnojit nanejvýš 1x za měsíc

YELLOW

odolává výkyvům
počasí

Kč /ks

BLUE

3K0č/k,s-

WHITE

www.koupy.cz
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ROSTLINY VHODNÉ
NA PLNÉ SLUNCE
BEGONIE BOLIVIENSIS
BOSSA NOVA

VERBENA

druhy vzpřímené i převislé, mnoha barev
v letních měsících vyžaduje vydatnou zálivku
(pozor na přemokření)
přihnojujeme jednou za 14 dní
vhodné do truhlíků i pro kombinovanou
výsadbu
odštipováním odkvetlých květů se zvýší
rozvětvení stonků a tím i počet květů

49,-

IV-X

robustní dobře rozvětvené begonie
se zářivými zvonečkovými květy
rostou do výšky cca 40 cm, potom vytvářejí
mohutné převisy
kvetou od pozdního jara po celé léto
až do prvních mrazů
tolerantní k suchu i dešti, daří se jí
na plném slunci i ve stínu

V-X

Kč /ks

n ov i n

ka
SCARLET

CYCLOPS PURPLE

YELLOW

ORANGE

ROSE

BEGONIE BIG F1

PINK /bronzový list

18

CANDY

DEEP RED STAR

RED

IV-X

obzvláště velkokvětá řada pro záhonová
a kontejnerová osázení
nenáročná za všech podmínek
výška 60 až 80 cm

25,-

Kč /ks

WHITE

TWISTER PINK

STRAWBERRY

RASPBERRY

BRIGHT EYE

TWISTER RED

MAGENTA

RED

TWISTER BLUE

TWISTER BURGUNDY

BLUE DENIM

ROYAL PURPLE

49,-

Kč /ks

RED /zelený list

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

PINK /zelený list

RED /bronzový list

www.koupy.cz
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ROSTLINY VHODNÉ
DO POLOSTÍNU I STÍNU

BEGONIE vzpřímené
pravidelně přihnojujeme
od jara do léta hnojivem
podporujícím kvetení

FUCHSIE
FUCHSIE vzpřímené

V-X

35,Kč/ks

IV-X

půda je vhodná vzdušná,
humózní, kyselejší (pH 6)
zaléváme častěji a méně

v truhlících potřebují
dostatek zeminy, vhodné
jsou hlubší nádoby, které
pomaleji vysychají

49,-

ORANGE

Kč /ks

SCARLET

hnojíme 2x týdně hnojivem
obsahující fosfor, draslík,
hořčík a s vyšším obsahem
dusíku
pravidelně odstraňujeme
odkvetlé květy a násady
plodů

WINSTON CHURCHILL

WHITE

při stupních 5 až 10 °C
dobře přezimuje

RED WHITE

YELLOW

PINK SHADES

ROSE PETTICOAT

BEGONIE převislé
IV-X

SOUTH GATE

PINK VIOLET

FUCHSIE převislé

CANDY

rostou do výšky max. 40 cm, potom vytvářejí
mohutné převisy
stanoviště volíme chráněné před větrem
a přívalovým deštěm
přezimují při teplotách 15–16 °C

RED BLUE

49,-

35,-

V-X

Kč /ks

Kč /ks

ORANGE

LEMON

SWINGTIME

PINK GALORE

MARINKA

BLUE EYES

FUCHSIE převislé velkokvěté a plnokvěté
n ov i n

ka

LA CAMPANELLA

20

V-X

BELLA ROSELLA

DARK EYES

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

BLACKY

35,Kč /ks

APRICOT

YELLOW

RED

PINK

SCARLET

WHITE

GOLDEN PICOTEE

www.koupy.cz
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POPÍNAVÉ ROSTLINY

SUNDAVILLE
n ov i n

V-IX

ka

krásná popínavá rostlina
stanoviště na plném světle
(ne na úpalu) až v polostínu

THUNBERGIA (Černooká Zuzana)

střední zálivku doplňujeme
rosením (nesmí úplně
vyschnout)

IV-IX
krásná popínavá rostlina, vytváří až 2 metry dlouhé
výhony, proto je vhodná k pergolám
dobře roste také v závěsných nádobách a v truhlících
daří se jí na plném slunci i v polostínu, potřebuje
vydatnou zálivku a hnojení

n ov i n

ka

n ov i n

WHITE

n ov i n

YELLOW

TERRACOTTA

WHITE

PINK

RED

DEEP RED

Kč /ks

ORANGE

V-X

velmi atraktivní rostlina

převislá rostlina
s dlouhými šlahouny (až
3 m), výborně se tvaruje,
vhodná je i k pergolám,
má krásné bílé květy

obráží i po hlubokém
seříznutí
rostlinu lze tvarovat řezem
i do stromku

vyžaduje světlé stanoviště,
vydatnou zálivku,
pravidelné hnojení

stanoviště vyžaduje
na slunných a teplých
místech, nesnáší mráz
BLUE

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

HOT PINK

SOLANUM
JASMINOIDES K3č/k0,s

30,Kč /ks

V-X

22

CLASSIC APRICOT

35,-

ROSE SENSATION

SOLANUM
RANTONETTI

WHITE

ka

ka

LEMON SUNRISE

BROWNIE

69,-

Kč /ks

je to dominantní rostlina,
ale lze ji použít i jako
doplňkovou rostlinu

potřebuje vydatnou
zálivku
www.koupy.cz
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ROSTLINY OKRASNÉ LISTEM

30,Kč /ks
PLECTRANTHUS

30,Kč /ks
GLECHOMA

35,-

COLEUS LIME TIME

35,Kč /ks
PŘEVISLÝ BAMBUS

35,-

Kč /ks

BYLINKY

COLEUS BORDEAUX

35,-

Kč /ks

COLEUS COPPER

TYMIÁN

ŽENŠEN

LIBEČEK

BAZALKA
zakrslá, keříková

trvalková

MAJORÁNKA

MEDUŇKA CITRONOVÁ

SATUREJKA

KARI ZAKRSLÉ

KOTVIČNÍK

houbové koření

ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ

ŠALVĚJ

SVATOLÍNA

45,-

VITÁNIE

MÁTA
čokoládová, jahodová

MÁTA marocká, citronová,
pomerančová

MÁTA PŘEVISLÁ
aromatická, hustě rostoucí

PUPEČNÍK

STÉLIE SLADKÁ

AZTÉCKÝ CUKR

VERBENA CITRONOVÁ

COLEUS VARIEGATA

IPOMOEA EMERALD

30,-

Kč /ks

LYSIMACHIA

24

45,-

45,-

IPOMOEA GREEN

IPOMOEA PURPLE

30,-

Kč /ks

HELICHRYSUM GOLDEN

35,-

Kč /ks

Kč /ks

MAJORÁNKA

Kč /ks

CHAMPI

Kč /ks

PETRŽELKA

OREGANO

49,-

Kč /ks
PANAŠOVANÝ
PŘEVISLÝ BAMBUS
nevyžaduje vydatnou
zálivku

35,-

Kč /ks

39,-

od
Kč/ks

Kč /ks

CONRAD

35,-

30,-

Kč /ks

HELICHRYSUM SILVER

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

Kč /ks

CALOCEPHALUS

www.koupy.cz
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LETNIČKY

12,-

od
Kč/ks

Jednoleté rostliny – tzv. letničky – vyklíčí,
vyrostou, vykvetou a vytvoří plody se semeny
během jednoho roku. Proto nepotřebujete místo
pro jejich přezimování.
Jsou velmi v oblibě pro bohaté a pestré květenství.
Většina potřebuje jen vyšší intenzitu světla, vydatnou
zálivku, odpovídající substrát a přiměřené hnojení.
TAGETES

CATHARANTHUS

HLEDÍK

CELOSIA

BEGONIA

LAURENTIA
MIMULUS

AGERATUM

SENECIO

GAZANIA

SALVIA

NICOTIANA

PETUNIE

ZINNIA

26
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SKALNIČKY A TRVALKY

Trvalky vhodné k řezu

39,-

Druhy dorůstající do výšky
až 60 cm.

od
Kč/ks

PLATYCODON

Vyberte si skalničky
a trvalky pro vaši zahradu.
Nabízíme širokou škálu
půdokryvných skalniček
a trvalek na plné slunce
i do polostínu.

RUDBECKIA
LEWISIA

SANTOLINA

69,-

Kč/ks

LEUCANTHEMUM

SAXIFRAGA

ECHINACEA
PRITZELAGO

ARMERIA

ERODIUM

ARABIS

LUPINUS

THYMUS

Trvalky dorůstající
výšky do 40 cm

AURINIA

ARENARIA

AUBRIETA

AQUILEGIA

COREOPSIS

ASTILBE

39,-

od
Kč/ks

PENSTEMON
DELPHINIUM

PHLOX
LOBELIA

DIANTHUS

CAMPANULA

28

PULSATILLA

PLATYCODON

LEVANDULE

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

GAILLARDIA

SALVIA

DORONICUM

HEUCHERA

www.koupy.cz
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ZELENINA PRO VAŠI ZAHRÁDKU
A BALKON
n ov i n

př ís ad a ze le ni ny
u ná s v pr od ej i

Batáty – pro zdraví
Batáty – sladké brambory – patří k nejvýživnějším
druhům zeleniny vůbec.
Obsahují řadu důležitých látek: vitamin C, vitamin B6,
draslík, rostlinné steroly, pektin, vlákninu, kyselinu
chlorgenovou, kyselinu kávovou. Oranžové odrůdy
obsahují také betakaroten, zeaxantin a lutein.
Díky těmto látkám podporují náš imunitní systém,
snižují hladinu cholesterolu, mají vliv na správnou
funkci srdce, jsou prevencí proti různým degenerativním onemocněním očí i proti rakovině.

ka

Roubované rostliny
Roubování má dlouhou tradici. Spojením chutných a dobrých vlastností
šlechtěného druhu s robustními vlastnostmi plané podnože vznikají výnosnější rostliny. Navíc jsou odolné proti nemocem, rostou rychleji a to,
jak ve sklenících, tak i volně na polích. Sklizeň je značně vyšší.

n ov i n

ka

n ov i n

n ov i n

ka

ka

35,-

BATÁTY ERATO ORANGE

Kč /ks

Oválné plody s výrazně oranžovou dužinou, vynikající
chuť, vysoké výnosy ve skleníku i venku.

Zelenina pro zpestření zahrádky
85,-

FAVORITA

ANDINE CORNUE

85,Kč /ks

Masité rajče s protáhlými velkými
plody, 80 až 150g.

85,Kč /ks

GUSTA MINI

Koktejlové, velmi chutné a sladké
rajče. 30 až 50 plodů v hroznu.

Kč /ks

Velmi raná cherry rajčata
s vynikající, sladkou chutí. Zářivě
červené plody. Bohatá sklizeň
dlouhých, často zdvojených hroznů.

LILEK DIVA

35,-

Kč /ks

Krátké plody 13–15 cm, velmi raný.

PICOLINO

85,-

Kč /ks

Velké koktejlové rajče. Lesklé zářivě
červené plody, 30 až 40 g.

k
n ov i n

85,-

85,-

Kč /ks

IMAGINE

Tyčkové rajče s mnoha chutnými
plody. Plod 110 až 130 g.

ANASTA

MANGOLD

25,-

Kč /ks

MOCHYNĚ PERUÁNSKÁ

35,-

Kč /ks

Jednoletá zelenina se zářivě pestrými Oranžově zbarvené, aromatické
stonky, vhodná do salátů, polévek
plody velikosti višně, rychle
a k restování.
rostoucí.

Odrůdy jahod

Kč /ks

Cukrový výnosný meloun 1 až
1,5 kg, s vynikající chutí a vůní.

a

ELAN

45,-

Kč /ks

Převislé, stále plodící, aromatické,
bohatá úroda, červené plody 6 cm.

PRINTO

85,-

Kč /ks

Mini hadovka s dlouhou sklizní,
plody 15–20 cm, aromatická chuť,
rezistentní vůči plísni
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DOMINICA

85,-

Kč /ks

Okurka s dlouhými (cca 35 cm)
chutnými plody

MINI LOVE

85,-

Kč /ks

Raný mini vodní meloun. Sladký
plod 3 až 5 kg (ponechat jen 3 až 4
plody na rostlinu).

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

FRAGOO

45,-

Kč /ks

Převislé jahody se středně velkými
plody lahodné chuti, vhodné
i do květináčů.

TOSCANA

45,-

Kč /ks

Nápadně velkokvěté, převislé
jahody s tmavě růžovými květy,
velmi chutné plody.

www.koupy.cz

TUBBY RED

25,-

Kč /ks

Lesní jahoda s nezaměnitelnou vůní
plodů, stále plodící.
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Odrůdy rajčat

n ov i n

Papriky pro pěstování v nádobách

ka

Rajčata obsahují množství vitaminů, minerálních látek a také antioxidační látku lykopen, který je v rajčatech zachován i po tepelné úpravě.
Rajčata potřebují péči a správné podmínky. Vyžadují dostatečnou, přiměřenou zálivku. Při nadměrné zálivce začnou plody praskat.
Pro pěstojetování rajčat na balkoně nebo terase jsou vhodné keříčkové
druhy – cherry nebo koktejlová rajčata. Pěstujte v samozávlahové nádobě, aby nebyly zalévány na list.

n ov i n

ka

n ov i n

25,-

Kč /ks

MIRADO ORANGE

Zářivě oranžové švestkové cherry
rajče pro labužníky. Plod 14 až 18 g
s velmi sladkou chutí.

vh od né ná do by,
su bs tr át y i hn oj
iv a
u ná s v pr od ej i

Papriky nevyžadují takovou péči jako rajčata. Na jednu papriku stačí i nádoba
35 x 35 cm (dle druhu). Potřebují přímé sluneční světlo a ochranu před mrazem. Do nádob, které jsou umístěny venku, vysazujte proto až ve druhé polovině
května. Pokud se objeví první květy příliš brzo, pak je odstraňte, malá rostlinka
by se vysilovala.

n ov i n

ka

n ov i n

ka

n ov i n

ka

OBZVLÁŠTĚ SLADKÁ
OBLÍBENÁ DĚTMI

ka

PICCADILLY

25,-

Kč /ks

Koktejlové rajče, oválný plod, velmi
úrodné.

PURPLEBOY

25,-

Kč /ks

Zvláštnost v sortimentu rajčat
– výborné, fialové plody (cca 30 g).
Stabilní rostliny cca 30 cm.

25,-

25,-

Kč /ks

ARIELLA MIDI RED

25,-

Kč /ks

ARIELLA MIDI YELLOW

Kč /ks

ARIELLA MIDI ORANGE

Výška růstu rostliny je 80 až 100 cm. Vhodná pro pěstování na záhonech, ve sklenících i v nádobách. Odstranění
prvních květů podporuje vyšší výtěžek. Plodí od června do října. Plody jsou 12 až 14 cm dlouhé (cca 60g).
Tyto midi snack papriky mají jemně sladkou a velmi aromatickou chuť. Mohou se jíst přímo, neboť semena se
nacházejí na základně plodu. Ariella midi orange je velmi sladká, a proto je oblíbená u dětí.

25,-

MONTFAVET

Kč /ks

Tradiční typ rajčete, první
plody již v červnu, plod je
pevný a kulatý, cca 140 g.
Velmi chutné.

n ov i n

25,-

PHANTASIA

Rajče s vysokou tolerancí
vůči plísni bramborové.
Plod 100 až 110 g,
aromatický, pevný v řezu.

25,-

PHILOVITA

Kč /ks

Třešňová rajčata s vysokou
tolerancí vůči plísni
bramborové. Plod 15 až
20 g s velmi lahodnou chutí.

25,-

SUPERSWEET

Kč /ks

25,-

Koktejlové rajče, typ
Cherry, dlouhé hrozny
vijanů s velkým počtem
aromatických plodů.

Kč /ks

LUMOS

Žlutá sladká paprika, plody středně
velké, pěstování s oporou.

ka

TOM RED

25,Kč /ks

Cherry rajče do truhlíku, středně
velké plody s vysokým výnosem.
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Kč /ks

PRIMABELL

25,Kč /ks

Extrémně kompaktní, výška 30 až
40 cm. Plody o průměru 2,5 cm.

PRIMAGOLD

25,Kč /ks

Roste do výšky až 30 cm. Žluté, velmi
chutné plody o průměru 2,5 cm.

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

25,-

Kč /ks

APACHE
Pálivá paprika, plody 7 cm, jedlé
a ostré chuti, nízká rostlina.

BONTEMPI
Robustní, masivní paprika,
váha plodu 170 g. Ideální pro
chladná pěstování.

www.koupy.cz

25,-

Kč /ks

25,-

YECLA

Kč /ks

Paprika červené barvy, středně
velké plody, dobré kvality
i v chladných podmínkách.

FORTADO

25,-

Kč /ks

Super ostrá zářivě červená paprika,
tzv. karibské chili.
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MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
nám. T.G. Masaryka 9
tel. 777 76 11 88
Otevřeno:

po–pá 8.00–17.00
so 8.00–12.00
• kompletní květinový a dekorační servis – nejnovější trendy
• denně čerstvé květiny • velký výběr hrnkových rostlin
• květináče, substráty, hnojiva • dárky, dekorace, svíčky
… mnoho dalších doplňků

HLINSKO
Poděbradovo nám. 10
tel. 602 11 80 50
otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
so 8.00–12.00

MORAVSKÝ KRUMLOV
v
nově březnu
oteví
ráme

nám. T.G. Masaryka 49
tel. 608 60 11 88
Otevřeno:

po–pá 8.00–17.00
so 8.00–12.00

IVANČICE
Komenského nám. 84/2
tel. 608 11 88 67
Otevřeno:

BOSKOVICE
nám. Dr. Snětiny 1
tel. 774 45 11 88
otevřeno denně
po–so 8.00–18.00
ne 9.00–17.00

po–pá 8.00–17.00
so 8.00–12.00

SLAVKOV
ul. Husova 9, tel. 775 054 333
Otevřeno denně:

po–pá 8.00–18.00
so 8.00–17.00, ne 9.00–17.00

BLANSKO
nám. Svobody 15
tel. 773 88 11 12
otevřeno denně
po–pá 8.00–18.00
so 8.00–16.00
ne 9.00–16.00

34

KAUFLAND
VESELÍ NAD MOR.
tel. 773 076 333
Otevřeno denně: po–ne 8.00–20.00
35

Nejlepší nákup
je přímo u pěstitele!

BOSKOVICE

www.koupy.cz
ZAHRADNICTVÍ Ing. Roman Koupý

OTEVÍRACÍ DOBA ZAHRADNIC T VÍ

Jarní 396, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel./fax: 516 432 726, koupy@seznam.cz

BLANSKO

SVITAVY

PO–PÁ

8.00–15.00

SO–NE

zavřeno

březen

PO–NE

8.00–17.00

PO–PÁ

7.00–18.00

SO

7.00–18.00

NE

8.00–18.00

PO–PÁ

7.00–17.00

SO–NE

8.00–17.00

červenec
srpen

PO–PÁ

7.00–17.00

SO–NE

8.00–17.00

září
říjen

PO–PÁ

7.00–17.00

SO–NE

8.00–17.00

listopad
prosinec

PO–PÁ

8.00–15.00

SO–NE

zavřeno

duben
květen
červen

PRAHA
HLINSKO

leden
únor

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

BOSKOVICE

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

IVANČICE
MORAVSKÝ KRUMLOV
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BRNO

BLANSKO

SLAVKOV U BRNA
VESELÍ NAD MORAVOU

Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

