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Blue Kuri - skupina Hokkaido, šedomodré, plošně kulovité plody s oranžovou
velmi chutnou dužinou, váha plodu cca 1,5kg
Cena 20Kč/kg

Cinderella – skupina velkoplodé, plody zářivě červené, ploché s výraznými
žebry, trvanlivé a jedlé, zlatožlutá dužina, atraktivní deko dýně s prům.
plodu 40-50cm
Cena 10Kč/kg

Crookneck – zlatožluté, kuželovité plody se zahnutým krčkem, posázená
nápadnými bradavicemi, délka plodů cca 25cm, pouze okrasná
25Kč/ks

Jarradahle – skupina velkoplodé, šedomodré, plošné kulovité plody
s nápadně silným vroubkováním, jedlá a jako dekorace trvanlivá, prům.
cca 25cm
10Kč/kg

Moonshine F1 – skupina velkoplodé, bílé plody, váha cca 3-5kg, jedlá i
jako dekorace
20Kč/kg

Winter luxury – skupina velkoplodé, chutná, světle oranžová dýně se
síťovanou slupkou, velká okrasná hodnota, váha plodu 3-4kg
20Kč/kg

Baby Pam – skupina dýně na Halloween, kulaté, zářivě oranžové pldoy
prům. 15cm, ideální jako malé dýně k vyřezávání a k jídlu pro menší
domácnosti
25Kč/ks

Charmant F1 – skupina dýně na Halloween, plošně kulovité až
komorové plody s oranžovou lehce rýhovanou slupkou, váha plodu 79kg, jedlá
10Kč/kg

Apetit - kolekce RACIO-"bezslupkatá tykev", odrůda tykve s
poloplazivou lodyhou. Středně větví. Je určena pro produkci semene
na konzum i lisování. Má výborný zdravotní stav. Semeno má vysokou
nutriční hodnotu, obsahuje zinek.
10Kč/kg

Yellowgirls F1 – skupina dýně na HALLOWEEN. Plody o hmotnosti 8
– 10 kg jsou ploše kulaté, s výrazně oranžovou pokožkou s atraktivním
žebrováním. Pokožka je dostatečně pevná, ale není tvrdá, takže se
dobře vykrajuje. Vyniká vysokou tvarovou vyrovnaností plodů. Sytě
oranžová dužina je vhodná pro kuchyňskou úpravu, zejména je
vynikající na dýňové polévky.
10Kč/kg

Moscata D1 Provenza – skupina velkoplodá, oblíbená, velmi chutná
dýně, plošně kulovité světle hnědé plody s oranžovou, lákavou
dužinou, zraje od zelena do oranžova, prům. 30-40cm, dobře
skladovatelná
10Kč/kg

Butternut (Liscia) – skupina Butternut, zvonečková, bledě žlutá
muškátová, oranžově zbarvená sladce aromatická dužina, váha plodu
cca 1,5-2kg, široké využití na sladko i slano
20Kč/kg

Delica F1 – zelená, typ Hokkaido. Chuť je to první, co labužníci u této
tykve oceňují, někteří tvrdí, že předčí i klasické oranžové Hokkaido.
Ploše kulovité tmavozelené plody se světlým žíháním dorůstají do
hmotnosti kolem 2 kg. Dužina je jasně oranžová, chutná. Slupka je tužší
než u klasického Hokkaida, plody jsou ale díky ní lépe skladovatelné.
20Kč/kg

Celebration F1 – skupina maloplodé, srdcovité, jedlé plody s krémově
bílou základní barvou a zeleno-žlutou kresbou, prům. 10-12cm
20Kč/ks

Baby Boo – skupina maloplodé, bílé, plošně kulovité, žebrované plody
se zlatožlutou dužinou, jedlé plody prům. cca 10cm
10Kč/ks

Patisson MIX – směs různě zbarvených UFO dýní

25Kč/ks

Andělská křídla – skupina maloplodé, silně okřídlené plody
v atraktivních barevných kombinacích, pouze dekorativní
10Kč/ks

Jack be little – skupina maloplodé, zářivě oranžové plody tvaru
mandarinky, prům. 10-12cm, atraktivní dekorace, jedlá
10Kč/ks

Sweet dumping – skupina maloplodé, chutné plody s prům. 10-12cm,
tmavě zelené pruhy a body tvoří nápadný kontrast ke krémově bílé
slupce, oranžově žlutá, nasládlá dužina
20Kč/ks

Gran gigante - Ideální tykev pro podzimní svátek Halloween. Kulatý,
hladký a pevný plod váží okolo 8 - 12 kg, pokožka je lesklá, jasně
oranžová. Dužnina je kompaktní, oranžová. Vhodná pro konzervování.

10Kč/kg

Hokkaido orange – skupina Hokkaido, cibulovité a plošně kulovité pody
s aromatickou dužinou, oranžová slupka, velikost plodů 15-20cm, nemusí
se loupat, vhodná pro polévky, ale i další pokrmy na slano i sladko
20Kč/kg

Spaghetti – skupina Spaghetti, krémovo žluté oválné plody, váha plodu
1,5-2kg, vláknitá dužina, po uvaření se jí jako špagety, výborná je plněná
mletým masem a zapečená
20Kč/kg

Aladin – malý turbanovitý typ s tmavě oranžovým povrchem a krémově
zbarveným středem, okrasná
25Kč/ks

Little Pump-Ke-Mon – bílé, zploštělé plody se žlutými pruhy, atraktivní
kontrastní barva k oranžovým a zeleným plodům, vel. cca 12cm, okrasná
10Kč/ks

Knuckle Head – dlouhé a oválné plody s nápadnými bradavicemi, sytě
oranžová slupka s lehkými vroubky, váha plodu 5-7kg
10Kč/kg

Lagenárie (kalabasy) – Maranka – tmavě zelený kalabasa typ
s nápadnou rýhovanou slupkou
25Kč/ks

Lagenárie (kalabasy) – Speckled Swan – nápadně tvarovaná, zelená
kalabasa se svěle skvrnitou slupkou
25Kč/ks
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