SADBOVÝ CESNAK
kde kúpiť cesnak na sadenie
Vzhľadom na to že nákup certifikovanej sadby
asi nebude dostatok, je vhodným odporúčaním pre
všetkých ktorí si chcú zakúpiť cesnak na sadenie aby tak
urobili čo najskôr.
Sadbového
cesnaku
je
málo,
a nie
v dostatočnom množstve. Cena sa pohybuje okolo
10€¸/kg, čo nie je málo ale na druhej strane kvalitna
sadba + vhodne pestovateľské podmienky sa môžu
rovnať až 10 násobku vysadeného cesnaku.
Pri súčasnej priemernej spotrebe cesnaku
postačuje pre jednu 4-5 člennú rodinu asi 2-3 kg sadby
na to aby si dopestovala dostatok cesnaku na celú
sezónu. Samozrejme pre tých ktorí majú radi cesnak to
môže byť aj viac. Neodporúčam vysádzať cesnak ktorý
sa predáva na inzeráty typu „Predám konzumný cesnak
vhodný i na výsadbu“ , Títo pestovatelia porušujú zákon
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd
pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona
č. 467/2008 Z.z.

Sadba ktorá sa uvádza do obehu musí spĺňať zákonne podmienky za ktorých sa môže uvádzať
na trh. Sadba z pochybných zdrojov môže byť vo Vašej záhrade zdrojom veľmi vážnych chorôb
a škodcov, ktoré Vám môžu znemožniť pestovanie cesnaku ale i iných plodín na dlhé roky. Ide
predovšetkým o zavlečenie škodcov (napr háďatko), alebo chorôb (biela hniloba a pod. ) Viac
o vážnosti týchto chorôb a škodcov nájdete v článkoch na www.biokonzult.sk
My sme pre Vás pripravili pre jesennú výsadbu sortiment odrôd ktoré spĺňajú všetky zákonne predpisy.
Okrem sadbového cesnaku si u nás môžete objednať v našom e-shope i konzumný cesnak
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Sortiment odrôd ešte nie konečný a môže byť i širší. Taktiež cena sadbového cesnaku bude
definitívna až začiatkom septembra. Z niektorých odrôd bude k dispozícii len limitované množstvo.
UPOZORNENIE : Pokiaľ mate záujem o sadbový cesnak môže si ho predbežne objednať .
O cene a termíne dodania Vás budeme vopred informovať, a bude potrebné potvrdenie Vašej
objednávky, s tým že súhlasite s cenami a dodacími podmienkami. Bez Vášho súhlasu nebude Vaša
objednávka vybavená

Objednávky SADBOVÉHO CESNAKU v našom e-shope
http://www.biokonzult.sk/eshop/index.php?p=showcat&cat=43
prípadne bližšie informácie info@biokonzult.sk

