SADBA CESNAKU
pre r. 2013
Aký je rozdiel medzi sadbovým a konzumným
cesnakom. S touto otázkou sa stretávam vo svojej praxi
pomerne často. Odpoveď nie je taká jednoduchá. Na prvý
pohľad sa môže zdať že rozdiel nie je žiadny. . Ale ako
obyčajne prvé zdanie klame.
Teda čím sa líši certifikovaná sadba od klasického
konzumného
cesnaku a prečo hovoríme
o sadbe
a konzumnom cesnaku keď sa cesnak rozmnožuje
vegetatívne (delením) a teda vlastnosti konzumného cesnaku
a sadbového cesnaku sú rovnaké .
- Konzumný cesnak nemusí byť odrodovo čistý,
môže to byť aj zmes cesnakov, teda môžu tam byť
pomiešané i viaceré odrody nakoľko hlavným
meritkom na pulte je vyrovnanosť a veľkosť hlávok
nie odrodová skladba. Takže takto vysadený cesnak
nám môže i rôzne rasť Preto výsadba takého
cesnaku nemusia znamenať vyrovnanú úrodu resp. naše očakávania od odrody ktorú sme zakúpili a
vysadili
Choroby a škodce - u cesnakovej sadby sú semenné porasty pod stálou kontrolou množiteľ+a
a UKSUPu (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky) a teda šanca, že si zavlečiete choroby
a škodce do svojej záhrady minimálna Veľmi nebezpečným môže byť zavlečenie napr. bielej sklerociovej
hniloby, alebo háďatka do Vašej záhrady necertifikovanou sadbou kde si znemožníte pestovanie plodín na
mnoho rokov .

Dôvodom prečo kupovať iba certifikovanú sadbu by sa našlo omnoho viac, ale každý
pestovateľ vie, že základom dobrej a bohatej úrody je zdravá sadby bez chorôb a škodcov
s vysokým potenciálom úrodnosti

Cesnak odrody - sadba pre jesennú výsadbu 2013
ODRODA
MAKOI
MOJMIR
MESSIDROME
THERMIDROME
THERADOR
ARKUS
HARNAS
ORNAK

ozimný/jarný
oimný
ozimný
ozimný
ozimný
ozimný
ozimný
ozimný

zaradenie
nepaličák
nepaličák
nepaličák
nepaličák
nepaličák

úzkolistý
širokolistý
širokolistý
širokolistý
širokolistý

paličák

úzkolistý

farba

počet stručkov
10-11
8

biela

6-8

bielofialová šedá
šeda
biela

4-7
8-13
4-8

hmotnosť cibule
stredne (cca 60g)
veľká

50-60g
60-70g
60-100g

Pre tento rok sme pre záujemcov o sadbu pripravili nasledovne odrody. 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 prípadne bližšie informácie
p. Róbert Lipták tel.: 0911 560 405 e-mail.: liptak.robert@t-zones.sk

