Zelný trh – nabídka prodejců
Vzhledem k nařízení vlády je Zelný trh uzavřen. Prodejci - zemědělci nabízejí náhradní
způsoby nákupu. Správa trhu oslovila všechny prodejce, kteří byli v tomto období přihlášení k
prodeji na tržišti.
Oldřich Bednář nabízí bylinky a koření, jeho nabídku a potřebné informace najdete
na www.obednar.cz. Domluvit se ohledně prodeje můžete na telefonním čísle 605 266 041.
Petr Komínek nabízí přísady a bylinky, oslovit ho můžete na jeho facebookové
stránce Zahradnictví Trboušany, zboží je však k převzetí i v Brně. Nabízí přísady: kedlubnu
bílou, modrou a gigant, květák, brokolici, zelí rané, kapustu, rajče balkonové - 20 Kč, rajče tyč.
koktejlové bejbino - 20 Kč, rajče tyč. oválné blumko 20 Kč, rajče tyč. klasické tornádo - 20 Kč,
rajče tyč. stupické - 20 Kč, jahody jednoplodící - magnum - vibrant - 14 Kč, jahody stáleplodící
- albion + san andreas 18 Kč, jahody měsíční rujána - 15 Kč. Z bylinek: koriandr, kopr, polníček,
rukola, hořčice, řeřicha, pažitka, libeček, petrželka hladká, kadeřavá - vše po 25 Kč, dále
rozmarýn, yzop, kari, šťovík, lichořeřišnici, chřest a oregáno - vše po 40 Kč.
Kučerovi nabízejí přísady a bylinky, kompletní
zahradnictví a webu https://kucerovozahradnictvi.cz/.

nabídku

najdete

na Kučerovo

Paní Marečková z Bosonoh nabízí sazenice rajčat balkónových, polních i skleníkových, sladké
i pálivé papriky a bylinky: pažitku, petrželku, polníček, koriandr, kerblík, mátu, bazalku, tymián
a saturejku. Volat můžete na 774 642 097.
Marek Zámečník z Vojkovic nabízí na telefonním čísle 606 809 736 k prodeji přísady: salát
hlávkový Pia, salát ledový, kedlubny bílé a modré - vše po 3 Kč. Dále celer po 4 Kč, pažitku,
bazalku, koriandr, libeček, petrželku plochou i kudrnku, mátu - vše po 25 Kč, jahody
jednoplodící Karmen, jednoplodící Senga sengana - po 15 Kč, rajčata tyčková Barbados,
Uragan, Tornádo, Start - po 25 Kč, sazečku žlutou 80 Kč/kg, bílou, červenou, hrášek a fazolku
- 15 Kč/10 dkg, brambory konzumní Marabel - 300 Kč / 25 kg.
Leoš Zeman z Brněnských Ivanovic nabízí na telefonním čísle 773 237 011
a e- mailu: marta89@seznam.cz bylinky: libeček, koriandr, petržel. máta, majoránka,
mateřídouška, tymián, šalvěj, 5 druhů bazalky, stévie, citronová tráva, rebarbora, křen,
medvědí česnek, pažitka, meduňka, levandule, rozmarýn, saturejka horská. Dále přísady:
meloun, okurky, rajčata (přibližně od 15. května), cuketa, patizon, dýně hokaido a máslová,
celer, z květin pak narcisy a dále citrusové rostliny, které pěstuje a roubuje.
Vladimír Šťastný nabízí k dodání po Velikonocích na telefonu 702 036 711 brambory konzumní
i sadbové, ředkvičky, špenát (jarní) - spotřeba beze zbytku, cibule konzumní červená, sazečka
cibule obyč., červená Štutgarská, hrášek na setí, pažitka řezaná (čerstvá) i k výsadbě
(s kořenem), celer konzumní, petrželka řezaná, medvědí česnek řezaný, přísady zelenin např.
kapusta, zelí, květák, brokolice, kedlubny, salát hlávk., ledový, dubáček i LOLO, přísady
bylinek např. koriandr, libeček. V květnu pak bude mít k prodeji přísady rajčat, okurků, cuket,
patizonů, tykve Hokkaido, bylinky typu majoránka, bazalka, tymián, meduňka, oregáno
(dobromysl), saturejka, yzop, lichořeřišnice, mateřídouška, šalvěj apod., salát, kedlubny,
mrkev, cibulka, kopr.
Paní Křížová ze Zahradnictví U Křížů nabízí také přísady, kromě facebookové stránky nabídku
najdete na https://sazenice-krizovi.webnode.cz/. Nabízí sazenice: Salát hlávkový, salát Děvín,
salát Pius, salát ledový, salát hladkolistý trhací,kedlubny bílé a červené Sparta, Blankyt, Corfu,
pažitka, petržel naťová. Dále bylinky: bazalka, tymián, libeček, máta, meduňka, koriandr.
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