


Češi jedí čím dál zdravěji. Stále ale ve spotřebě zeleniny zaostáváme  
za vyspělejšími státy Evropy. Naším posláním je přispívat k tomu, aby  
Češi jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší 
možné chuti. Dopřávejte si chuť a čerstvost zeleniny z Farmy Bezdínek 
každý den. Váš život bude nejenom chutnější, ale hlavně zdravější!

The Czech diet is gradually becoming healthier. However, in terms 
of vegetable consumption, we are lagging behind the more developed 
European states. Our mission is to contribute to Czechs and Slovaks 
to eat 12 months a year more locally grown vegetables with the best 
possible flavour. Treat yourself every day to the taste and freshness 
of vegetables from Bezdínek Farm. Your life will not only be more 
flavourful but most importantly: healthier!



VRACÍME DO OBCHODŮ ČESKOU ZELENINU.

WE arE rETurning CzECH 
vEgETaBlES TO CzECH STOrES.

Proto pro Vás na Bezdínku v těsné blízkosti chráněného území přírodní památky Niva Olše – Věřňovice budeme  
celoročně s láskou a nadšením pěstovat ty nejchutnější odrůdy rajčat a okurek a sbírat je až opravdu plně dozrají.

Čerstvé rajčata a okurky budeme dodávat do českých obchodů, do kterých dorazí z naší farmy po několika hodinách  
od sběru. Budeme pěstovat v organickém substrátu, rostlinky budeme zalévat především dešťovou vodu a pro ochranu 
rostlin před škůdci budeme používat biologickou ochranu.

Zaměstnáme celoročně až 150 místních lidí v jednosměnném provozu většinou od pondělí do pátku. Součástí naší  
farmy bude i prodejna, kde si budete moci nakoupit čerstvé rajčata a okurky a ukázkový skleník, kde Vám rádi  
ukážeme a podrobně vysvětlíme jak pěstování rajčat a okurek na naší farmě funguje.

Za projektem stojí zlínská technologická skupina NWT, která je největším dodavatelem produkčních  
skleníků v ČR a má s jejich výstavbou a provozem několikaleté zkušenosti u nás i na Slovensku.

So, therefore, at our Bezdínek Farm, located directly next to the Niva Olše – Věřňovice Nature Reserve, we will  
grow the tastiest varieties of tomatoes and cucumbers and harvest them only when they have fully ripened. 

We will be supplying fresh tomatoes and cucumbers to Czech stores, delivered there within just a few hours  
of being harvested at our farm. We will grow our vegetables in organic substrates, watering them primarily  
with rain water and will use biological means to protect them from pests. 

We will employ up to 150 local people in single-shifts mainly from Monday to Friday. Our farm will also include  
a store where you can purchase fresh tomatoes and cucumbers directly. You can see for yourself how we grow  
our tomatoes and cucumbers at our visitor greenhouse, where we will happily show you around. 

The company behind this project is the Zlín-based NWT Group, the largest supplier of production greenhouses  
in the Czech Republic with many years of experience in the construction and operation of greenhouses both  
here and in Slovakia.

MEDUNKA 
Mini-cherry rajčata na větvičce
Vine Mini-cherry Tomatoes

PAN OKURKA 
Midi okurka
Midi cucumber

PANÍ OKURKOVá 
Mini okurka
Mini cucumber

OKURKáČEK
Baby okurka
Baby cucumber

StRAPáČEK
Keříková rajčata
Vine tomatoes

HRANáČEK
Mini-cherry rajčata oválná
Baby Plum Tomatoes



MINI CHERRY OVáLNÉ
RAJČátKO EXtRA SLADKÉ,
VOLNÉ

> 9 ° BRIX

10–12 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Chuťově vyvážená mini oválná
cherry rajčata. Mimořádně sladká,
šťavnatá a plná chuti.

Exceptionally popular baby 
plum extra sweet tomatoes.
Ideal for a crunchy snack.

BaBY plum ExTra 
SWEET TOmaTOES, 
lOOSE



VĚtŠÍ KEŘÍKOVÉ RAJČE 
S CHARAKtERIStICKÝM 
StRAPáČEM

> 4 ° BRIX

120–140 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Lahodná keříková rajčata. 
Skvělý parťák nejen v kuchyni.

Delicious vine tomatoes. Great 
companion not only in your kitchen.

vinE TOmaTOES WiTH 
a CHaraCTEriSTiC TaSSEl



MINI CHERRY EXtRA SLADKÉ NA VĚtVIČCE
Prémiové mini cherry extra sladké rajče na větvičce. 
Mimořádná chuť v kombinaci s excelentní prezentací.

Premium extra sweet mini cherry tomatoes 
on the vine. Exceptional taste combined with 
outstanding presentation.

mini ExTra SWEET CHErrY 
TOmaTOES On THE vinE > 10 ° BRIX 12–14 G

Obsah cukru
Sugar content

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight



300–350 G

18–22 CM

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Průměrná délka plodu
Average lenght

Excellent flavour for every salad. 
Also juicy low-calorie snack.

midi / mEdium 
lEngTH CuCumBErS

MIDI / StŘEDNĚ 
DLOUHá ŠŤAVNAtá
OKURKA

Skvělá chuť doplňující 
každý salát je zároveň 
šťavnatou nízkokalorickou 
svačinkou.



MINI OKURKA 
S VÝJIMEČNOU CHUtÍ

Křupavá mini okurka je velkou porcí zdravé 
energie, která je potřeba ke správnému 
fungování metabolismu.

A crunchy mini cucumber is a big 
serving of healthy energy necessary 
for a properly functioning metabolism.

mini CuCumBEr WiTH 
ExCEpTiOnal FlavOur

80–100 G 15 CM
Průměrná 

hmotnost plodu
Average fruit weight

Průměrná 
délka plodu

Average lenght



A crunchy mini cucumber is a big 
serving of healthy energy necessary 
for a properly functioning metabolism.

40 G

8–10 CM

Průměrná 
hmotnost plodu

Average fruit weight

Průměrná délka plodu
Average lenght

BABY OKURKA / OKURKA 
VELIKOStI BABY PRO 
NEJMENŠÍ

Šťavnatá a křupavá okurka menšího 
vzrůstu plná vitamínů je vhodná jako 
rychlá a výživná svačinka.

Juicy and crunchy petite cucumbers 
full of vitamins that are great for  
a quick nutritious snack.

BaBY CuCumBErS / 
baby-size cucumber 
FOr THE YOung OnES



Osvěta diabetu 1. typu u dětí v Česku i na Slovensku.

Naše produkty dělají život nejenom chutnější, ale hlavně zdravější.

Education about type 1 child diabetes in the Czech Republic and Slovakia.
Our products not only make life tastier, but most importantly: healthier.



NáVŠtĚVNICKÉ 
CENtRUM BEZDÍNEK
Exkurze a prohlídky farmy

VYPĚStOVáNO V ČESKU
Zelenina v českých podmínkách s láskou  
pěstovaná, to je záruka té nejlepší chuti.

JAKO ZE ZAHRáDKY
Čerstvá zralá zelenina plná vitamínů  

u vás na talíři již za pár hodin od sběru.

S úCtOU K PŘÍRODĚ
Našim rostlinkám poskytujeme  
šetrnou biologickou ochranu. 

grOWn in THE CzECH rEpuBliC
Vegetables grown with love in Czech 

conditions guarantees the best flavour.

likE FrOm a gardEn BEd
Fresh ripe vegetables full of vitamins 

on your plate within a few hours after harvest.

WiTH rESpECT TO naTurE
We provide our plants with  

gentle biological care.

BEzdínEk
viSiTOr CEnTrE
Excursions and farm tours



+420 702 153 552 
info@farmabezdinek.cz

Farma Bezdínek s. r. o.,  
K Bezdínku,  
735 53 Dolní Lutyně,  
Česká republika 
GPS:  49.913N, 18.444E

IČ/ID: 255 55 740 
DIČ/VAT ID: CZ25555740

StOJÍ ZA PROJEKtY:

www. FARMABEZDINEK.CZ


