produktový

KATALOG

Farma Bylinka je malý, rodinný podnik zaměřený na microgreens a bylinky, které pěstuje nejen klasickou cestou našich
předků v souladu s přírodou bez umělých hnojiv a postřiků, ale i použitím moderních technologií.
Bylinky mají svojí příjemnou chuť a intenzivní vůni, kterou nenahradí žádná chemie ani technologie neschválená samotnou
přírodou.
Proto u nás nenajdete nic, co nevyrobí sama příroda, kromě obalů ve kterých rostlinky žijí. A protože chceme, aby jim bylo
dobře, hnojíme pouze přírodními hnojivy na rostlinné nebo živočišné bázi. Pokud k nám zavítá nechtěný hmyzí host,
používáme lektvary, kterými se brání rostliny již mnoho tisíciletí.
Předcházením různých neduhů při pěstování řešíme pomocí modernizované hydroponické technologie s vertikálními
nádobami, čímž ušetříme obrovské množství vody, které můžeme pokrýt z dešťových srážek, kterých je čím dál větší
nedostatek.
Posledním neduhem, který u nás nenajdete, je žádná chuť. Veškeré vypěstované rostlinky mají chuť a vůni jako byste je
vypěstovali na zahrádce. Tajemstvím chuti je opět sama příroda, proto všude používáme speciálně vyvinutý substrát ve
kterém se cítí rostlinky jako ve svém přirozeném prostředí.
Nepoužíváme žádné GMO a uměle vyrobené chemikálie. U nás si můžete být na 100% jisti, že vše pochází pouze
z přírodních a zároveň obnovitelných zdrojů. Za kvalitou si pevně stojíme – to je značka Farma Bylinka.
Farma Bylinka is a small, family business focused on microgreens and herbs, which is grown not only in the classic way of
our ancestors in harmony with nature without artificial fertilizers and sprays, but also using modern technologies.
Herbs have their pleasant taste and intense aroma, which will not be replaced by any chemistry or technology not
approved by nature itself. That is why you will not find anything with us that is not produced by nature itself, except for
the packaging in which the plants live. And because we want them to be well, we only fertilize with natural plant- or
animal-based fertilizers. If an unwanted insect guest comes to us, we use potions to defend the plants for many millennia.
By preventing various ailments during cultivation, we solve it with the help of modernized hydroponic technology with
vertical containers, which saves a huge amount of water, which we can cover from rainfall, which is increasingly in short
supply.
The last ailment you will not find with us is no taste. All cultivated plants have the taste and smell as if you were growing
them in the garden. The secret of taste is again nature itself, so everywhere we use a specially developed substrate in
which the plants feel like in their natural environment.
We do not use any GMOs or man-made chemicals. With us, you can be 100% sure that everything comes only from natural
and renewable sources. We firmly stand for quality - this is the Farma Bylinka brand.
Farma Bylinka ist ein kleines Familienunternehmen mit Schwerpunkt auf Microgreens und Kräutern, das nicht nur auf
klassische Weise im Einklang mit der Natur im Einklang mit der Natur ohne künstliche Düngemittel und Sprays angebaut
wird, sondern auch moderne Technologien einsetzt.
Kräuter haben einen angenehmen Geschmack und ein intensives Aroma, das nicht durch Chemie oder Technologie ersetzt
wird, die von der Natur selbst nicht zugelassen sind. Deshalb finden Sie bei uns nichts, was nicht von der Natur selbst
hergestellt wird, außer der Verpackung, in der die Pflanzen leben. Und weil wir wollen, dass es ihnen gut geht, düngen wir
nur mit natürlichen Düngemitteln auf pflanzlicher oder tierischer Basis. Wenn ein unerwünschter Insektengast zu uns
kommt, verwenden wir Tränke, um die Pflanzen für viele Jahrtausende zu verteidigen.
Indem wir verschiedene Krankheiten während des Anbaus verhindern, lösen wir sie mithilfe der modernisierten
Hydroponik-Technologie mit vertikalen Behältern, wodurch eine große Menge Wasser eingespart wird, das wir vor
Regenfällen schützen können, die zunehmend knapp werden.
Die letzte Krankheit, die Sie bei uns nicht finden, ist kein Geschmack. Alle Kulturpflanzen haben den Geschmack und
Geruch, als würden Sie sie im Garten anbauen. Das Geheimnis des Geschmacks ist wieder die Natur selbst. Deshalb
verwenden wir überall ein speziell entwickeltes Substrat, in dem sich die Pflanzen wie in ihrer natürlichen Umgebung
fühlen.
Wir verwenden keine GVO oder künstlichen Chemikalien. Bei uns können Sie zu 100% sicher sein, dass alles nur aus
natürlichen und erneuerbaren Quellen stammt. Wir stehen fest für Qualität - das ist die Marke Farma Bylinka.

www.farmabylinka.cz
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mikrobylinky
Mustard

4

www.farmabylinka.cz

Beetroot Rote
Beete

Radish
Rettich

Řeřicha
Cress
Kresse

Slunečnice
Sunflower
Sonnenblume

mikrobylinky
Hrášek
Pea
Erbse
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bylinky
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bylinky
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Sušené bylinky

Měsíček
Calendula
Calendula
50g

Tymián
Thyme
Thymian
50g

Uzavíratelný kompostovatelný obal
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Dill
Dill
4g

Semínka - osivo

Coriander
Koriander
4g

Pea
Erbse
50g
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Semínka - osivo

Senf
20 g

Lemon balm
Zitronenmelisse
0,3g

Estragon
Estragon
Estragon
0,1g

Bazalka
Basil
Basilikum
1g

Sunflower
Sonnenblume
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Marjoram
Majoran
0,5g

Parsley
Petersilie
4g

Cress
Kresse
6g

Přesnídávky

Apple breakfast
Apfelfrühstück
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Přísady

0g

Dochucovadla, marinády

Přelouč spicy mustard
Přelouč würziger Senf
190g
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0g

alendula ointment
Ringelblumensalbe
60g

Dried orange - slices
Getrocknete Orangenscheiben
50g

thyme ointment
Thymiansalbe

Dried lemon - slices
Getrocknete Zitronenscheiben
50g

Kosmetika

lantain ointment
Wegerichsalbe
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Ginger syrup
Ingwersirup
250 ml

Sirupy, nápoje
14
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Mulled red wine
Glührotwein
250 ml
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KONTAKT
Farma Bylinka
Vrchlického 817
CZ-535 01 Přelouč
Tel.:+420 603 581 404
E-mail: info@farmabylinka.cz
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