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Tato kniha navazuje na dnes již historickou publikaci pana Šamly Citrusy od A do Z, po které dle čtenářských ohlasů řada 
citrusářů touží. Přináší však významné rozšíření uvedených a popsaných počtu druhů a odrůd, kterých zde naleznete více než 
3500 včetně synonym. Kniha je zpracována srozumitelnou encyklopedickou formou, doplněnou o přehledné tabulky. Přináší 
čtenářům v češtině dosud nejpodrobnější seznam druhů a odrůd citrusů z celého světa, svým rozsahem předčí i známou 
světovou literaturu. Zahrnuje všechny dostupné informace o dosud známých citrusech, včetně jejich popisů (pokud byly k dis-
pozici).  Autoři, naši přední citrusáři, vycházeli jak z našich vlastních zkušeností, tak z velkého množství zahraničních zdrojů.  

Vlastní publikace je zamýšlena jako informativní příručka nejen pro amatérské pěstitele citrusů, ale i profesionální za-
hradníky, kteří mohou čerpat informace o rostlinách, které dováží nebo sami množí a s nimiž obchodují. V popisech rostlin 
jsou zahrnuty i stručné informace o ekologických požadavcích jednotlivých odrůd a možnostech jejich pěstování u nás. Kni-
ha zahrnuje několik kapitol: Popis druhů, seznam odrůd, přehled synonym, přehled kříženců a srovnání označení druhů.
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VÝHODNÁ CENA ZA VČASNOU OBJEDNÁVKU
Michal Faltýnek a kol.: Přehled světových druhů a odrůd rodu Citrus

Brož., asi 360 stran, formát 210 × 297 mm, cca 350 Kč, ISBN 80-7183-325-8

Objednáte-li závazně tuto knihu do 20. 7. 2004, bude Vám dodána za výhodnou cenu 300 Kč v průběhu září 2004.
V této ceně je zahrnuto balné a poštovné při doručení na Vámi uvedenou adresu.

Cena v běžném prodeji (od října 2004) bude činit 350 Kč.

Objednací lístek zašlete na adresu nakladatelství Scientia, které knihu vydává a distribuuje:
Scientia, spol. s r. o.
Radimova 37/50, 169 00  Praha 6 – Břevnov
obchod@scientia.cz, tel. 233 084 110, fax 220 510 274

Závazně objednávám …….ks výtisků knihy M. Faltýnek et al., Přehled světových druhů a odrůd rodu Citrus 
za zvýhodněnou cenu 1 ks à 300 Kč.

Knihu/knihy prosím dodejte na adresu:

Jméno, příjmení: ........................................................  

Společnost, IČO: .......................................................

Ulice, č. p.: .................................................................

PSČ, místo: ...............................................................

Mám zájem o zasílání informací o novinkách nakladatelství Scientia na 
e-mailovou adresu: …………………………………….....................................

Datum / Podpis / Razítko…………………………............................

zde oddělit


