
katalog 2020-2022



2 3

Brokolice������������������������������������30
Celer�bulvový�����������������������������58
Celer�řapíkatý����������������������������59
Endivie���������������������������������������24
Fazole�pnoucí�����������������������������27
Kapusta�hlávková�����������������������31
Kedlubna�����������������������������������32
Květák���������������������������������������28
Květák�zelený�����������������������������30
Lilek�������������������������������������������47
Meloun�cukrový�������������������������57
Meloun�vodní����������������������������54

Mrkev����������������������������������������60
Okurka��������������������������������������48
Okurky�nakládačky���������������������52
Paprika��������������������������������������44
Rajče������������������������������������������40
Roketa�setá��������������������������������27
Ředkvička����������������������������������39
Řepa�salátová�����������������������������61
Salanova������������������������������������12
Salát�Batavia������������������������������23
Salát�dubáček����������������������������22
Salát�hlávkový������������������������������8

Salát�HYDRO������������������������������25
Salát�ledový���������������������������������4
Salát�listový��������������������������������16
Salát�římský�������������������������������18
Špenát���������������������������������������26
Špenát�Baby�������������������������������26
Zelí�hlávkové�bílé������������������������34
Zelí�hlávkové�červené�����������������38

Obchodní�podmínky������������������63
Rezistence����������������������������������62

Vážení zákazníci,

v roce 2020 oslaví naše společnost 30. výročí svého založení, a pro tuto 
jubilejní sezónu jsme pro Vás připravili zcela nový katalog s přehledem 
sortimentu našeho hlavního dodavatele a partnera společnosti  
RIJK ZWAAN. 
Sortiment jsme výrazně rozšířili a najdete v něm mnoho nových odrůd, 
které velice vhodně doplňují naši stávající nabídku. Zaměřili jsme se 
především na odrůdy, které svými vlastnostmi a rezistencemi pomohou 
zlepšit výsledky Vaší práce. Naší trvalou snahou je poskytovat Vám, našim 
zákazníkům, co nejlepší služby ve všech směrech. Kvalitní sortiment je 
pro to jedním z předpokladů. Z toho důvodu jsme nové odrůdy pečlivě 
vybírali a jsme přesvědčení o tom, že výsledky při Vašem pěstování naše 
předpoklady potvrdí. 

Já i moji kolegové jsme připraveni Vám poskytnout nezbytnou podporu 
potřebnou pro Váš úspěch. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Ing. Zbyněk Škvára 
Jednatel společnosti
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Salát ledový
  Lactuca sativa L. var. capitata L.

Umbrinas RZ

45-181 RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb
 nová odrůda v typu 

Nanette pro nejranější 
výsadby se zakrytím 
textiliemi

 uniformní ploše kulovité 
hlávky s pěknou vnitřní 
strukturou

 má rychlý vývoj a vyžaduje 
včasnou sklizeň

 vysoká odolnost rostlin 
v chladném období

Todonas RZ
Rezistence HR: Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb
 perspektivní odrůda v typu 

Merlinas
 vhodná pro celoroční 

pěstování venku
 kulovité hlávky mají 

vysokou odolnost 
k vybíhání

 velmi dobrý zdravotní stav 
a odolnost ke stresu

 delší sklizňové období  
i v teplém létě

45-190 RZ
Rezistence HR: Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb
 novinka v typu Merlinas /

Todonas, ideální na balení
 vhodná pro celoroční 

pěstování venku
 hlávky jsou kulovité, pěkně 

utvářené a pevné
 rostliny jsou středně 

olistěné a vyrovnané
 zdravá odrůda s odolností 

ke stresu

N N N

45-181 RZ

Diamantinas RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0
 odrůda se zdravým olistěním 

a pravidelnými hlávkami
 má uplatnění po celou 

venkovní sezónu
 kulaté hlávky (10 ks) jsou 

pěkně utvářené a chutné
 vyniká zdravotním stavem  

a uniformitou
 vyžaduje včasnou sklizeň
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Umbrinas RZ

Merlinas RZ

Merlinas RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0/Pb
 hlavní odrůda na celou sezónu 

s odolností k vybíhání
 středně velké kulovité hlávky  

(10 ks) mají velmi pěkné utváření
 delší sklizňové období, vyrovnanost  

a odolnost k chorobám
 olistění je střední a zdravé
 oblíbená odrůda s jistými sklizněmi
 ideální na balení a přímý prodej

Umbrinas RZ
Rezistence HR BI:16-31, 34, 36 EU/Nr:0
 oblíbená odrůda střední až větší 

velikosti (9-10) pro jaro a podzim
 pravidelně ploše kulovité hlávky  

na balení, přímý prodej i zpracování
 má pozvolný vývoj a delší sklizňové 

období
 vitální a přizpůsobivá odrůda

Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salát ledový HR IR

N RZ 45-181 Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb

N Todonas RZ Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb

N RZ 45-190 Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb

Merlinas RZ BI:16-36 EU/Nr:0/Pb

Diamantinas RZ BI:16-36/Nr:0

Umbrinas RZ BI:16-31, 34, 36 EU/Nr:0

výsadba sklizeň

Pěstební schéma

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 
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Speedway RZ
Rezistence HR  
BI:16-30, 32, 33 EU/Nr:0
IR LMV:1
 atraktivní velmi raná 

odrůda na jaro venku
 ideální pod netkané 

textilie
 rychle tvoří hlávku  

a vyžaduje včasnou 
sklizeň

Salát hlávkový
  Lactuca sativa L. var. capitata L.

Simao RZ
Rezistence HR 
Bl: 16-34, 36 EU/Nr: 0/Pb  
IR LMV:1
 zajímavá nová odrůda 

pro pěstování v teplém 
období

 rostliny jsou větší, sytě 
zelené a pěkně utvářené

 má vysokou odolnost 
k vybíhání a ke stresu

 vyniká vyrovnaností  
a má dlouhé sklizňové 
období

N

Simao RZ

Jerrican RZ

Jerrican RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0 
IR LMV:1
 novinka v typu Soliflore 

s atraktivním červeným 
vybarvením

 rostliny střední velikosti 
s pěkným utvářením,  
na celou sezónu

 vysoká odolnost k plísni 
salátové a k vybíhání

Santoro RZ
Rezistence HR  
BI:16-22, 24, 25, 29-35 EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1
 standardní odrůda 

pro jarní a především 
podzimní sklizně

 vyniká uniformitou  
a odolností k chladu  
a k podehnívání

 bohaté olistění  
a výborný zdravotní stav

 dlouhé sklizňové období

Ulmo RZ
Rezistence HR  
Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb 
IR LMV:1
 raná odrůda  

pro pěstování na jaře  
a na podzim

 velké rostliny mají 
středně zelené atraktivní 
olistění

 vyniká vyrovnaností 
a má delší sklizňové 
období

 velmi dobrý zdravotní 
stav a střední odolnost 
k vybíhání

N
Pia RZ
Rezistence HR BI:17 EU/Pb
 stále oblíbená velmi 

raná odrůda salátu
 vhodná ven i do krytů
 dobře přirůstá i při malé 

intenzitě světla

Ulmo RZ
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Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salát hlávkový HR IR

N Isadora RZ  Bl:16-34 EU/Nr: 0

Pia RZ BI:17 EU/Pb

Speedway RZ BI:16-30, 32, 33 EU/Nr:0 LMV:1

N Ulmo RZ Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb LMV:1

Jolito RZ BI:16-31, 34, 36 EU /Nr:0 LMV:1

Santoro RZ BI:16-22, 24, 25, 29-35 EU/Nr:0/Pb LMV:1

N Simao RZ Bl: 16-34, 36 EU/Nr: 0/Pb LMV:1

Antolina RZ BI:16-34, 36 EU/Nr:0 LMV:1

Salát hlávkový – červený

Jerrican RZ BI:16-36 EU/Nr:0 LMV:1

Pěstební schéma

výsadba sklizeň

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 

Antolina RZ

Isadora RZ

Isadora RZ 
Rezistence HR Bl:16-34 EU/Nr: 0
 nová odrůda pro studené rychlení  

a rychlení s přitápěním v krytech
 středně velké rostliny mají plošší 

utváření a středně zelenou barvu
 velmi dobrý vývoj a odolnost  

při nižších teplotách
 velmi dobrý zdravotní stav a dlouhé 

sklizňové období

N

Antolina RZ
Rezistence HR BI:16-34, 36 EU/Nr:0  
IR LMV:1
 odrůda sytě zelené barvy  

s vysokou odolností  
k vybíhání

 velké rostliny mají pěkné 
utváření a lze je dlouho 
sklízet

 velmi dobrý zdravotní stav 
a odolnost k podehnívání

 perspektivní odrůda  
na celou sezónu

 optimální kvalita na přímý 
prodej

Santoro RZ

Jolito RZ
Rezistence HR BI:16-31, 34, 36 EU /Nr:0 
IR LMV:1
 odrůda světlejší zelené barvy
 uniformní a pěkně utvářené 

velké rostliny
 ideální na jaře (i pod textilie)  

a koncem léta
 sklizňová jistota  

v různých podmínkách
 delší sklizňové období
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Vidotex RZ
Rezistence HR Bl: 16-34, 36 EU/Nr:0
 velmi atraktivní odrůda 

hnědočervené barvy
 rychleji tvoří (i na jaře) 

pěkně utvářené a velké 
rostliny

 má vysokou odolnost  
k vybíhání do květu  
a k podehnívání

 listy mají pěkný barevný 
kontrast, jsou křehké  
a vynikají chutí

 ideální odrůda  
do kombinace  
k Exographie RZ  
na celou sezónu

Exographie RZ
Rezistence HR BI:16-34, 36 EU/Nr:0/Pb 
IR LMV 1
 středně zelená odrůda  

v typu Crispy se špičatým 
olistěním

 optimální velikost a velmi 
atraktivní dělené listy

 značná přizpůsobivost  
a trvanlivost rostlin

 velmi dobrý zdravotní stav, 
odolnost k vybíhání

 Crispy

Hilbert RZ

Vidotex RZ

Exographie RZ

Exalto RZ
Odstraňte střed 

jedním řezem  
a získáte tím 

množství stejně 
velikých lístků!

›

LolloCrispyHlávkovýDubáčekBatavia
Incised leafMultileaf Multileaf Multileaf Incised leaf
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Xandra RZ

 Batavia

Cousteau RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0
 atraktivní Salanova dubáček 

tmavě zelené barvy
 kompaktní utváření, chutné listy 

pěkného tvaru
 na celou sezónu, odolnost  

a přizpůsobivost

 Dubáček
Xandra RZ
Rezistence HR BI:16-32, 34, 36 EU/Nr:0
 atraktivní Salanova dubáček 

tmavě červené barvy
 kompaktní 

utváření,  
chutné listy  
pěkného 
tvaru

 na celou sezónu, 
odolnost a přizpůsobivost

Caravel RZ
Rezistence HR Bl:16-32, 34, 36 EU/Nr:0 IR LMV 1
 typ Batavia vhodný pro pěstování 

venku, ve skleníku i hydroponii
 tmavě zelené listy, kompaktní rostlina
 univerzální použití na prodej 

jednotlivých hlávek
 velmi odolný k vybíhání, zasychání 

okrajů a vnitřním nekrózám
 výborná uchovatelnost po sklizni

Bobal RZ
Rezistence HR BI:16-32, 34 EU/Nr:0
 Salanova 

typu Batavia 
hnědočervené 
barvy

 kompaktní 
rostliny, 
množství 
hladkých listů

 na celou sezónu  
pro přímý prodej

Cousteau RZ

Bobal RZ
Hilbert RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0
 tmavší zelená odrůda v typu Aquino
 pěkné utváření, střední velikost a vyrovnanost
 na celou sezónu, odolnost k podehnívání

 Hlávkový

Barlach RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0
 odrůda v typu Klee 

atraktivní červené barvy
 velmi pěkné utváření, 

velikost a vyrovnanost
 na celou sezónu, odolnost 

k chorobám

Barlach RZ

Hilbert RZ

Cousteau RZ

Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salanova HR IR

Exographie RZ BI:16-34, 36 EU/Nr:0/Pb LMV:1

Vidotex RZ Bl: 16-34, 36 EU/Nr:0  

Hilbert RZ BI:16-36 EU/Nr:0

Barlach RZ BI:16-36 EU/Nr:0  

Cousteau RZ BI:16-36 EU/Nr:0  

Xandra RZ BI:16-32, 34, 36 EU/Nr:0

Caravel RZ Bl:16-32, 34, 36 EU/Nr:0 LMV:1

Bobal RZ BI:16-32, 34 EU/Nr:0

Pěstební schéma

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 

výsadba sklizeň
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Lungavilla RZ
Rezistence HR Bl: 16-34, 36 EU/Nr:0/Pb
IR LMV: 1
 větší sytě zelená Bionda pro postupné 

výsadby
 rostliny jsou vyrovnané, plošší a mají 

pěkné zkadeření
 má vysokou odolnost k vybíhání  

do květu a k podehnívání
 zajímavá odrůda s pevnějšími listy  

a s pěkným utvářením
 má velmi dobrý zdravotní stav  

a trvanlivost v porostu

 Lollo Rossa

 Lollo Bionda

Antonet RZ
Rezistence HR BI:16-33 EU/Nr:0
 nová odrůda v typu 

Cavernet na celou sezónu
 velké rostliny pěkně 

utvářené a vybarvené
 má rychlejší vývoj  

a odolnost k vybíhání

Salát listový
  Lactuca sativa L. var. crispa L. convar. secalina Alef. Landau RZ

Rezistence HR BI:16-34, 36 EU/Nr:0 
IR LMV: 1
 atraktivní tmavě zelená 

odrůda typu Lollo na celou 
sezónu

 velké rostliny s pěkným 
utvářením a s odolností  
k vybíhání

 velmi dobrý zdravotní stav, 
vyrovnanost a trvanlivost

Lisboa RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb
IR LMV: 1/Me
 nová odrůda v typu 

Lungavilla s rychlejším 
vývojem na celou sezónu 
venku

 velké a vyrovnané rostliny 
středně zelené barvy

 vysoká odolnost k vybíhání  
a k podehnívání

 atraktivní vzhled s pěkným 
zkadeřením listů

 velmi dobrý zdravotní stav  
a delší sklizňové období

N N

Lisboa RZ

Wilbur RZ
Rezistence HR BI:16-33 EU/Nr:0
 vitální odrůda na celou sezónu
 vyniká odolností k vybíhání
 velké růžice mají pěkné 

vybarvení i zkadeření
 má rychlý vývoj
 hlavní odrůda na trhu

Antonet RZ

Lungavilla RZ

Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salát listový 
Lollo Rossa HR IR

Antonet RZ BI:16-33 EU/Nr:0

Wilbur RZ BI:16-33 EU/Nr:0

Salát listový Lollo Bionda

N Lungavilla RZ  Bl: 16-34, 36 EU/Nr:0/Pb  LMV:1

N Lisboa RZ  Bl: 16-36 EU/Nr: 0/Pb LMV: 1/Me

Landau RZ BI:16-34, 36 EU/Nr:0 LMV:1

výsadba sklizeň

Pěstební schéma

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 
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Salát římský
  Lactuca sativa L. var. crispa L. convar. secalina Alef.

Rios RZ
Rezistence HR Bl:16-34, 36 EU/Nr:0 
IR LMV:1/Ss( Rs)
 odrůda mini římského salátu  

pro postupné sklizně
 sytě zelené vzpřímené a velmi 

zdravé olistění
 má vysokou odolnost k vybíhání 

a výbornou trvanlivost
 uniformní rostliny tvoří velmi pěkná 

salátová srdíčka
 ideální na balení v průběhu celé 

sezóny, odolnost k chorobám

Rianxo RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr:0  
IR LMV:1
 nová zajímavá odrůda v typu Rios  

na celou sezónu
 má rychlejší vývoj, optimální velikost 

a pěkné utváření
 vysoká odolnost k vybíhání  

a k nekrózám listů
 uniformní rostliny ideální  

pro jednorázovou sklizeň
 velmi dobrá kvalita a zdravotní stav 

z postupných výsadeb

N

Alaine RZ
Rezistence HR Bl: 16-32, 34-36 EU/Fol:1/Nr:0  
IR LMV:1
 atraktivní odrůda červené barvy  

na hlavní sezónu venku
 ideální velikost a váha rostlin 

na balení mini římský
 vyrovnané rostliny s intenzivním 

vybarvením
 vysoká odolnost k vybíhání a dlouhé 

sklizňové období

N

Thurinus RZ
Rezistence HR BI:16-27, 30-32 EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1
 velký římský salát temně 

červené barvy pro postupné 
výsadby

 atraktivní vzpřímené rostliny  
s pěkným barevným 
kontrastem

 dobrý zdravotní stav a střední 
odolnost k vybíhání

Madelona RZ
Rezistence HR HR 16-34, 36 EU/Nr:0
IR Ss(Rs)
 větší římský salát tmavě 

zelené barvy na celou sezónu
 vzpřímené bohaté olistění 

a dobrá tvorba hlávek
 velmi dobrý zdravotní stav 

a značná odolnost k vybíhání
 přizpůsobivá odrůda odolná 

ke stresu

Celedona RZ Knox
Rezistence HR Bl: 16-32, 34, 36 EU/Nr:0
 Knox odrůda v typu 

Madelona na celou sezónu
 velký římský salát tmavě 

zelené barvy
 vzpřímené rostliny mají 

pěkné utváření
 střední odolnost k vybíhání 

vyžaduje včasnou sklizeň
 atraktivní odrůda 

s množstvím kvalitních listů

N

Madelona RZ

Celedona RZ Knox

Thurinus RZ

Alaine RZ

Rios RZ

Rianxo RZ
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Tendita RZ

Malenita RZ

Tendita RZ

Tendita RZ
Rezistence HR 
Bl: 16-20, 22-25, 29, 30, 33-36 EU/Fol:1/Nr:0
 zajímavá novinka v typu malého 

Crunchy na celou sezónu
 středně zelené rostliny jsou 

vyrovnané a pěkně uzavřené
 velké množství křehkých listů 

s výbornou trvanlivostí  
po sklizni

 ideální odrůda pro velmi husté 
výsadby (jako mini římský)  
a postupné sklizně

 velmi dobrý zdravotní stav  
a odolnost k vybíhání

 chutné listy jsou vhodné  
na přímý konzum, do salátu  
a také k plnění

N

Malenita RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr:0
 nová odrůda v typu Crunchy 

na celou sezónu
 vzpřímené rostliny jsou sytě 

zelené, uniformní a pěkně 
zabalené

 velikost střední až větší  
dle sponu výsadby

 vysoká odolnost k vybíhání  
a výborná trvanlivost

 atraktivní vzhled a velmi 
dobré chuťové vlastnosti

 výborný zdravotní stav  
a dlouhé sklizňové období

N

Extra křupavé saláty Perfektní variace římských salátů 
Rijk Zwaan!

Náš sortiment římských salátů uspokojí každé přání - od mini po maxi, červené nebo zelené, 
otevřené nebo uzavřené hlávky, na pole, do skleníku nebo do hydroponie. Výborná chuť  
a atraktivní vzhled dělají z tohoto druhu velmi zajímavý produkt.

Na některých trzích se dokonce konzumace římských salátů vyrovnává spotřebě ledového 
salátu. Není divu, že tento druh je stále oblíbenější.

Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salát římský HR IR

Rios RZ Bl:16-34, 36 EU/Nr:0 LMV:1/Ss( Rs)

N Rianxo RZ Bl: 16-36 EU/Nr:0 LMV:1

N Celedona RZ Bl: 16-32, 34, 36 EU/Nr:0

Thurinus RZ BI:16-27, 30-32 EU/Nr:0/Pb LMV:1

Madelona RZ HR 16-34, 36 EU/Nr:0 Ss(Rs)

N Alaine RZ Bl: 16-32, 34-36 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1

N Tendita RZ Bl: 16-20, 22-25, 29, 30, 33-36 
EU Fol:1/Nr:0

N Malenita RZ Bl: 16-36 EU/Nr:0  

výsadba sklizeň

Pěstební schéma
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Salát dubáček
  Lactuca sativa L.var.crispa

Kisheri RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0 
IR LMV:1
 oblíbená odrůda dubáčku sytě 

zelené barvy v typu Kiribati
 velké, velmi vyrovnané rostliny 

a pěkné utváření
 odolnost k chorobám, 

k vybíhání a k podehnívání

Macai RZ
Rezistence HR BI:16-36 EU/Nr:0 
IR LMV:1
 oblíbená odrůda dubáčku pěkné 

červené barvy typu Cornouai
 velké, velmi vyrovnané rostliny  

a pěkné utváření
 odolnost k chorobám, 

k vybíhání a k podehnívání

Cordai RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr:0  
IR LMV:1
 perspektivní odrůda v typu Macai na celou 

sezónu venku
 velké a vyrovnané rostliny mají atraktivní 

červené vybarvení
 vysoká odolnost k vybíhání  

a k podehnívání
 velmi pěkný vzhled a utváření rostlin
 má rychlý vývoj a delší sklizňové období

N

Kisheri RZ

Cordai RZ

Macai RZ

Salát Batavia
  Lactuca sativa L. var. capitata L.

Tourbillon RZ
Rezistence HR BI:16-27, 30-32 EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1
 standardní odrůda typu 

Batavia otevřeného růstu
 velké rostliny středně zelené 

s pěkným zkadeřením
 odolnost ke stresu 

a k vybíhání, trvanlivost

Mineral RZ
Rezistence HR Bl: 16-36 EU/Nr:0  
IR LMV:1
 atraktivní červený salát 

Batavia na celou sezónu
 velké rostliny mají pěkné 

utváření a zkadeření
 výnosná odrůda s volnou 

listovou růžicí ideální do léta
 vysoká odolnost k vybíhání  

a delší sklizňové období

N

Mineral RZ

Tourbillon RZ

Rezistence leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Salát dubáček HR IR

Kisheri RZ BI:16-36 EU/Nr:0 LMV:1

N Cordai RZ Bl: 16-36 EU/Nr:0 LMV:1

Macai RZ BI:16-36 EU/Nr:0 LMV:1

výsadba sklizeň

Pěstební schéma
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Bonarda RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0
 Knox, Salanova, Batavia, červený

Gagarin RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0
 Knox, Salanova, Dubáček, zelený

Hawking RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0:
 Salanova, Multileaf, zelený

Lalique RZ
Rezistence HR Bl:16-26, 32 EU, LMV:1
 Crystal salát, zelený

Kimenoz RZ
Rezistence HR Bl:16-34, 36 EU/Nr:0
 Dubáček, zelený

Xem RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0
 Salanova, Dubáček, červený

Exalto RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0, LMV:1
 Salanova, Crispy, zelený

Tralex RZ
Rezistence HR Bl:16-36 EU/Nr:0
 Salanova, Crispy, červený

Salát 
HYDRO

Endivie
  Cichorium endivia L.

Printel RZ
 nová odrůda širokolisté 

Endivie v typu Kethel pro jarní 
výsadby

 vyniká raností a odolností 
k nízkým teplotám

 velké rostliny sytě zelené 
barvy ideální na zpracování

 velmi dobrý zdravotní stav  
a trvanlivost v porostu

N
Anconi RZ
 širokolistá Endivie na přímý 

prodej a balení
 vitální odrůda sytě zelené 

barvy, velké polovzpřímené 
rostliny mají pěkné utváření

 vyniká trvanlivostí a odolností 
k vybíhání

 zdravá spodní strana  
a vysoká hmotnost

Berlinal RZ
 robustní odrůda v typu Avral 

se sytě zeleným listem  
na celou sezónu

 velké rostliny jsou pěkně 
utvářené a zkadeřené

 vysoká odolnost k vybíhání  
a k nekrózám listů

 velmi dobrý zdravotní stav  
a trvanlivost v porostu  
i po sklizni

 ideální na všechny způsoby 
zpracování

Katiri RZ
 novinka Endivie s jemným 

listem (Trés fine maraichére) 
v typu Korbi

 sytě zelené a bohaté 
atraktivní olistění

 střední odolnost k vybíhání 
vyžaduje včasnou sklizeň

 vysoká odolnost k nekrózám 
listů v teplém období

 zajímavá odrůda s kvalitním 
listem a větším podílem 
vybělené části

N

Printel RZ

Katiri R
Z
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Boa RZ F1
HR Pfs:1-9, 11, 13, 15, 16
 oblíbená pozdní odrůda  

na pěstování po celou sezónu
 velké tmavě zelené listy  

na průmysl i přímý prodej
 velmi dobrý zdravotní stav 

a vysoká odolnost  
k vybíhání

 výnosná odrůda  
s pozvolným vývojem  
a delším obdobím sklizně

Mouflon RZ F1
HR Pfs:1-12, 14-16
 novější pozdní odrůda 

špenátu na přezimování  
a jarní výsev

 sytě zelené velké listy 
ideální na zpracování

 má odolnost k vybíhání
 výnosná odrůda

Rhino RZ F1
HR CMV/Pfs:1-7, 9, 11 ,13 ,15, 16
IR Pfs:8
 oblíbená odrůda  

na celoroční pěstování
 sytě zelené velké listy, 

vyšší obsah sušiny
 ideální na průmysl  

i přímý prodej
 přizpůsobivost,  

rychlý vývoj,  
odolnost k vybíhání

 výnosově jistá odrůda  
pro pěstitele

Špenát
  Spinacia oleracea L.

Fazole pnoucí
  Phaseolus vulgaris L.

Faiza RZ
 novinka s tmavě zelenými plochými lusky vyžadující oporu
 ideální pro pěstování venku i v krytech
 oproti standardním odrůdám vyniká sladší 

chutí, obsahovým 
složením, lepší 
trvanlivostí  
a barvou

 výnosná odrůda 
s dlouhými  
a vyrovnanými lusky

N

Roketa setá
  Eruca sativa

Sparkle RZ
 zajímavá odrůda rokety s okrouhlými 

tmavě zelenými listy
 ideální pro pěstování na jaře a na podzim
 dobře snáší chladné období roku  

(má rychlý vývoj)
 velmi dobré chuťové vlastnosti
 vhodná pro pěstování volně v půdě i jako hrnkovaná

N

Platypus RZ F1
Goanna RZ F1

Parakeet RZ F1
Woodpecker RZ F1

Lizard RZ F1
Wildebeest RZ F1

Špenát Baby
 Spinacia oleracea L.

Počet rostlin/m2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Špenát HR IR

Mouflon RZ F1 Pfs:1-12, 14-16  

Rhino RZ F1 CMV/Pfs:1-7, 9, 11 ,13 ,15, 16  Pfs:8

Boa RZ F1 Pfs:1-9, 11, 13, 15, 16  

výsadba sklizeň

Pěstební schéma
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Opaal RZ
 stále oblíbená velmi raná 

odrůda do krytů a pod textilie  
(60 dní od výsadby)

 vyžaduje optimální podmínky  
pro vývoj

 pěstování z velké sadby

Miramonte RZ F1
 raná odrůda (60–65 dní) pro jarní výsadby  

pod textilie i volně
 má dobrou vitalitu a pěkné olistění
 růžice jsou polokryté, pevné a kvalitní
 odolnější ke stresu po výsadbě

Divita RZ F1
 oblíbená raná odrůda (70 dní)  

pod textilie i volně
 vzpřímené olistění a kvalitní  

těžší růžice
 jisté sklizně i za nepříznivých 

podmínek

Květák
  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Ormonde RZ F1
 nová poloraná odrůda (75 dní)  

na přímý prodej po celou sezónu
 těžké klenuté růžice jsou pevné  

a velmi dobře kryté
 vyniká přizpůsobivostí a má pěkné 

střední olistění
 značná odolnost ke stresuChambord RZ F1

 hlavní odrůda v sortimentu  
(cca 80 dní)

 vyniká vitalitou 
a přizpůsobivostí

 má bohaté vysoké olistění 
a výborné krytí růžic

 velké bílé růžice jsou těžké,  
klenuté, hladké a kvalitní

 velmi dobře zakládá růžice i v létě
 značná odolnost ke stresu umožňuje 

pěstování po celou sezónu  
od jara do podzimu

 sklizeň na 2–3 řezy

Dexter RZ F1
 podzimní odrůda (90 dní)  

pro sklizně koncem léta 
a především na podzim

 vitální, vzpřímené a zdravé olistění
 velmi dobré krytí růžic
 pevné a klenuté růžice jsou ideální 

na přímý prodej i zpracování

Počet rostlin/ha leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Květák

Opaal RZ 35–45.000  

Miramonte RZ F1 30–40.000  

Divita RZ F1 30–40.000  

Chambord RZ F1 25–30.000  

Ormonde RZ F1 25–30.000  

Dexter RZ F1 25–30.000  

Květák zelený

Vitaverde RZ F1 30–35.000

Puntoverde RZ F1 30–35.000

Brokolice

N Larsson RZ F1 35–45.000

výsadba sklizeň

Pěstební schéma
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Vitaverde RZ F1
 poloraná odrůda (75 dní) 
 polovzpřímené středně silné a zdravé olistění
 vyrovnané růžice jsou velmi pevné  

a mají atraktivní zelenou barvu
 na postupné sklizně během celé sezóny

Puntoverde RZ F1
 typ Romanesco
 poloraná odrůda (cca 80 dní)  

na postupné sklizně během celé  
sezóny (i v létě)

 dobrá tvorba růžic bez prorůstání
 vyrovnané růžice jsou velmi pevné, 

pěkně utvářené a mají atraktivní 
zelenou barvu

Květák zelený
  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Brokolice
  Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. italica

N
Larsson RZ F1
 nová poloraná (75 dní) 

odrůda pro sklizeň 
koncem léta  
a na podzim

 vyrovnané rostliny  
i růžice, snadná sklizeň

 růžice střední velikosti, 
klenuté, sytě zelené

 ideální odrůda  
pro jednorázové sklizně

Salima RZ F1
 raná odrůda (65 dní)  

na přímý prodej i zpracování
 světle zelené kulovité hlávky (1–2 kg)
 pěkná vnitřní struktura a výborná 

chuť, rychlý vývoj

Madlene RZ F1
 poloraná odrůda (90 dní)  

pro postupné výsadby a sklizně na trh
 pravidelné kulaté hlávky jsou velmi těžké 

(1,5–2,5 kg) a mají pěknou vnitřní strukturu
 šedo–zelené olistění je zdravé a ideální  

na prodej s hlávkou

Kapusta hlávková
  Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. sabauda L.

Puntoverde RZ F1

Larsson RZ F1

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 

Počet rostlin/m2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Kapusta

Salima RZ F1 40 – 50.000  

Madlene RZ F1 30 – 40.000  

Pěstební schéma

výsadba sklizeň
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Cindy RZ F1
 velmi raná odrůda na rychlení  

v krytech a pod textiliemi
 velké ploché bulvy mají výbornou 

chuť a nedřevnatí
 má rychlý vývoj, uniformitu 

a střední olistění

Ukza RZ F1
 odrůda modré kedlubny pro výsadbu 

od dubna do volné půdy bez zakrytí
 velké ploše kulovité bulvy a bohaté 

polovzpřímené olistění
 vyniká přizpůsobivostí a jistotou  

po celou sezónu

Terek RZ F1
 raná odrůda pro jarní 

sklizně i podzim
 ploše kulovité bulvy 

ideální na přímý prodej
 olistění je středně 

dlouhé a pevné
 vyrovnanost umožňuje 

jednorázovou sklizeň

Kedlubna
  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Beas RZ F1
 sněhově bílá poloraná odrůda  

na léto a podzim
 má pozvolný vývoj a není 

vhodná na nejranější výsadby
 ploše kulovité bulvy střední 

velikosti
 atraktivní bílá barva, ideální  

do kombinace s jinými odrůdami

N

Beas RZ F1
Ukza RZ F1

Segura RZ F1
 vitální odrůda na celou sezónu venku
 krásně vzpřímené a zdravé olistění
 vyniká vyrovnaností rostlin, 

atraktivním vzhledem a má velké 
ploché bulvy

 vývoj je rychlý a přizpůsobivost 
podmínkám značná

Bode RZ F1
 poloraná odrůda pro výsadbu  

od poloviny dubna až do konce sezóny
 velké ploché bulvy si podrží tvar, snadno 

se sklízejí a mají dobrou kvalitu
 střední polovzpřímené olistění, 

vyrovnané rostliny

Lech RZ F1
 standardní odrůda na celou 

sezónu (výsadba od dubna)
 atraktivní a vyrovnané světle 

zelené ploše kulovité bulvy
 polovzpřímené olistění a velmi 

dobrý zdravotní stav
 vyniká rychlým vývojem 

a přizpůsobivostí
Eltville RZ F1
 polopozdní odrůda pro sklizně 

během léta a na podzim
 má bohaté vzpřímené olistění
 velké plošší bulvy mají dlouhý 

hypokotyl (snadná sklizeň)
 výborný zdravotní stav

Reno RZ F1
 středně raná odrůda na celou 

sezónu (jaro, léto, podzim) venku
 sytě zelené vzpřímené olistění má 

velmi dobrý zdravotní stav
 atraktivní ploše kulovité bulvy jsou 

kvalitní a déle si podrží pěkný tvar
 přizpůsobivá odrůda pro postupné 

výsadby a sklizně na čerstvý trh
 vyniká vitalitou, vzhledem a má delší 

sklizňové období

Počet rostlin/m2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Kedlubny

Cindy RZ F1 9–12  

N Beas RZ F1 9–12  sněhově bílá odrůda

Terek RZ F1 9–12  

Segura RZ F1 9–12  

Reno RZ F1 9–12

Bode RZ F1 9–12  

Lech RZ F1 9–12  

Eltville RZ F1 8–10

Ukza RZ F1 8–10  

výsadba sklizeň

Pěstební schéma
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Tourima RZ F1
 odrůda špičatého zelí  

pro postupné výsadby  
(65–70 dní)

 má atraktivní vzhled  
a optimální velikost  
(0,8–1,5 kg)

 dlouhé sklizňové období  
a velmi dobrý zdravotní stav

 ideální na čerstvé saláty

Lemma RZ F1
 velmi raná odrůda (60 dní) 

pro nejranější výsadby
 vyrovnané kulovité hlávky 

(1–1,5 kg) na přímý prodej
 odolnost ke stresu, kvalita 

a delší sklizňové období
 odolnější k praskání

Toughma RZ F1
 oblíbená poloraná odrůda  

(75 dní) středního růstu  
na přímý prodej

 pevné kulovité hlávky  
(1,5–2,5 kg) lze déle sklízet

 dobrý zdravotní stav  
a odolnost k praskání

Zelí hlávkové bílé
 Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. capitata f. alba

Pushma RZ F1
 velmi raná odrůda (55–60 dní  

od výsadby) na nejranější 
výsadby

 kulovité hlávky střední velikosti 
(0,8–1,3 kg) jsou vyrovnané

 má velmi rychlý vývoj za nižších 
teplot na jaře

 ideální pro výsadbu pod netkané 
textilie

N

Pushma RZ F1

Tourima RZ F1

Axioma RZ F1
HR FOC:1
 zajímavá odrůda v typu Flexima RZ F1  

na přímý konzum
 dorůstá za cca 120–130 dní a dlouho  

vydrží v porostu
 velmi pevné kulovité hlávky (1,5–3 kg) jsou 

odolnější k napadení třásněnkami
 vitální a přizpůsobivá odrůda vhodná  

i pro skladování
 rezistence k Fusariu

N

Korsuma RZ F1
HR FOC:1
 perspektivní odrůda na přímý konzum  

i zpracování (krouhání)
 dorůstá za 90–95 dní od výsadby  

a lze značně dlouho sklízet
 hlávky jsou kulovité a mají hmotnost  

(2–5 kg) dle hustoty porostu
 vhodná pro postupnou výsadbu od poloviny 

dubna do června
 vitální a zdravá odrůda s odolností  

k napadení třásněnkami

Axioma RZ F1

Axioma RZ F1

Gintama RZ F1
HR FOC:1
 univerzální odrůda na konzum  

a průmyslové zpracování
 vegetační doba cca 90 dní  

od výsadby a dlouhé období 
sklizně

 má silně voskovité listy a je 
tolerantní k třásněnkám

 hlávka má ploše kulatý tvar 
a podle sponu dosahuje 
hmotnosti 2–6 kg 

 košťál je krátký, pěkná 
vnitřní struktura a kvalita 
na zpracování

 doporučujeme na postupné 
výsadby od konce března  
až do začátku července

 rezistence k Fusariu

N
Congama RZ F1
HR FOC:1
 perspektivní odrůda  

(100–110 dní) na přímý konzum 
pro postupné sklizně v létě  
a na podzim

 kulovité hlávky (1–3 kg) jsou 
velmi pevné

 odolnější k napadení 
třásněnkami

 velmi dobrý zdravotní stav  
a odolnost ke stresu

 má delší sklizňové období

Congama RZ F1
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Septima RZ F1
HR FOC:1
 polopozdní vitální odrůda (140 dní) 

na krouhání přímo z pole
 větší, ploše kulovité hlávky (5–8 kg)  

s jemnou vnitřní strukturou bílé 
barvy, typická chuť

 vysoce výnosná odrůda, velmi 
dobrá kvalita po vykysání

 rezistence k Fusariu

Selma RZ F1
 značně přizpůsobivá 

odrůda, dorůstá 
za 120–130 dní 
od výsadby

 pevné kulaté hlávky  
(4–7 kg), velmi kvalitní 
na zpracování

 delší sklizňové období 
a střední tolerance  
k napadení třásněnkami

Oklahoma RZ F1
 osvědčená pozdní odrůda (150 dní)  

na zpracování přímo z pole
 velké kulaté hlávky (5–8 kg) vynikají chutí
 kvalita po vykysání i po delším uložení
 vysoké výnosy, přizpůsobivost a celkově 

dobrý zdravotní stav
 dlouhé sklizňové období, výnosově jistá
 stále velice oblíbená odrůda

N
Missourima RZ F1
HR FOC:1
 nová perspektivní 

odrůda  
na prodej i zpracování

 velikost hlávek (3–6 kg) 
podle sponu pěstování

 hlávky jsou kulaté, mají 
pevný list a výbornou 
vnitřní strukturu 
s pěknou bílou barvou

 dorůstá za 140–150 dní  
a lze dlouho sklízet

 je odolná k napadení 
třásněnkami a má velmi 
dobrý zdravotní stav

 velmi vhodná  
na krouhání přímo 
z pole a na skladování

 rezistence k Fusariu

Missourima RZ F1

Missourima RZ F1

Ancoma RZ F1
HR FOC:1
 atraktivní odrůda  

s širokým uplatněním 
na trhu (přímý prodej, 
krouhání, saláty, 
skladování)

 velmi pevné hlávky, 
mírně ploše kulovité  
(2–5 kg dle sponu)

 lze sklízet za 120–140 
dní od výsadby

 delší trvanlivost  
v porostu

 rezistence k Fusariu

Septima RZ F1

Lagrima RZ F1
HR FOC:1
 pozdní odrůda (145 dní) na prodej, 

zpracování i skladování
  větší pevné kulaté hlávky  

(3–6 kg) jsou odolné k praskání  
i třásněnkám

   velmi dobrý zdravotní 
stav a dlouhé období 

sklizně
  rezistence  

k Fusariu

Počet rostlin/m2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Zelí bílé

Tourima RZ F1 40–60.000  

Lemma RZ F1 40–60.000  

N Pushma RZ F1 40–60.000  

Toughma RZ F1 40–60.000  

Gintama RZ F1 30–45.000  

Ancoma RZ F1 25–35.000  

N Axioma RZ F1 30–45.000

Korsuma RZ F1 30–45.000

Congama RZ F1 30–45.000

Selma RZ F1 25–35.000

Septima RZ F1 25–35.000

Oklahoma RZ F1 22–28.000

N Missourima RZ F1 25–35.000

Lagrima RZ F1 25–35.000

Storema RZ F1 30–45.000

výsadba sklizeň

Pěstební schéma

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 
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Redma RZ F1
 poloraná odrůda (80 dní)
 dlouhé období sklizně  

a přizpůsobivost
 pevné kulovité hlávky  

(1,5–3 kg)
 velmi dobrý zdravotní stav
 přímý prodej i zpracování

Futurima RZ F1
 pozdní odrůda (140 dní) 

na zpracování s možností 
skladování

 vyšší kulovité  
hlávky (2–5 kg)

 vyniká vitalitou, 
přizpůsobivostí, výnosem 
a intenzivním vybarvením

 dává výbornou kvalitu  
po vykysání

Rexoma RZ F1
 vitální odrůda  

pro postupné sklizně  
na trh (110 dní od výsadby)

 pravidelné kulaté hlávky 
(2–3 kg) mají pěkné 
vybarvení a lze je skladovat

 velmi dobrý zdravotní stav  
a trvanlivost v porostu

Resima RZ F1
 nová odrůda s pravidelnými kulatými 

hlávkami (1,5–4 kg) na přímý prodej  
i zpracování (vegetační doba 120–130 dní)

 má velmi dobrý zdravotní stav, vitalitu  
a dává jisté výnosy kvalitních hlávek

 vhodná pro postupné sklizně od léta 
do podzimu a pro skladování

Zelí hlávkové červené
  Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. capitata f. rubra L.

Valerie RZ F1
 raná odrůda na celou sezónu
 pravidelně kulaté bulvičky sytě 

červené barvy
 zdravé tmavě zelené olistění, snadná 

sklizeň, vyrovnanost
 vhodná i do krytů
 pěkný tvar i v létě

Belsay RZ F1
 poloraná odrůda pro svazkování v létě a na podzim
 střední olistění je sytě zelené, zdravé a ideální na svazkování
 bulvičky jsou pravidelně kulaté, zářivě červené barvy a mají jemný kořínek
 vyniká vyrovnaností, vzhledem a má velmi dobrou vnitřní kvalitu
 pro postupné výsevy od poloviny dubna do konce sezóny

Ředkvička
  Raphanus sativus L. var. sativus

Bodiam RZ F1
 nová raná odrůda na celou sezónu venku i pod netkané textilie
 vyrovnané bulvičky jsou pravidelně kulaté, zářivě červené 

s jemným kořínkem
 olistění je zdravé, tmavě zelené a pevné
 velmi dobrá vnitřní kvalita a odolnost k chorobám a k praskání
 vhodná pro postupné výsevy od jara až do podzimu (včetně léta)

N

Bodiam F1

Resima RZ F1

Počet rostlin/ha leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Zelí červené

Redma RZ F1 30–40.000  

Rexoma RZ F1 30–40.000  

Resima RZ F1 30–40.000  

Futurima RZ F1 22–28.000  

výsadba sklizeň

Pěstební schéma

1 2 3 4 5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52 
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 Pro pěstování v půdě

Barbados RZ F1
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
 oblíbená velmi raná odrůda  

pro pěstování v půdě
 kulaté pevné plody  

intenzivní barvy,  
8–9 plodů ve vijanu, (120 g)

 vyniká raností  
a bohatou plodností

 výborná chuť a trvanlivost
 atraktivní zářivě červená barva

Cibellia RZ F1
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 
IR Ma/Mi/Mj
 vitální odrůda s velmi 

pevnými plody  
pro pěstování v půdě

 plody atraktivní, kulaté 
(120–140 g)

 ideální na studené rychlení 
v krytech

Rugantino RZ F1
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/
  Vd:0
 odrůda v typu Cuor di Bue
 hmotnost plodu 150–180 g
 krátká rostlina, silně rostoucí,  

sklizeň volných plodů
 velmi dobrá chuť a dobrá 

skladovatelnost
 nutná redukce vijanů  

s maximálním počtem 4 plodů
 pro pěstování v půdě  

nebo na hydroponii

Rajče
 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Gaheris RZ F1
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/
  Vd:0 IR Ma/Mi/Mj
 vitální odrůda do půdy 

i hydroponie (do krytů i ven)
 větší plody (120–140 g) jsou 

mírně ploše kulovité,  
pevné, 7–8 ve vijanu

 má výborný zdravotní stav, 
atraktivní plody a trvanlivost 
po sklizni

Tirrenico RZ F1
HR HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0 
IR TSWV/Ma/Mi/Mj
 středně raná odrůda na jarní 

a podzimní pěstování  
v nevytápěných krytech

 vynikající násada plodů  
i při horších podmínkách

 silný kořenový systém, 
potřebuje více vody  
než běžné odrůdy

 tmavě červené lesklé plody  
s hmotností 120–140 g jsou 
velmi trvanlivé

 mimořádná odolnost  
proti chorobám, rezistence  
i proti bronzovitosti (TSWV)

Sassari RZ F1
HR ToMV:0-2/Ff:A-/Fol:0,1/For/Va:0/
  Vd:0/Si IR Ma/Mi/Mj
 odrůdy typu Cherry na volný 

sběr
 drobné plody o hmotnosti 

14–16 g
 kulaté plody mají výbornou chuť
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Pro  
pěstování 

v hydroponii
Společnost Rijk 

Zwaan nabízí široký 
sortiment odrůd 

vyšlechtěných 
speciálně  

pro pěstování  
v hydroponii.  

V našem zkušebním 
centru v Holandsku 

každoročně 
testujeme téměř 

100 různých odrůd. 
Získané výsledky 

jsou k dispozici všem 
zájemcům  

o rajčata pěstovaná 
ve sklenících. 

Návštěva testovacího 
centra je možná  

v období od dubna do 
října. Bližší informace 

vám podá náš 
specialista  

pro plodové zeleniny 
Lubomír Šléger.

 Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.

Segmenty

Mini (0–30 g), volná sklizeň

Kulaté Sassari RZ F1

Oválné Florantino RZ F1, Solarino RZ F1

Blocky Ternetto RZ F1, Confetto RZ F1

San Marzano Idolini RZ F1, Farbini RZ F1

Mini (0–30 g), sklizeň ve vijanech

Kulaté Reddery RZ F1, Tastery RZ F1

Oválné Caldino RZ F1

Blocky Redetto RZ F1

Cocktail (30–60 g), sklizeň ve vijanech

Kulaté Brioso RZ F1, Saluoso RZ F1

Oválné Wasino RZ F1

Blocky Papeletto RZ F1

Standard (90–110 g), sklizeň ve vijanech

Kulaté Sweeterno RZ F1, Lyterno RZ F1

Oválné Plumola RZ F1

Standard (110–130 g), sklizeň ve vijanech

Kulaté Cappricia RZ F1, Tomicia RZ F1, 
Gerdicia RZ F1

Standard (130–160 g), sklizeň ve vijanech

Kulaté Adventure RZ F1, Prodezo RZ F1

Podnož pro roubování rajčat

Suzuka RZ F1
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Paprika
 Capsicum annuum L..

Bravia RZ F1
HR Tm:0-2/ IR TSWV:0
 oblíbená raná odrůda do volné půdy  

i do krytů
 vyšší hmotnost plodů 140–170 g
 vysoká kvalita plodů, hladké, žluto–bílé, 

kónické
 vzpřímené rostliny, stabilní a pevné
 vynikající výsledky při intenzivní kultuře
 výborné třídění plodů, plody nefialoví
 velmi dobrý zdravotní stav

Century RZ F1
HR Tm:0-3
 standardní odrůda v typu 

maďarských paprik  
se žlutobílými kónickými plody

 vhodná pro pěstování venku  
i v krytech (s vyštipováním)

 výnosná odrůda  
s atraktivními plody,  
(120–130 g)

 doporučujeme pro pěstování  
na kapkové závlaze

Topzel RZ F1
HR Tm:0-2 IR TSWV: 0
 zelená odrůda papriky  

s dozráváním do červena
 středně silná generativní odrůda 

na pěstování venku i v krytech
 dobře toleruje výkyvy počasí, 

má silný kořenový systém
 dobrá násada plodů, dává rané 

a vysoké výnosy
 plody jsou velké kónické  

s hmotností 140–180 g
 silnostěnné a pevné plody  

s minimálními deformacemi

Combino RZ F1
HR Tm:0-2/ IR CMV/TSWV:0
 nová odrůda v typu Bravia RZ F1 

s vyrovnanými většími plody
 rostliny pevné, vzpřímené, 

odolné k vylamování
 atraktivní a těžké plody mají 

velmi pěkné třídění
 velmi dobrý zdravotní stav  

po celou vegetaci
 výnosná odrůda pro polní 

pěstování i do krytů

N

Dinamica RZ F1
HR Tm:0-2/PVY:0,1,1.2/Xcv:1-3
 větší typ kápie s pevným plodem zářivě červené barvy
 raná odrůda, disponuje vysokým výnosovým potenciálem
 plody mají velmi dobrou trvanlivost na prodej  

a jsou ideální i pro průmyslové zpracování
 hmotnost plodu 140–160 g
 velmi dobrý zdravotní stav
 pevné a vzpřímené rostliny

Dinamica RZ F1

Praktica RZ F1

Combino RZ F1

Balcanica RZ F1
HR  PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/

Xcv:1-3/ 
IR  TSWV:0
 perspektivní odrůda 

v typu Dinamica RZ F1  
se zářivě červenými většími plody

 rostliny pevné, vzpřímené, odolnější 
k vylamování

 velká násada těžších plodů v pěkném třídění
 ideální na přímý prodej, balení i zpracování
 velmi výnosná odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem

N

Praktica RZ F1
HR Tm:0-2/ IR TSWV:0
 nová odrůda v typu Porteca RZ F1 s tvarově 

pěknými sytě červenými plody
 vyniká raností a vyrovnaností 

atraktivních plodů
 plody střední velikosti, tupě 

ukončené, pevné
 ideální na balení i přímý 

prodej
 výnosná odrůda 

s bohatou násadou, 
rychlým vývojem  
a s velmi dobrým 
zdravotním 
stavem

N
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Rush RZ F1
HR Tm:0-2
 středně zelená  

pálivá paprika
 štíhlé plody mají délku  

cca 18–20 cm
 vhodná pro pěstování  

v krytu, možno vyštipovat
 výnosná hybridní odrůda, 

plody jsou vyrovnané  
a vybarvují se do pěkné 
červené barvy

Storm RZ F1

Ilanga RZ F1

Ilanga RZ F1
HR PVY:0/Tm:0-3 IR TSWV:0
 tmavě zelená blocky paprika, 

zraje do žluté barvy
 raná odrůda s vysokým 

výnosovým potenciálem
 plody mají velmi dobrou 

trvanlivost, jsou tvarově 
vyrovnané

 hmotnost plodu 200–250 g
 vitální rostliny do krytů i ven

Monarca RZ F1
 vyrovnané oválné plody 

tmavě fialové barvy
 silná rostlina, která se dokáže 

přizpůsobit i zhoršeným 
podmínkám

 dobrá skladovatelnost, 
stabilní výnos a kvalita

 vitální odrůda do krytů i ven

Longo RZ F1
 odrůda s dlouhými tmavě 

fialovými plody (30 cm)
 vyrovnané plody  

a velká násada
 lze pěstovat v krytech i venku
 vyniká přizpůsobivostí 

k podmínkám a plodností

Leire RZ F1
 atraktivní odrůda vhodná  

pro pěstování v krytu, ale také  
v polních podmínkách

 rostliny jsou silně rostoucí
 poskytuje vysoký výnos  

a to i při relativně 
nepříznivých podmínkách 

 plody jsou oválné,  
bílo-fialové, žíhané a lesklé

 výborná vnitřní kvalita

Lilek
 Solanum melongena L..

Sharapova RZ F1
 velmi raná odrůda se středně 

silným růstem
 dává jisté a vysoké výnosy  

i při nepříznivých podmínkách
 plody mají oválný tvar, jsou 

tmavě fialové a lesklé
 hmotnost plodů je 250–500 g
 dobře snáší přepravu  

a krátkodobé skladování
 univerzální odrůda  

pro pěstování v krytu a na poli

Leire RZ

Red Jet RZ F1
HR PVY:0.1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3
IR Lt
 poloraná blocky 

odrůda do krytů i ven
 vybarvuje z tmavě 

zelené do sytě 
červené barvy

 hmotnost plodů 
250–300 g

 pevné rostliny 
středního růstu

N

Storm RZ F1
HR Tm:0-3 IR TSWV:0/Ma/Mi/Mj
 nová odrůda pálivé papriky s extra velkými plody
 vyrovnané zelené plody dosahují délku  

24–28 cm, šířku 5–6 cm
 vitální odrůda, v krytu doporučujeme pěstovat  

na 2 výhony
 vysoký výnosový potenciál  

a rezistence k chorobám
 silný kořenový systém, dobře snáší horší 

klimatické podmínky

N

Pálivé

Massouda RZ F1
HR Tm:0-2/ IR TSWV:0
 typ „Italian Dulce“ = italská sladká paprika
 vhodná pro polní pěstování i v krytých plochách
 vysoký výnosový potenciál, silný kořenový systém
 vynikající chuťové vlastnosti
 leskle červená v botanické zralosti

Palermo RZ F1
HR Tm:0-2/
 dozrává do sytě červené 

barvy
 velice sladká chuť
 pravidelná násada  

a dobrá trvanlivost plodů
 doporučujeme pěstování 

pouze v krytech

N

Red Jet RZ F1
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Proloog RZ F1
HR Ccu/ IR Px (ex Sf)
 odrůda okurek hadovek 

s velmi dobrou násadou 
kvalitních plodů

 vhodná pro velmi rané výsadby 
s vysokým výnosovým 
potenciálem

 odrůda je vhodná  
i pro lednovou výsadbu 
na hydroponii

 od poloviny února je možné 
sázet do půdy

 hadovky dlouhé

Okurka
  Cucumis sativus L.

Climont RZ F1
HR Cca/Ccu/Px (ex Sf)/ 
IR CVYV
 odrůda hadovky se silným růstem
 tmavě zelené velmi uniformní plody
 dostatečně generativní
 vhodná pro letní sklizně
 pro pěstování v krytech v hydroponii i v půdě

N

Climont RZ F1

Verdon RZ F1
HR CGMMV/Cca/Ccu/Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV
 velmi raná generativní 

odrůda
 vynikající násada plodů 

na hlavním stonku
 vyrovnané tmavozelené 

plody 32–35 cm dlouhé 
 vhodná pro jarní  

i podzimní pěstování  
bez přitápění

Media RZ F1
HR Cca/Ccu 
IR CMV/CVYV/Px (ex Sf)
 oblíbená odrůda  

v tomto typu pro pěstování  
v krytech, v půdě i v hydroponii

 tmavě zelené vyrovnané plody  
(20–24 cm)

 kvalitní plody ideální 
na přímý prodej

 hadovky midi

Roadie RZ F1
HR Cca/Ccu 
IR CVYV/Px (ex Sf)
 hadovka otevřeného růstu
 sytě zelená barva plodů
 velmi vysoký výnos
 délka plodů 32–35 cm

N

Roadie RZ F1
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Touareg RZ F1
HR Ccu/Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV
 klasická okurka ze skupiny Blueleaf,  

odolná na CMV a CVYV
 středně silná vitalita rostlin
 odrůda zvláště vhodná pro hlavní pěstitelské 

období, bez sklonu k tvorbě žlutých konců plodů
 tmavě zelený plod s délkou 20–24 cm, nepřerůstá

Caman RZ F1
HR Ccu/Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV
 zajímavá odrůda na trhu polních partenokarpických salátovek
 sytě zelené plody jsou delší (20–25 cm),  

velmi hladké a nehořknou
 odrůda pro pěstování v krytech i venku

 okurky salátové /slice/

Touareg RZ F1

Cobalt RZ F1
HR Fom: 0, 1,2 ,1.2/For/Va IR Fon: 0-2
 tykvová podnož středního růstu
 vysoká odolnost k houbovým chorobám kořenového systému
 urychlení začátku sklizně plodů
 vysoký celkový výnos a kvalita
 velmi dobrá afinita

podnož pro roubování okurek

Khassib RZ F1
HR Ccu/Px/ (ex Sf)
IR CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV
 krátká hadovka (15–17 cm) do krytů
 vyniká odolností k virózám a k padlí
 velmi dobrá násada, chuť a trvanlivost

 hadovky mini  hadovky coctail

Quarto RZ F1
HR Ccu/Px (ex Sf)
 koktejlová hadovka (8–10 cm) 

do krytů, plody 30–60 g
 vyniká odolností k padlí
 vysoká násada, chuť 

a trvanlivost
 otevřené rostliny,  

krátká internodia
 atraktivní zelené a lesklé plody

N

Khassib RZ F1

Quarto RZ F1

 podnož pro roubování okurek
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 partenokarpické hustoostné /hladké/

Okurky nakládačky
 Cucumis sativus L.

Rapper RZ F1
HR Ccu/Px/ex Sf 
IR CMV/ZYMV
 nová partenokarpická hustoostná  

(hladká) odrůda
 habitus rostliny je otevřený s nižší 

pracností (méně obrůstá)
 tmavě zelené vyrovnané plody  

(3,1:1) nasazuje na hlavní lodyze
 výnosná odrůda s rychlou regenerací
 vysoká rezistence a dlouhé období sklizně
 odrůda pro polní pěstování i do krytů 

(Vertiko systém)

N
Majestosa RZ F1
HR CCu/Px (ex. Sf) 
IR CMV/Pcu
 standardní odrůda 

vyznačující se odolností 
proti plísni okurkové

 tmavě zelené delší plody 
(3,2:1) jsou velmi 
vyrovnané a kvalitní

 střední olistění 
usnadňuje sklizeň

 celkový výnos je vysoký, 
delší období sklizně

Rapper RZ F1

Harmonie RZ F1
HR Ccu/PX (ex Sf)
IR CMV
 osvědčená odrůda s dobrým 

tříděním
 pro polní pěstování i do krytů  

na drátěnce

Liszt RZ F1
HR CCu/Px (ex. Sf) 
IR CMV
 odrůda s výbornou 

regenerací po celou sezónu
 vysoká vnitřní kvalita, ranost
 uniformní tmavě zelené 

plody (3,2:1), bohatá 
násada a plodnost

 vysoký výnos, optimální 
třídění

 partenokarpické hruboostné

Rubato RZ F1
HR Ccu/Px (ex Sf) 
IR CMV
 nová hruboostná odrůda 

s velmi dobrým tříděním 
plodů na zpracovnání

 výborný zdravotní stav 
(odolnost k bakteriózám  
a k plísni okurkové)

 velmi dobrá regenerační 
schopnost, středně velké 
listy

 nasazuje velké množství 
plodů a rovnoměrně plodí 
po celou sezónu

 perspektivní 
partenokarpická odrůda, 
tmavě zelené a tvarově 
vyrovnané plody

N

Rubato RZ F1

Liszt RZ F1
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Meloun vodní 
 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai

Tigrinho RZ F1
 raná odrůda s drobnými semeny 

(microseeds)
 okrouhlé, mírně oválné plody  

s hmotností 3–4 kg
 výrazné tygrované žíhání
 vhodné pro balení do kartonů
 atraktivní odrůda se zvlášť vysokou 

násadou plodů
 vhodná odrůda k opylení 

bezsemenných odrůd
 velmi dobrý zdravotní stav

N

Tigrinho RZ F1

Carroll RZ F1
 raná odrůda typu 

Crimson Sweet
 kulaté, mírně oválné, 

proužkované plody
 vysoká násada  

a uniformita plodů

 dužina sladká, křupavá, 
sytě červená

 vynikající regenerační 
schopnost rostlin

 hmotnost plodů  
u roubovaných rostlin 
9–10 kg

 z pravokořenných 
rostlin 7–8 kg

 vhodné pro pěstování 
pod plastovými tunely 
nebo pod textilií

Carrol RZ F1

Gatinho RZ F1

Gatinho RZ F1
 raná odrůda s menšími (2–3 kg) světle zelenými tygrovanými plody
 dužnina chutná, růžově červená s drobnými semeny (microseeds), středně pevná
 velmi dobrá násada plodů a celkový výnos

N

55
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Meloun cukrový 
 pium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers                    .

Temar RZ F1 - Cantaloupe
HR Fom:0, 1, 2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5
 poloraná odrůda v typu Cantaloupe s kulovitými 

síťkovanými plody (1,5 kg)
 dužnina sytě oranžová, aromatická a velmi chutná
 vyžaduje ideální podmínky pro pěstování

Karpatos RZ F1 - Galia
HR Fom: 0-2 IR Px: 2,5/Gc: 1
 zajímavá poloraná odrůda v typu Galia
 plody větší (2 kg), kulaté, pevné a vyrovnané
 dužnina zeleno–bílá, pevná a sladká
 výnosná odrůda s velkou násadou 

plodů, které jsou vhodné 
i pro transport

 má celkově dobrý zdravotní 
stav a trvanlivost

Conguita RZ F1 
 odrůda v typu Sugar Baby s menšími tmavě zelenými kulatými plody (2–3 kg)
 dužnina růžovo–červená, pevná s drobnými semeny (microseeds)
 velmi dobrá násada vyrovnaných plodů

N

Conguita RZ F1

Titania RZ F1 - Seedless
 zajímavá odrůda bezsemenného 

melounu v typu Sugar Baby  
s tmavě zelenými kulatými plody 
(5–8 kg)

 má bohatou násadu 
vyrovnaných plodů

 dužnina  
je červená, sladká  
a pevná

 ideální kvalita  
pro prodej  
i transport

 výnosná  
a zdravá 
odrůda 
s výbornou 
vnitřní 
kvalitou 
plodů

N
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President RZ
 starší odrůda bílého celeru 

s všestranným použitím
 dužnina je bílá,  

pevná a netvoří dutiny
 velmi dobrý výnos a uplatnění  

na zpracování i přímý prodej

Otago RZ
 odrůda pro přímý prodej bez natě 

a dlouhé skladování
 hladké kulaté bulvy  

s bílou dužninou bez dutin
 rozložité střední olistění  

a velmi snadná sklizeň 
 vynikající kvalita po dlouhodobém 

skladování

Celer bulvový
  Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

Merga RZ
 výnosná odrůda bílého celeru  

pro husté výsadby
 velké kulaté bulvy se snadno sklízejí
 dužnina je bílá, pevná a kvalitní
 ideální na prodej (i s natí), 

na zpracování (vysoký obsah sušiny) 
a skladování

 vysoce odolná k napadení 
septoriózou

Merga RZ

Kelvin RZ F1
 zajímavá odrůda se sytě zelenými řapíky, 

ideální na balení
 rostliny jsou velice uniformní a mají optimální 

velikost
 nepodrůstá a má odolnost k vybíhání
 pěstování po celou sezónu
 vitální a zdravé olistění
 dlouhé období sklizně

Celer řapíkatý 
 Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.

Kelvin RZ F1
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Zeppo RZ F1
 velmi raná víceklíčková hybridní 

odrůda
 hladké kulovité bulvy na přímý 

prodej, svazkování  
i skladování

 intenzivní vnitřní vybarvení
 pro postupné výsevy a sklizně 

Řepa salátová
 Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Betty RZ F1
 raná hybridní odrůda kulaté 

salátové řepy na přímý prodej 
i zpracování, víceklíčková

 velmi vyrovnané hladké 
kulovité bulvy s výborným 
vybarvením

 středně silné a velmi zdravé 
vzpřímené olistění

Monty RZ F1
 víceklíčková odrůda  

s rychlým vývojem
 kulaté bulvy, pěkně vybarvené
 odrůda vhodná na přímý 

prodej i skladování
 zdravé vzpřímené olistění, 

vitalita rostlin a vyrovnanost

Jerada RZ F1
HR Fom:0-2/ IR Px:2,5/Gc:1
 oblíbená odrůda v raném 

sortimentu (90 dní)
 kořeny hladké vyrovnané,  

16–20 cm, kvalitní
 ideální pro svazkování 

(1,3–1,5 mio./ha) i praní
 nepraská a lze dlouho sklízet 

i skladovat z hustých výsevů 
(1,7–2,0 mio./ha)

 odrůda vhodná i pro pěstování 
„snack“ karotky

Mrkev 
 Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.

Fidra RZ F1
 poloraná odrůda (110 dní) 

vhodná na balení
 odolnost k praskání
 vyrovnané kořeny 16–18 cm, 

velmi hladké a chutné
 pěkné vybarvení kořenů,  

zdravá a pevná nať
 ideální pro balení do vaniček

Lomako RZ

Betty RZ F1

N
Lomako RZ
 standardní odrůda válcovité řepy
 kořeny mají délku přes 20 cm
 výborná vnitřní kvalita a vybarvení
 vysoký obsah cukru a nižší hodnoty nitrátů
 ideální na zpracování
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Fytosanitární požadavky na osiva
Firma Rijk Zwaan využívá různé způsoby, 
aby zabránila šíření chorob přenosných 
osivem tak, aby u dodávaných osiv byly 
dodrženy požadavky Směrnice  
EU 2002/55/EG. Jedním z opatření jsou 
například testovací programy zdravotního 
stavu osiv, produkce osiv v uzavřených 
podmínkách, moření osiva a další účinné 
postupy pro dezinfekci osiva. Příručka 
ISHI-VEG pro testy zdravotního stavu osiva 
obsahuje aktuální stav postupů jednotlivých 
testovacích protokolů. Rijk Zwaan testuje 
při fytosanitárních zkouškách minimální 
množství doporučená manuálem ISHI-
VEG (International Seed Health Iniciative). 
Informace o protokolech ISHI-VEG  
a o doporučených minimálních množstvích 
pro testování osiva jsou k dispozici  
na www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html.

Xanthomonas campestris pv. 
campestris
Firma Rijk Zwaan testuje veškeré partie 
osiva košťálovin na přítomnost bakterie 
Xanthomonas campestris pv. campestris. 
Testování probíhá zjišťovací metodou 
podle protokolu, který povolil úřad NAKT 
(Holandský ústav pro uznávání  
v zahradnictví). V rámci skupiny Rijk Zwaan 
jsou všechny partie testovány metodou 
schválenou NAL (Naktuinbouw Accredited 
Laboratory) na přítomnost Xcc. Rijk 
Zwaan je ústavem NAKT zplnomocněn 
provádět testování systémem NAL. Jsou 
expedovány výlučně partie, u kterých 
nebyla v reprezentativním vzorku osiva 
zjištěna přítomnost bakterie Xanthomonas 
campestris pv. campestris.

Akreditace firmy Rijk Zwaan
Firma Rijk Zwaan je akreditována pro 
následující systémy:
 NAL (Naktuinbouw Accredited 

Laboratory) pro laboratorní testovací 
metody, které mohou být fi rmou Rijk 
Zwaan prováděny např. testy klíčivosti, 
fyzikální testy čistoty osiva, specifi cké testy 
chorob
 GSPP (Good Seed & Plant Practices) 

kvalitativní standard pro rajčata a podnože 
rajčat s cílem zabránit napadení osiva 
chorobou Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Cmm). Pokud  
je osivo produkováno za podmínek GSPP,  
je na obalu uvedena zkratka GSPP.

Naše společnost  
je držitelem certifikátu  

pro prodej osiv pro ekologické 
pěstování

1. Platnost
1.1 Obchodní podmínky Společnosti (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro každý smluvní 

vztah mezi ní coby prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, coby kupujícím ve 
smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského  zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), 
pokud je s nimi kupující seznámen v podobě psaného textu nebo textu na internetové stránce 
Společnosti. Dále se za této podmínky vztahují i na veškeré cenové nabídky, které Společnost 
coby prodávající kupujícím učiní. 

1.2 Uzavřením kupní smlouvy se Společností se kupující zavazuje akceptovat tyto Podmínky 
bezpodmínečně a v plném rozsahu, ledaže by písemně uzavřená smlouva stanovila jinak. 
Souběžné používání jakýchkoli jiných obchodních podmínek, včetně obchodních podmínek 
kupujícího není přípustné.

1.3 Pro danou nabídku či smlouvu jsou rozhodné Podmínky ve znění, se kterým byl kupující 
seznámen

1.4 Stanou-li se některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím 
dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, pokud tato nemají vzájemnou vázanost. 
V uvedeném případě budou neplatná či neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahrazena takovými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají jejich původnímu účelu. 
Společnost i kupující jsou povinni bezodkladně zahájit o takových změnách jednání.

2. Nabídky a kupní smlouva
2.1  Cenové nabídky kupujícím učiněné v jakékoli podobě ze strany Společnosti jsou závazné 

po dobu 14 dní od jejich předání, není-li v cenové nabídce uvedena lhůta jiná. Pokud 
kupující potvrdí svůj zájem cenovou nabídku Společnosti přijmout, objedná za předmětnou 
cenu určité množství nabízeného zboží. Objednávka může být učiněna (i) na zvláštním 
objednávkovém listě Společnosti, anebo (ii) písemnou objednávkou zaslanou poštou, faxem 
nebo emailem, která vedle ceny objednaného zboží obsahuje rovněž specifi kaci druhu zboží, 
poptávané množství, způsob jeho balení a místo, dobu a způsob jeho dodání. Kupní smlouva 
bude uzavřena v okamžiku, kdy bude kupujícímu doručeno oznámení o tom, že Společnost 
objednávku přijala anebo uplynutím desátého pracovního dne po dni doručení objednávky 
Společnosti, pokud Společnost v této lhůtě kupujícímu neoznámí, že objednávku nepřijímá. 
Objednávku lze učinit i ústně po telefonu. V takovém případě se za okamžik uzavření smlouvy 
považuje okamžik, kdy Společnost objednávku kupujícího akceptuje.

2.2  Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit svoji cenovou nabídku do doby jejího přijetí. 
Nová cenová nabídka nahrazuje veškeré předchozí cenové nabídky s účinností ode dne svého 
zveřejnění. 

2.3  Kupní smlouvu mezi Společností a kupujícím lze změnit pouze písemným dodatkem.

3. Cena, platební podmínky
3.1  Ceny v cenových nabídkách Společnosti jsou uváděny vždy bez DPH a s DPH a nezahrnují 

náklady na přepravu zboží ze skladu Společnosti ke kupujícímu.
3.2  Není-li písemně stanoveno jinak, závazky kupujícího vůči Společnosti jsou splatné do 14 dnů 

ode dne vystavení faktury. Platebním místem je banka Společnosti. Bankovní poplatky za 
převod peněz hradí kupující.

3.3  Pro objednávky menšího rozsahu než 10.000,-- Kč bez DPH (slovy desetitisíckorunčeských) si 
Společnost vyhrazuje právo požadovat platbu při předání zboží a hotově.

3.4  Má-li předpokládaná hodnota dodávky zboží překročit částku 100.000,-- Kč včetně DPH 
(slovy stotisíckorunčeských), Společnost si vyhrazuje právo vystavit kupujícímu zálohovou 
fakturu až do výše 100% hodnoty dodávaného zboží. 

3.5  Ocitne-li se kupující v prodlení s kteroukoli z plateb v rámci vzájemného smluvního vztahu, 
zavazuje se kupující zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. 
Současně s nezaplacením řádně vyfakturované částky ze strany kupujícího vzniká Společnosti 
desátý den prodlení kupujícího s placením této částky právo zastavit další dodávky zboží 
tomuto kupujícímu. Dodávka zbývající části zboží může být obnovena, jestliže kupující zaplatí 
za dodávku předem a/nebo závazek bude zajištěn bonitním ručitelem. 

3.6  Byla-li dohodnuta platba ve splátkách, a ocitne-li se přitom kupující v prodlení s úhradou byť 
jediné splátky, zbývající část dlužné částky se stává okamžitě splatnou a kupující ztrácí výhodu 
splátek.

3.7  Kupující není oprávněn jednostranně započítat žádnou svoji pohledávku vůči Společnosti 
(např. pohledávku na náhradu škody, nákladů soudních řízení atd.) proti pohledávce 
Společnosti na zaplacení kupní ceny.

4. Dodací podmínky
4.1  Společnost splní svůj závazek (i) řádným a včasným předáním zboží kupujícímu či 

jím objednanému dopravci, nebo (ii) řádným a včasným doručením zboží kupujícímu 
prostřednictvím pošty nebo zásilkové služby. Pokud se Společnost ocitne v prodlení s dodáním 
zboží, a zejména jsou-li přitom ohroženy přirozené termíny pro výsev a pro výsadbu sazenic, 
kupující je povinen o tom Společnost informovat, a poskytnout jí přiměřenou dodatečnou 
lhůtu pro provedení dodávky. Společnost poruší svou povinnost dodat zboží včas tedy až 
poté, kdy jí byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k provedení dodávky a společnost 
tuto lhůtu nedodrží. 

4.2  Kupující je povinen (i) učinit všechny potřebné úkony k tomu, aby mu Společnost mohla zboží 
řádně a včas předat, (ii) toto zboží od Společnosti převzít a (iii) potvrdit převzetí podpisem 
dodacího listu nebo doručenky. Je-li při předání podepisován dodací list, musí obsahovat 
minimálně specifi kaci druhu zboží, jeho předávané množství, způsob jeho balení, místo, 
datum, hodinu a způsob jeho převzetí kupujícím. 

4.3 Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené tuzemským kupujícím platí, že místem předání 
a převzetí zboží je sklad Společnosti. Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené zahraničním 
kupujícím platí dodací parita EXW ve smyslu dodacích podmínek INCOTERMS 2000 vydaných 
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

4.4  Pokud kupující nebo jím objednaný dopravce zboží nepřevezme z důvodů, které nejsou 
na straně Společnosti, je dnem původně sjednaného předání a převzetí zboží splněno, na 
kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5 a Společnost je oprávněna 
zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího 
a sdělí mu skladovací náklady. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani v den následující po dni 
původně sjednaném, může Společnost od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy je účinné od okamžiku doručení oznámení o tomto odstoupení kupujícímu. 

4.5  Není-li sjednáno jinak, okamžikem přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží je (i) okamžik 
převzetí zboží kupujícím od pošty či zásilkové služby, (ii) okamžik převzetí zboží kupujícím od 
Společnosti v jeho skladě, (iii) okamžik převzetí zboží osobně kupujícím ve skladu Společnosti, 
anebo (iv) okamžik převzetí zboží ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující. 
Určení okamžiku převzetí zboží od pošty či zásilkové služby vychází z obchodních podmínek 
poskytovatele poštovních nebo zasilatelských služeb (např. Poštovní podmínky České pošty 
s.p. v platném znění apod.). Okamžikem převzetí zboží kupujícím ať už v jeho skladu nebo ve 
skladu Společnosti je okamžik podepsání dodacího listu kupujícím. Okamžikem převzetí zboží 
ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující, je podpis potvrzení o převzetí 
zásilky dopravcem ve smyslu § 2090 an. Občanského zákoníku. Řádnost dodání zboží ze 
strany Společnosti není narušena, pokud dojde k menší odchylce ve velikosti, balení, počtu či 
váze. Smluvní povinnosti Společnosti dodat smluvené množství zboží není tedy narušena při 
kvantitativní odchylce dodávky zboží do 10% ve velikosti, množství, balení, počtu nebo váhy. 
Pokud se objednané množství zboží liší od obvyklého balení nebo jeho násobku, je prodávající 
oprávněn dodat nejblíže vyšší množství. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti REPROSAM, s.r.o., IČ: 00555517, se sídlem

Zděbradská 8, 251 01  Říčany-Jažlovice (dále jen „Společnost“)

4.6  Je-li zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je povinnost označit zboží ve 
smyslu § 2091 Občanského zákoníku splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které 
zboží provázejí. U dodávek sazenic je tato podmínka splněna tehdy, je-li na příslušné paletě 
čitelně uvedeno jméno nebo obchodní fi rma kupujícího.

4.7  Společnost je oprávněna dodat zboží v několika dílčích dodávkách, přičemž může tyto 
dodávky fakturovat zálohově odděleně – po částech, přičemž po dodání všeho sjednaného 
zboží bude vystavena faktura a zálohy zúčtovány. 

5. Výhrada dobré sklizně a jejího úspěšného zpracování
 Schopnost Společnosti realizovat dodávky zboží je podmíněna obvyklou sklizní a jejím 

úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně nebo objektivních potíží s jejím 
zpracováním, si Společnost vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží nedodat. 
Současně ovšem může Společnost dodat kupujícímu s jeho souhlasem zboží v množství na 
trhu dostupném, anebo dodat se souhlasem kupujícího zboží, které je s objednaným zbožím 
kvalitativně srovnatelné.

6. Výhrada vlastnictví
6.1  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
6.2  Dosud nezaplacené zboží v držení kupujícího nesmí být dále prodáno bez písemného 

souhlasu Společnosti. V kupní smlouvě se třetí osobou je kupující povinen sjednat rovněž 
výhradu vlastnictví.

6.3  Kupující nesmí dávat nezaplacené zboží do zástavy a nesmí připustit uplatnění nároků na toto 
zboží ze strany třetích osob.

6.4  Kupující je na požádání povinen vydat v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany 
Společnosti nezaplacené zboží nebo jeho nezaplacenou část zpět Společnosti.

7. Informace pro kupujícího
 Informace poskytované jakoukoli formou Společností nejsou závazné. Popisy, doporučení a/

nebo ilustrace v katalozích a jiných propagačních materiálech, na internetu, nebo na obalu 
zboží vycházejí v maximální možné míře z výsledků výzkumu a praxe. Společnost nicméně 
v žádném případě neručí za kvalitu a kvantitu výpěstků kupujícího, ani za to, zda dodané 
zboží vyhovuje účelu, ke kterému bude kupujícím použito. Kupující je odpovědný za způsob 
uskladnění zboží a dále musí sám posoudit, zda je zboží vhodné pro jím zamýšlenou 
pěstitelskou produkci, a zda a s jakým výsledkem je použitelné v konkrétních podmínkách. 

8. Odpovědnost za vady
8.1  Kupující je povinen si zboží při předání prohlédnout a zkontrolovat u osiv zejména druh, 

odrůdu, množství, stav obalu a aktuálnost záruční doby na obalu uvedené, u sazenic 
pak jejich celkový zdravotní stav a počet sazenic v sadbovači či přepravce. Zjevné vady 
a nedostatky musí oznámit Společnosti buď okamžitě v místě předání zboží, anebo písemně 
do tří pracovních dnů po tomto předání.

8.2  Záruční doba u sazenic zeleniny a květin činí tři týdny (§21 Zákon č. 219/2003 Sb.). Konec 
záruční doby u jiného zboží odpovídá datu uvedenému na obalu zboží, ledaže by Společnost 
písemně poskytla kupujícímu delší záruční dobu. 

8.3  Skryté vady a nedostatky je kupující povinen oznámit Společnosti v záruční době, nejpozději 
však do tří dnů ode dne, kdy se tato vada nebo nedostatek projevily. Po marném uplynutí této 
lhůty nebude reklamace přijata a nároky kupujícího propadají. Odpovědnost Společnosti za 
vady, na něž se vztahuje záruční doba, nevzniká tehdy, pokud (i) jsou tyto vady způsobeny po 
přechodu  nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5, a/nebo (ii) jsou způsobeny vnějšími 
podmínkami, zejména klimatickými, přičemž na vzniku vady nemá podíl ani Společnosti, ani 
osoby, s jejichž pomocí tato plní své povinnosti z kupní smlouvy. Odpovědnost Společnosti 
nevzniká ani tehdy, pokud kupující užívá zboží dodané podle kupní smlouvy k jiným účelům, 
než pro které je obvykle určeno, nebo jej chemicky ošetřuje, upravuje nebo přebaluje. 

8.4  Vada nebo nedostatek musejí být v reklamaci popsány takovým způsobem, aby je Společnost 
nebo třetí osoby byly schopny posoudit a ověřit. Za tímto účelem musí vést kupující záznamy 
o použití zboží. To platí i pro další kupující, je-li zboží kupujícím prodáno. 

8.5  Kupující nesmí vracet zboží Společnosti bez jejího souhlasu. Reklamované zboží je kupující 
povinen uschovat až do vyřešení sporu, nebo do doby, dokud Společnost neschválí jeho 
likvidaci, případně další prodej. Společnost přitom musí dbát toho, aby kupujícímu nevznikaly 
větší než nezbytně nutné škody.

8.6  V případě, že přetrvává spor ohledně klíčivosti, pravosti a čistoty odrůdy, čistoty osiva či sazenic 
a/nebo jejich celkového stavu, může kterákoliv ze stran požádat Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Odbor osiva a sadby v Praze o provedení příslušného odborného posudku. 
Náklady takového přezkoumání ponese ta ze stran, která nebude ve sporu úspěšná. Výsledky 
rozboru budou závazné pro obě strany, aniž by ovšem omezovaly právo kterékoli ze stran řešit 
spor způsobem podle čl. 10.

8.7  Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

9. Odpovědnost za škody
9.1  Poruší-li Společnost svou povinnost a kupujícímu vznikne škoda, je Společnost povinna 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny (bez DPH) konkrétní dílčí dodávky zboží, 
při které došlo k porušení uvedené povinnosti. Pohledávka kupujícího z titulu výše uvedené 
smluvní pokuty může být po vzájemné dohodě kupujícího a Společnosti uhrazena i v naturální 
formě.

9.2  Za okolnosti vylučující odpovědnost Společnosti za škodu jsou považovány mimo jiné 
nepředvídatelné výpadky produkce u dodavatelů Společnosti vzniklé zejména v důsledku 
neúrody, a dále stávky v jiných podnicích než ve Společnosti, zejména v podnicích zajišťujících 
přepravu. Jestliže takový stav trvá po dobu delší 60 dnů, jsou jak kupující tak i Společnost 
oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku 
doručení oznámení o tomto odstoupení druhé straně.

9.3  Kupující bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností 
Společnosti bylo způsobeno zaviněním kupujícího či osob, jejichž prostřednictvím vykonává 
podnikatelskou činnost, nebo nedostatkem součinnosti, kterou lze po kupujícím spravedlivě 
požadovat.

10. Poradenství

11. Právní režim
 Smluvní vztah mezi Společností a kupujícím se řídí vždy českým právem. Práva a povinnosti 

smluvních stran podléhají režimu Občanského zákoníku, ledaže by písemná kupní smlouva 
stanovila jinak.

V Jažlovicích, dne 01.11.2019

Poradenská služba poskytnutá prodávajícím je nezávazná. Poradenství, popisy odrůd, 
doporučení a vyobrazení jakéhokoliv druhu a formy se zakládají s co největší přesností na 
zkušenostech z pokusů a praxe. Prodávající neručí v žádném případě za odchylné výsledky 
dosažené na základě těchto informací. Kupující je sám zodpovědný za rozhodnutí, zda zboží 
je vhodné pro zamýšlené výnosy v daných lokálních podmínkách. 

Salát
LMV  =  Lettuce Mosaic Virus 

(Salatmosaikvirus) LMV: 1
Bl  = Bremia lactucae Bl: 16-36EU 
Nr  = Nasonovia ribisnigri Nr: 0 
Pb  = Pemphigus bursarius 
Ss  =  Sphingomonas suberifaciens 

(ex Rhizomonas suberifaciens)
Fol  =  Fusarium oxysporum  

f. sp. lactucae Fol: 1, 2
Me  = Macrosiphum euphorbiae

Špenát
Pfs  =  Peronospora farinosa f. sp. 

spinaciae Pfs: 1-17 
CMV  = Cucumber Mosaic Virus 
Cv  = Cladosporium variabile 
Cd  = Colletotrichum dematium

Košťáloviny
Xcc  =  Xanthomonas campestris pv. 

campestris
Ac  = Albugo candida
Foc  =  Fusarium oxysporum  

f. sp. conglutinans Foc: race 1
Mb  = Mycosphaerella brassicicola
Pb  = Plasmodiophora brassicae  
Pb:  0, 1, 2, 3

Okurky
Psl  =  Pseudomonas syringae  

pv. lachrymans
Ccu  = Cladosporium cucumerinum 
Co  =  Colletotrichum orbiculare  

(ex C. lagenarium) Co: 1,2,3
CGMMV  =  Cucumber green mottle mosaic 

virus
CMV  = Cucumber mosaic virus 
CVYV  = Cucumber vein yellowing virus
Cca  = Corynespora cassiicola
Foc  =  Fusarium oxysporum f.sp. 

cucumerinum Foc: 1,2,3 
For  =  Fusarium oxysporum f. sp. 

radicis-cucumerinum
Pcu  = Pseudoperonospora cubensis
CYSDV  =  Cucurbit yellow stunting 

disorder virus
PRSV  =  Papaya ringspot virus (ex 

WMV-I)

ZYMV  = Zucchini yellow mosaic virus 
WMV  =  Watermelon mosaic virus  

(ex WMV-II)
Px  =  Podosphaera xanthii  

(ex. Sphaerotheca fuliginea)

Melouny
Gc  =  Golovinomyces cichoracearum 

(ex Erysiphecichoracearum) Gc: 1
Fom  =  Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis, Fom: 0,1,2,1.2
Px  =  Podosphaera xanthii  

(ex. Sphaerotheca fuliginea)  
Px: 1, 2, 3, 5, 3.5

Ag  = Aphis gossypii

Paprika
Tm  =  Tobamovirus 

(Tomatenmosaikvirus) ToMV, 
TMV, PMMoV, Tm: 0: P0, ToMV, 
TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV, 
Tm: 0,1: P0, P1, ToMV, TMV, 
TMGMV, PMMoV, PaMMV, Tm: 
0-2: P0, P1, P1.2, ToMV, TMV, 
TMGMV, PMMoV, PaMMV,  
Tm: 0-3: P0, P1, P1.2, P1.2.3

TSWV  = Tomato spotted wilt virus 
PVY  = Potato Y Virus, PVY: 0,1,1.2
Lt  =  Leveillula taurica (anamorph: 

Oidiopsis sicula)

Rajčata
ToMV  =  Tomato mosaic virus  

ToMV: 0, 1, 2 
TSWV  = Tomato spotted wilt virus 
TYLCV  = Tomato yellow leaf curl virus 
Ff  =  Fulvia fulva (ex Cladosporium 

fulvum) Ff: A, B, C, D, E, - chybí 
v novém rozpisu

Va  =  Verticillium albo-atrum 
(Verticillium) Va: 0 (US1)

Vd  = Verticillium dahliae Vd: 0 (US1)
Pst  =  Pseudomonas syringae  

pv. tomato
Xcv  =  Xanthomonas campestris  

pv. vesicatoria
Fol  =  Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici Fol: 0 (US1), 1(US2), 
2(US3)

For  =  Fusarium oxysporum  
f. sp. radicis-lycopersici 

Lt  =  Leveillula taurica (anamorph: 
Oidiopsis sicula)

On  =  Oidium neolycopersici  
(ex Oidium lycopersicum)

Pf  =  Passalora fulva (ex Fulvia fulva) 
Pf: A, B, C, D, E 

Pi  = Phytophthora infestans
Sbl  =  Stemphylium botryosum  

f. sp. lycopersici
Ma  =  Meloidogyne arenaria 

(Nematoden)
Mi  =  Meloidogyne incognita 

(Nematoden)
Mj  =  Meloidogyne javanica 

(Nematoden)
Pl  = Pyrenochaeta lycopersici 
Si  = Silvering

Celer bulvový / Celer řapíkatý
Foa  =  Fusarium oxysporum f. sp. apii 

Foa: 1, 2

Mrkev
Xhc  =  Xanthomonas hortorum pv. 

carotae (ex Xanthomonas 
campestris pv. carotae)

Ad  = Alternaria dauci
Cc  = Cercospora carotae
Eh  = Erysiphe heraclei 
Ps  = Pythium sulcatum
Pv  = Pythium violae
Pr  = Psila rosae 

Lilek
Rs  = Ralstonia solanacearum
Fom  =  Fusarium oxysporum f. sp. 

melongenae
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