
Sortiment 2015 – novinky

• Novinky Rijk Zwaan

• Zelí bílé Gintama

• Love My Salad

• Co nového v Grow Group



 Květák
Atrium RZ F1
odrůda pro sklizně koncem léta a na 

podzim (zač. sklizně 80-85 dní od 
výsadby)

velmi kvalitní  a  těžké růžice, 
výborné krytí a pozvolný vývoj

má velmi dobrý zdravotní stav 
a pěkné olistění

 Ředkvička
Valerie RZ F1
raná odrůda pro pěstování na jaře se 

zakrytím a pro postupné výsevy po 
celou  sezónu

podrží si pěkný kulovitý tvar, má sytě 
červenou barvu a vyniká vyrovnaností

tmavě zelené olistění je zdravé 
a ideální na svazkování

 Salát ledový
Ikebanas RZ
HR Bl: 1-31/Nr:0/Pb
nová odrůda pro nejranější sklizně na 

jaře a pro podzim
středně velké ploše kulovité hlávky 

mají rychlý vývoj a pěkný tvar
vyniká vysokou rezistencí k plísni 

salátové

 Salát dubáček
Kiribati RZ
HR Bl: 1-31/Nr:0  IR LMV:1
odrůda dubáčku zelené barvy pro celoroční 

pěstování venku
velké sytě zelené  rostliny, vyrovnanost 

a velmi pěkné utváření
má velmi dobrý zdravotní stav  a odolnost 

k vybíhání 
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 Salát římský
Patrona RZ
HR Bl: 1-31/Nr:0  IR LMV:1
velký římský salát sytě zelené barvy 

pro celoroční pěstování venku
vyniká vnitřní kvalitou,vyrovnaností 

a odolností k vybíhání
vysoké vzpřímené rostliny vhodné 

pro balení i zpracování

 Salanova
Exfi les RZ
HR Bl 1-31/Nr:0  IR LMV:1
sytě zelená odrůda v typu Crispy na celou 

sezónu venku, pro přímý prodej i zpracování
atraktivní velké rostliny, pěkné utváření 

a výborné chuťové vlastnosti
velmi dobrý zdravotní stav, rychlost růstu 

a trvanlivost po sklizni

 Salát římský
Th urinus RZ
HR BL 1-28,30,31/Nr:0/Pb  IR LMV:1
atraktivní tmavě červený velký římský salát  

pro venkovní pěstování
vzpřímené rostliny, pěkné utváření a intenzivní 

vybarvení
dobrý zdravotní stav, střední odolnost 

k vybíhání

 Paprika
Ilanga RZ F1
HR PVY 0/Tm0-3  IR TSWV
zelená paprika typu bloky dozrává do žluté barvy
středně silně rostoucí rostlina vhodná na pěstování v krytu 

i na intenzívní polní pěstování
 lesklé plody s pěknou barvou a hmotností cca 160-180 gr
plody jsou vhodné na tříbarvené balení tzv. tricolor
fl exibilní odrůda s výjimečnou rezistencí 
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 Gintama F1
netrpí třásněnkami a má všestranné uplatnění na trhu

Nová odrůda bílého hlávkového zelí  
Gintama F1 dokazuje ve velmi krátké 
době, že si zaslouží pozornost pěstitelů.
Vegetační doba 90-95 dní od výsadby 
umožňuje výsadby od konce března 
do konce května a následné postupné 
sklizně.

Pro odrůdu lze využít různé hustoty 
výsadeb (přímý konzum 45-60 tis./ha – 
hlávky 1,5-2,5 kg, zpracování 30–40 tis./
ha – hlávky 3,0-6,0 kg). 

Tvar hlávek je mírně ploše kulovitý 
u hustých výsadeb a ploše kulovitý 
u výsadeb na zpracování, kdy odrůda 
reaguje tvarem  na hustotu. 

Vnitřní struktura je pěkná a cenné jsou 
i velmi dobré chuťové vlastnosti pro 
přímý konzum, zpracování a na výrobu 
salátů.

Pro Gintamu F1 je typické, a potvrdila 
to řada pokusů, že není vyhledávána 
třásněnkami a hlávky jsou tak bez 
poškození po celou  sezónu.
Další cennou vlastností je vysoká 
odolnost ke stresu na stanovišti, proto 
vždy naroste a je pěstitelsky a výnosově 
jistá.

Výbornou vlastností je, že netrpí 
praskáním hlávek, snese dlouhé 
ponechání v porostu (min. 30 dní) a lze ji 
tak dlouho sklízet bez ztráty na kvalitě.
Gintama F1 vyniká značnou vitalitou, 
má silný kořenový systém, velmi dobrý 
zdravotní stav a typické šedozelené 
olistění.

Výsledky dokazují, že je odrůda vhodná 
nejen pro výsadby, ale dosahuje výborné 
výsledky i u přímých výsevů.
Hlávky nejsou poškozeny sáním 
třásněnek a mají široké uplatnění na 
čerstvém trhu, včetně všech způsobů 
zpracování.
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Staňte se uživatelem Love My Salad, sociální sítě nejen o salátech, ale souhrnně 
o ovocných a zeleninových pokrmech. Tato stránka Vám může sloužit jako inspirativní 
kuchařka plná receptů z celého světa nebo jako zdroj informací o zelenině a s ní 
souvisejících tématech. Pokud se zaregistrujete (buď jako soukromý uživatel nebo 
jako fi rma), budete moci na svůj profi l přidávat vlastní recepty a články týkající se 
zeleniny, dále přispívat do diskusí a získávat pravidelný newsletter s nejnovějšími 
informacemi.
Love My Salad je především o zábavě, radosti a vitalitě. Sdílíme znalosti o salátech 
a snažíme se měnit povědomí o zelenině.

Mrkvový dort s citrónovou polevou s mascarpone

Bruschetta s čerstvými rajčaty

Na stránkách najdete například tyto recepty

Salát Salanova s celerem a uzeným kuřecím masem
Ingredience
 1 jablko
 3 celery nakrájené nadrobno 200g salátu Salanova® zeleného a červeného – 

umytého
 150g uzeného kuřecího masa na proužky
 40g vlašských ořechů nakrájených nadrobnoIngredience na dresing 4 lžíce olivového oleje extra virgin 1 lžíce vlašských ořechů nebo bílého vinného octa

 1 lžička hořčice

Příprava
1. Nakrájejte neoloupaná jablka na malé kousky. Dejte 
do mísy s celerem, listy Salanova a kuřetem. 
2. Smíchejte olivový olej, vinný ocet a hořčici. Okořeňte 
dle chuti solí a pepřem. Nakonec salát posypte 
vlašskými ořechy. Pro extra příchuť lehce opražte ořechy 
na pánvi (bez oleje) po dobu 3 minut.
Místo kuřecího můžete použít krůtí maso.

Salát Batavia s hovězí pečení a španělským modrým sýrem
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Perfektní start sázené zeleniny

Co nového v Grow Group?

Grow Palánta, Maďarsko

V polovině října se v Berlíně uskutečnilo 
mezinárodní setkání všech členů 
skupiny Grow Group. Tato skupina se 
v průběhu posledních sezón rozrostla 
již na 27 členů z celkem 21 zemí na 
čtyřech kontinentech. Nejnovějšími členy 

Naši kolegové z Maďarska v letošním 
roce zahájili investiční akci, která 
má do budoucna zajistit spolehlivý 
a ekonomicky stabilní zdroj tepelné 
energie na vytápění skleníků. Po několika 
letech příprav byla započata výstavba 
systému využívajícího jako tepelného 
zdroje termální vodu. Pěstírna ve Felgyö 
se totiž nachází v geologicky příhodné 
oblasti Szentes, kde byl první vrt otevřen 
již v roce 1958. 

V současné době probíhají práce vrtnou 
soupravou. Předpokládaná hloubka vrtu 
by měla být cca 1.800 – 2.000 metrů. 
Pramen by měl mít teplotu 78-80°C 

Grow Group Conference Berlin 2014

skupiny jsou podniky z Filipín, Thajska, 
Alžírska a Itálie. Většina podniků mimo 
Evropu se zabývá produkcí sazenic 
plodové zeleniny a zároveň roubováním. 
Roubování sazenic je jedním z důležitých 
spojovacích článků fungování celé 

skupiny a právě předávání tohoto 
know-how je motivací pro vstup nových 
členů do skupiny Grow Group. Celková 
pěstební plocha všech členů skupiny již 
přesáhla 100 hektarů krytých ploch. 

a jeho vydatnost by měla dosahovat 
100-150 m3 za hodinu. Bude-li to však 
z technologických důvodů potřeba, 

počítá projekt s prohloubením vrtu až 
o dalších 200 metrů. 

Po dokončení této náročné investiční 
akce začátkem roku 2015 tak bude Grow 
Palánta jako hlavní zdroj tepla využívat 
právě geotermální energii a současný 
hlavní zdroj, kterým je plyn, bude sloužit 
jako podpůrný a záložní systém. Využitím 
termálního zdroje bude tato pěstírna 
méně závislá na dodávkách plynu, 
které se ve světle posledních politických 
událostí mohou v poměrně krátké době 
stát velice nejistými. Cílem je, aby naši 
zákazníci měli jistého a spolehlivého 
dodavatele sazenic papriky i dalších 
druhů zeleniny v jarním období. 
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Perfektní start sázené zeleniny

Náš partner pro dodávky sazenic fi rma 
Schwanteland Jungpfl anzen GmbH je 
členem skupiny Grow Group od roku 
1992. V této době produkovala ročně 
20 milionů sazenic na ploše pouhého 
jednoho hektaru a rostliny se expedovaly 
zákazníkům v oblasti východního 
Německa. 

ani to jistě není konečné číslo, protože od 
příštího roku bude pěstební plocha větší. 
V současné době totiž probíhá výstavba 
dalších 0,6 ha skleníků určených pro 
rozšíření kapacity produkce salátů. Po 
dokončení stavby v prosinci letošního 
roku tak bude fi rma Schwanteland 
Jungpfl anzen GmbH disponovat 
celkovou plochou 7 ha a bude schopná 
plně uspokojovat potřeby pěstitelů 
zeleniny jak v Německu, Polsku, Dánsku 
tak také v České republice, která je díky 
naší vzájemné spolupráci důležitým 
odběratelem produkované sadby. 

Schwanteland Jungpfl anzen GmbH, Německo
V současné době má podnik plochu 6,5 
ha moderních skleníků, z nichž 3,3 ha 
mají vybetonovanou podlahu, náplavový 
systém a instalovaná světla pro produkci 
sazenic plodové zeleniny, především 
rajčat a okurek. Další 3,2 ha jsou skleníky 
typu „Cabrio“ s otevírací střechou, které 
jsou určené především pro produkci 
veškerých salátů v lisovaných balíčcích. 
K dispozici je také nová produkční 
a expediční hala o rozloze 2.300 m2, ve 
které jsou soustředěné tři výsevní linky na 
lisované balíčky a samozřejmě nezbytná 
nakličovací komora. 
V letošním roce se produkce rostlin 
přiblíží počtu 200 milionů sazenic. Ale 
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Perfektní start sázené zeleniny

Innesti Leopardi, Itálie

Novým členem skupiny Grow Group se stala pěstírna sazenic ze severní Itálie fi rma 
Innesti Leopardi. Firma byla založena v roce 1988 a zabývá se produkcí roubovaných 
rostlin jak pro profesionální, tak i pro hobby pěstitele. Hlavním obdobím pro dávky 
těchto rostlin je rozmezí měsíců leden až duben. V současné době produkce dosahuje 
3 milionů roubovaných sazenic v různých systémech. Pro profesionální pěstitele jsou 
rostliny předpěstovány v sadbovačích o různé velikosti buněk. Pro konečné hobby 
zákazníky se rostliny pěstují v květináčích o průměru 12 nebo 14 cm. Firma disponuje 
moderně vybaveným zázemím pro dosažení vysoké výtěžnosti a ujímavosti rostli 
při roubování a samozřejmě také využívá velmi příhodných přirozených světelných 
podmínek v jarním období v oblasti severní Itálie. 

V současné době jednáme s touto pěstírnou o možnostech dodávek roubovaných 
rostlin do České a Slovenské republiky, protože bychom Vám rádi nabídli produkci 
tohoto specializovaného podniku. Jeho geografi cká blízkost a rychlá možnost 
přepravy rostlin jsou pro nás hlavními důvody pro to, abychom mohli dodávat kvalitní 
výchozí rostlinný materiál. 
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