
800 ks , vn 150 g LK, ob 200 g LK 1/0 lamino

1990–2010
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Salát ledový
Lactuca sativa L. var. capitata L.

Označení rezistencí
LMV  – Lettuce Mosaic Virus 
  (virová mozaika salátu)
Bl  – Bremia lactucae, Bl: 1-26 
  (plíseň salátová)
Nr:0 – Nasonovia ribisnigri, biotyp 0
  (mšice meruzalková)
Pb – Pemphigus bursarius

  (dutilka topolová - mšice)

HR  – rezistence vysoká
IR  – rezistence střední

Odrůda Rezistence  Výsadba a  sklizeň
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Nanette RZ HR Bl: 1-26

Elenas RZ HR Bl: 1-16, 21, 23/Nr:0

45–33 RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/Pb

Platinas RZ HR Bl: 1-23, 25/Nr:0/Pb

Diamantinas RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/Pb

Cartagenas RZ HR Bl: 1-16, 21, 23/Nr:0

Sa
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Odrůdy rezistentní 
k napadení 

mšicí meruzalkovou 
(Nasonovia ribisnigri)

Elenas RZ
HR Bl: 1-16, 21, 23/Nr:0
� standardní odrůda na celou sezónu
� středně velké ploše kulovité hlávky
� dobrá tvorba hlávek i v teplém období

45–33 RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/Pb
� vitální odrůda v typu Elenas
� ideální kvalita hlávek od jara do podzimu
� ploše kulovité hlávky se pozvolna vyplňují
� velmi dobrý zdravotní stav

Nanette RZ
HR Bl: 1-26
� nová raná odrůda pod textilie
� má rychlý vývoj, vitalitu a uniformitu
� středně velké ploše kulovité hlávky
� vyniká výtěžností a raností

Platinas RZ
HR Bl: 1-23, 25/Nr:0/Pb
� hlavní odrůda na celou sezónu
� střední až větší hlávky pravidelně kulaté
� vyniká vyrovnaností a kvalitou na prodej
� má značnou odolnost k vybíhání

Diamantinas RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/Pb
� vitální odrůda s bohatým olistěním
� má uplatnění po celou sezonu
� velké kulaté hlávky se pozvolněji vyplňují
� vyniká zdravotním stavem a uniformitou

Cartagenas RZ
HR Bl: 1-16, 21, 23/Nr:0
� tvoří velké pravidelně kulaté hlávky
� vyniká odolností ke stresu a k vybíhání
� hlavní uplatnění má v létě

Diamantinas RZ

Nanette RZ

Platinas RZ

45–33 RZ

Sa
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Salát hlávkový
Lactuca sativa L. var. capitata L.

Speedway RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� atraktivní velmi raná odrůda
� ideální pod netkané textilie
� vyniká odolností k podehnívání

43–01 RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� nová odrůda svěže zelené barvy
� uniformní a pěkně utvářené rostliny
� ideální na jaře (i pod textílie) a na podzim

Santoro RZ
HR Bl: 1, 4-22, 24, 25/Nr:0/ Pb/ IR LMV 
� nová odrůda pro podzimní sklizně
� vyniká uniformitou a odolností k chladu
� bohaté olistění a výborný zdravotní stav

venkovní
Santoro RZ

Odrůdy odolné ke stresu a k vybíhání 
Ballerina RZ
HR Bl: 1-17, 21, 23/IR LMV
� tmavě zelené a lesklé olistění
� odolná odrůda především do léta
� vynikající odolnost k vybíhání

43–79 RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/ Nr:0/IR LMV
� odrůda v typu Ballerina na celou sezónu 
� výborná odolnost k vybíhání
� atraktivní vzhled (tmavě zelené lesklé listy)

Forlina RZ
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� novinka v typu Ballerina, Faustina
� vyniká odolností ke stresu a k vybíhání
� zářivě lesklé listy a dlouhé období sklizně

červený
Skyphos RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� novinka v typu červeného hlávkového 

salátu na celou sezónu venku
� atraktivní vybarvení listů

skleníkový
Roderick RZ
HR Bl: 1-24
� standardní odrůda pro sklizně od 

podzimu do začátku jara
� má rychlý vývoj a odolnost k chladu

Natalia RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Pb
� novinka v typu Alexandria
� optimální velikost, barva a utváření
� velmi dobrý zdravotní stav

Odrůda Rezistence  Výsadba a  sklizeň
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Roderick RZ HR Bl: 1-24

Natalia RZ HR Bl: 1-26/Pb

Pia RZ HR Bl: 1-6, 13-15, 17/Pb

Speedway RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV

Torpedo RZ HR Bl: 1,4-22, 25

43–01 RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV

Ballerina RZ HR Bl: 1-17, 21, 23/ 
IR LMV

43–79 RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV

Forlina RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV

Santoro RZ HR Bl: 1, 4-22, 24, 25/Nr:0/
IR LMV

Skyphos RZ HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV

Sa
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Salát listový
Lactuca sativa L. var. secalina

Salát římský
Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.

Endivie
Cichorium endivia L.

Lollo Rossa
Anthony RZ
HR Bl: 1-16, 21, 23 
� stále oblíbená odrůda
� velká růžice pěkné barvy
� na celou sezónu venku

Nation RZ
HR Bl: 1-20, 22-24/Nr:0/Pb
� odrůda rezistentní k mšici meruzalkové
� vyniká odolností k vybíhání
� velké růžice mají pěkné vybarvení

Cavernet RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0
� velká Lollo Rossa na celou sezonu
� má atraktivní vybarvení a zkadeření
� vyniká velmi dobrou chutí (nehořkne)

Carmesi RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0
� novinka s temně červeným listem
� pro celoroční pěstování venku
� velká růžice a značná odolnost k vybíhání

Lollo Bionda
Locarno RZ
HR Bl: 1-16, 21, 23
� stále oblíbená Bionda na celou sezónu
� růžice velká žlutozelené barvy

Levistro RZ
HR Bl: 1-23, 25/Pb/IR LMV 
� jedna z nejpěstovanějších odrůd venku
� velké růžice mají rychlý vývoj
� vyniká odolností k vybíhání a zářivě 

zelenou barvou

Aleppo RZ NOVINKA
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV 
� odrůda rezistentní k mšici meruzalkové
� velké růžice jsou svěže zelené
� odolná k vybíhání a k nekrózám

Maximus RZ
HR Bl: 1-26
� velké rostliny s tmavě zeleným listem
� dobrý zdravotní stav a odolnost 

k vybíhání během sezóny

Quintus RZ NOVINKA
HR Bl: 1-20, 22-25/Nr:0
� zajímavá odrůda v typu Maximus
� tmavě zelený list a dobrá tvorba hlávek

Salát – dubáček červený
/Lactuca sativa L.var.crispa/

Murai RZ
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� novinka s krásným vybarvením listů
� odolná k vybíhání a rezistentní k mšici 

meruzalkové
� ideální utváření rostlin a uniformita

Salát – dubáček zelený
/Lactuca sativa L.var.crispa/

Kitare RZ
HR Bl: 1-26/Nr:0/IR LMV
� svěže zelené vybarvení
� odolnost k vybíhání a pěkné utváření
� pěstování během celé sezony

Nairobi RZ
typ Trés fine Maraichére
� novinka s velmi jemným zkadeřením
� výborná odolnost k vybíhání 

a k nekrózám listů

Sa
lát

 li
sto

vý

Cavernet RZ

Aleppo RZ

Murai RZ

Nairobi RZ

Maximus RZ

Quintus RZ

5

katalog2010.indd   5katalog2010.indd   5 10.11.2009   11:54:4610.11.2009   11:54:46



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

Opaal RZ
� stále oblíbená velmi raná odrůda (60 dní) 
� vyžaduje optimální podmínky

Divita RZ F1 /CMS/
� velmi perspektivní raná odrůda (70 dní 

od výsadby) pod textilie i volně
� vzpřímené olistění a kvalitní růžice
� jisté sklizně i za nepříznivých podmínek

Chambord RZ F1 /CMS/ 
� hlavní odrůda v sortimentu (cca 80 dní)
� vyniká vitalitou a přizpůsobivostí 
� má bohaté olistění, výborné krytí 

a odolnost ke stresu
� velké růžice jsou těžké, klenuté, hladké, 

bílé a velmi kvalitní

   

NOVINKA
Magister RZ F1 /CMS/
� nová polopozdní odrůda (90 dní) pro 

sklizně v létě a na podzim
� vitální, vzpřímené a zdravé olistění
� růžice klenuté, pravidelné a těžké
� výborně kryje růžice, uplatnění jako 

Chambord F1

   

Chambord RZ F1

Vitaverde RZ F1

NOVINKA
Dexter RZ F1 /CMS/
� nová pozdní odrůda (90 dní) pro sklizně 

koncem léta a na podzim
� vitální, vzpřímené a zdravé olistění
� velmi dobré krytí růžic
� pevné a klenuté růžice jsou ideální na 

přímý prodej i zpracování

Odrůda Vegetační 
doba dní

 Výsadba a  sklizeň
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Opaal RZ 60-65

Divita RZ F1 /CMS/ 70-75

Chambord RZ F1 /CMS/ 80-85

Magister RZ F1 /CMS/ 85-90

Dexter RZ F1 /CMS/ 90-95

Vitaverde F1 /CMS/ 70-80

Zelený
Vitaverde F1 /CMS/
� poloraná odrůda (75 dní) na postupné 

sklizně během celé sezóny
� polovzpřímené středně silné olistění
� vyrovnané růžice jsou velmi pevné a mají 

atraktivní zelenou barvu

Dexter RZ F1

Kv
ět

ák
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Brokolice
Brassica oleracea L. var. cymosa

Agassi RZ F1 /CMS/
� poloraná odrůda (75 dní) na celou sezónu
� velké růžice jsou klenuté a pevné
� vyniká uniformitou, má velmi dobrý 

zdravotní stav a odolnost ke stresu

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

Cindy RZ F1
� velmi raná odrůda na rychlení v krytech 

a pod textiliemi
� velké ploché bulvy mají výbornou chuť
� má rychlý vývoj, uniformitu, olistění 

střední a nedřevnatí

Eder RZ F1
� standardní odrůda na celou sezónu 

venku (na podzim i v krytech)
� velké ploché bulvy si podrží tvar a kvalitu
� velmi uniformní rostliny, zdravé olistění je 

střední a kratší

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

Ke
dl

ub
ny

 b
ílé

Segura RZ F1
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Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. capitata f. alba

Odrůda Veget. 
doba dní

Počet rostlin 
v tis./ha

 Výsadba a  sklizeň
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Jetma F1 RZ 55 45-60

Adema F1 RZ 65 40-55

Cilema F1 RZ 75 30-45

Tolsma F1 RZ 95 40-50

Ancoma F1 RZ 135 25-35

Storema RZ F1 140 30-45

Selma F1 RZ 130 22-30

Sufama RZ F1 138 22-28

Alfama F1 RZ 140 22-28

Oklahoma F1 RZ 150 22-28

Nurima RZ F1 75 40-55

Redma RZ F1 85 30-45

Rexoma RZ F1 110 35-45

Futurima RZ F1 140 22-28

Sonsma RZ F1 60 50-60

Ze
lí 

hl
áv
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vé

Oklahoma RZ F1
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Jetma RZ F1
� velmi raná odrůda (55 dní) pro jarní sklizně
� pravidelné kulaté hlávky 0,8-1,2 kg

Adema RZ F1
� raná odrůda (65 dní) pro jarní sklizně
� pravidelné kulaté hlávky 1-2 kg
� delší sklizňové období

Cilema RZ F1
� poloraná odrůda (75 dní od výsadby) 

na přímý prodej i zpracování
� kulaté hlávky (2-4 kg) pěkně utvářené
� velmi dobrý zdravotní stav a vitalita

Tolsma RZ F1
� perspektivní odrůda (90 dní) pro 

postupné dodávky na trh
� velmi pevné hlávky, mírně ploše kulovité, 

2-3 kg, kvalitní
� dlouhé sklizňové období, lze skladovat

Ancoma RZ F1
� 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 
� dlouhé sklizňové období, tolerance 

k třásněnkám a odolnost k Fusariu

Storema RZ F1 NOVINKA
� nová odrůda ke skladování a kalibrování
� velmi pevné hlávky, kulovité (1,5-3 kg dle 

sponu), vyrovnané v tvaru
� lze sklízet za 140 dní od výsadby 

Průmyslové zpracování
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 tolerance 

k napadení třásněnkami

Sufama RZ F1 NOVINKA
(30–259)
� novinka v typu Alfama F1/Oklahoma F1
� má vyrovnanost a dobrý zdravotní stav
� větší kulaté hlávky (5-7 kg), kvalita na 

zpracování, 135-140 dní od výsadby
� tolerantní k třásněnkám

Alfama RZ F1
� výnosná a vitální odrůda na zpracování, 

140 dní od výsadby
� velké kulaté hlávky (5-8 kg), ideální 

na krouhání a kysání 
� značná přizpůsobivost podmínkám, 

jistota pro pěstitele
� velmi dobrý zdravotní stav (tolerantní 

k třásněnkám), lze dlouho sklízet

Oklahoma RZ F1
� osvědčená pozdní odrůda (150 dní)
� velké kulaté hlávky (5-8 kg), kvalitní na 

zpracování (lze krouhat i ze skladu)
� vysoké výnosy, přizpůsobivost a tolerance 

k třásněnkám
� dlouhé sklizňové období

Zelí hlávkové špičaté 
Sonsma RZ F1
� raná odrůda (65 dní) na postupné 

zásobení trhu v sezóně
� pravidelné a pevné špičaté hlávky (1-2 kg)
� výborné chuťové vlastnosti
� má rychlý růst a vyrovnanost

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

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

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

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

Salima RZ F1
� raná odrůda (65 dní) na přímý prodej
� světle zelené kulovité hlávky (1-2 kg)
� pěkná vnitřní struktura a výborná chuť 

Margot RZ F1 NOVINKA
� pozdní odrůda (140 dní) na prodej a sklad.
� středně velké kulovité hlávky (1-2 kg)
� pozvolný vývoj s delším obdobím sklizně

Margot RZ F1

Nurima RZ F1 NOVINKA
(28–301)
� raná odrůda (70 dní) s rychlým vývojem 

a delším obdobím sklizně
� pevné kulaté hlávky (1-2 kg)
� velmi dobrý zdravotní stav

Redma RZ F1
� poloraná odrůda (80 dní) s dlouhým 

obdobím sklizně a přizpůsobivostí
� pevné kulovité hlávky (1,5-3 kg)
� velmi dobrý zdravotní stav

Ze
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hl
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Sufama RZ F1
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Rajčata
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Barbados RZ F1
� 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,
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd

Auris RZ F1 NOVINKA
� raná odrůda pro pěstování v půdě 
� větší plody v typu Petula F1 (120-140 g), 

ploše kulovité, velmi pevné
� ideální pro krátkodobou kulturu 

ve fóliových tunelech, 
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Gaheris RZ F1
� vitální nová 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, 
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 

Ra
jč

at
a

Barbados RZ F1

Označení rezistencí
ToMV  – Tomato mosaic tobamovirus 
  (virová mozaika rajčete) rasy: 0, 1, 2
Ff  – Fulvia fulva (Cladosporium fulvum), Ff:1-5
Fol – Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For – Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Va – Verticillium albo – atrum
Vd – Verticillium dahliae
Ma – Meloidogyne arenaria (háďátka)
Mi – Meloidogyne incognita
Mj – Meloidogyne javanica

HR – rezistence vysoká
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Abellus RZ F1
� zajímavá raná novinka pro pěstování 

v půdě s nižším růstem
� bohatě plodí (8-9 plodů ve vijanu), plody 

kulovité pevné, 120-140 g
� krátká internodia umožňují pěstování 

v nižších krytech (jako následná kultura)
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Cibellia RZ F1 NOVINKA
� vitální novinka s velmi pevnými plody pro 

pěstování v půdě (jako Petula F1)
� plody atraktivní, kulaté (120-140 g)
� ideální na studené rychlení v krytech
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Corbus RZ F1
� odrůda v typu Cherry s drobnými plody 

(25 g) v bohatých vijanech
� plody jsou kulaté, pěkně vybarvené 

a mají výbornou chuť
HR ToMV/Va/Vd

Cheramy RZ F1 NOVINKA
� odrůda v typu Cherry s drobnými plody 

(15-20 g) v dlouhých vijanech
� kulaté plody jsou velmi chutné
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Ovata RZ F1 NOVINKA
� vitální novinka s oválnými plody pro 

pěstování v půdě v krytech i venku
� plody atraktivní, oválné (80-120 g)
� ideální na studené rychlení v krytech
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Ra
jč

at
a

Cheramy RZ F1

Ovata RZ F1
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Okurky nakládačky
Cucumis sativus L.

partenokarpické 
hustoostné /hladké/
Melody RZ F1
� standardní odrůda pro průmyslové 

zpracování
� tmavě zelené delší plody (3,2:1) mají 

optimální třídění a kvalitu 
� vyniká vitalitou, plodností a celkovým 

výnosem

Majestosa RZ F1
� nová odrůda vyznačující se odolností 

proti plísni okurkové
� tmavě zelené delší plody (3,2:1) jsou 

velmi vyrovnané
� střední olistění usnadňuje sklizeň
� celkový výnos je vysoký, období sklizně 

dlouhé a vitalita porostu je značná

Unisono RZ F1 NOVINKA
� nová partenokarpická odrůda s velmi 

uniformními tmavě zelenými plody
� bohatá násada kvalitních plodů (3,2:1)
� střední olistění usnadňuje sklizeň
� rychlý nástup plodnosti, kratší sklizňové 

období, dobrý zdravotní stav

partenokarpické 
hruboostné
Presto RZ F1 
� oblíbená odrůda na zpracování
� tmavě zelené plody (3,1:1) mají ideální 

konzistenci
� vyniká plodností, vitalitou a regenerační 

schopností po celé období
� má výborný zdravotní stav, vitalitu a dává 

vysoké celkové výnosy

hustoostné s převážně 
samičím kvetením
Musica RZ F1 
� velmi raná odrůda dosahující dobré sklizně
� sytě zelené plody (3,1:1) mají pěkný tvar
� růst i plodnost je střední, přizpůsobivá

Majestosa RZ F1

Presto RZ F1
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Capsicum annuum L.

Century RZ F1
� standardní odrůda v typu maďarských 

paprik se žlutobílými kónickými plody
� vhodná pro pěstování v krytech 

(s vyštipováním) i venku
� výnosná odrůda s atraktivními plody, 

(120-130 g), HR  Tm:0-3

Galga RZ F1
� raná novinka typu maďarské polní papriky
� vyrovnané hladké plody (110-120 g)
� pro intenzivní pěstování do krytů i ven, 

HR  Tm:0-2

Paprika

Lilek
Solanum melongena L.

Longo RZ F1
� odrůda s tmavě fialovými plody
� dlouhé a vyrovnané plody (30 cm)
� lze pěstovat v krytech i venku 

Kurca RZ F1 NOVINKA
� novinky v typu maďarských paprik se 

žlutobílými kónickými plody
� vyrovnané hladké plody (110-120 g)
� pro intenzivní kulturu v krytech 

s vyštipováním, HR Tm:0-2

Century RZ F1

Galga RZ F1
Pa

pr
ik

a a
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le
k

Označení rezistencí
Tm  – Tobacco mosaic tobamovirus
  (virová mozaika tabáku)

HR – rezistence vysoká
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Okurky skleníkové a polní
Cucumis sativus L.

hadovky dlouhé
Avalon RZ F1
� vitální odrůda pro pěstování v krytech
� tmavě zelené plody mají rychlý vývoj 

a pěkný tvar (32-34 cm)
� značně přizpůsobivá odrůda s velmi 

dobrým výnosem

hadovky midi 
Media RZ F1
� oblíbená odrůda v tomto typu pro 

pěstování v krytech, v půdě i v hydroponii
� tmavě zelené vyrovnané plody (20-24 cm)
� velmi kvalitní plody ideální na přímý prodej
 HR CMV/IR CVYV/Sf

hadovky mini
Khassib RZ F1
� nová krátká hadovka (15-17 cm) do krytů
� vyniká odolností k virózám a k padlí 

HR CMV/CVYV/PRSV/WMV/IR Sf
� velmi dobrá násada, chuť a trvanlivost

okurky salátové /Slice/
Adrian RZ F1
� oblíbená odrůda polní partenokarpické 

salátovky ven i do krytů
� tmavě zelené plody jsou hladké, 

nehořknou a nepřerůstají (18-20 cm)
� dává rané sklizně a snadno se sklízí
 HR CMV/CVYV/Sf

Caman RZ F1
� zajímavá novinka na trhu polních 

partenokarpických salátovek 
� sytě zelené plody jsou delší (20-25 cm), 

velmi hladké a nehořknou 
� odrůda pro pěstování v krytech i venku
 HR Sf/IR CVYV

Meloun cukrový
Cucumis melo L.

Galia typ
Jucar RZ F1 NOVINKA
� velmi raná odrůda do krytů a ven
� kulaté plody větší velikosti (1,2-2 kg)
� výnosná odrůda, vyniká chutí
� HR Fom:0,1/IR Sf:2,5/Gc:1

Alpes RZ F1 NOVINKA
� pozdní odrůda s kulatými plody (1-1,4 kg)
� velmi sladká zelenobílá dužnina
� pěstování v krytech i venku
� HR Fom:0-2/IR Sf:2,5/Gc:1

Charentais/Cantaloupe
Kousto RZ F1 NOVINKA
� kvalitní odrůda v typu Charentais (1-1,2 kg)
� plody s pevnou oranžovou dužninou
� vyniká chutí a skladovatelností (LSL)
� do krytu i ven, HR Fom:0-2/IR Sf:1,2,5

Caribbean Gold RZ F1
� pozdní odrůda v typu Cantaloupe
� trvanlivé plody (Long shelf life), 1,2-1,5 kg
� velmi chutná sytě oranžová dužnina
� volná půda, HR Fom:0-2/Ag/IR Sf:2

Podnož pro roubování
Azman RZ F1
� pro roubování okurek a melounů
� uniformní rostliny a vitalita
� vyniká odolností k chorobám
� příznivě ovlivňuje kvalitu plodů
� HR Foc/Pa (Phytium)/IR Mi 

Foc – Fusarium oxysporum
 f.sp.radici cucumerinum
Pa – Phytium Fruit Rot
Mi – Meloidogyne incognita (háďátka)
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Adrian RZ F1
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Rezistence:
Pfs – Peronospora farinosa 
  f. sp. raphani
  (plíseň špenátová)
CMV – Cucumber Mosaic Virus
  (virová mozaika okurek)

Špenát
Spinacia oleracea L.

Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus

Rhino RZ F1
HR Pfs:1-7,9,11/CMV/IR Pfs:8
� oblíbená odrůda na celoroční pěstování
� sytě zelené velké listy, vyšší obsah sušiny
� ideální na průmysl i přímý prodej
� přizpůsobivost, vysoké výnosy, 

odolnost k vybíhání
� výnosově jistá odrůda pro pěstitele

Marabu RZ F1 NOVINKA
HR Pfs:1-10/CMV 
� nová odrůda v typu Rhino F1 

na pěstování po celou sezónu
� velké tmavě zelené listy na průmysl
� velmi dobrý zdravotní stav a značná 

odolnost k vybíhání, výnosná odrůda

Boa RZ F1
HR Pfs:1-9,11 
� nová odrůda v typu Leopard F1 

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

Cartago RZ F1
� hybridní odrůda do krytů (podzim až jaro) 
� kulaté bulvičky vynikají zářivou barvou
� velmi rychlý vývoj a odolnost k chladu
� pěstování venku z nejranějších výsevů 

pod netkanou textilií

Mondial RZ F1 NOVINKA
� novinka na celou sezónu venku
� bulvičky mají zářivě červenou barvu
� tvar oválně kulovitý, nevybíhá
� výborná vnitřní kvalita a zdravotní stav

Rondeel RZ 
� standardní odrůda na léto a podzim
� velké bulvičky sytě červené barvy
� odolnost k vybíhání a vyšeptávání
� stále žádaná a oblibená odrůda

Panther RZ F1
HR Pfs:1-7,9,11/CMV
� velmi raná odrůda japonského typu
� pro nejranější sklizně na jaře
� výborně přezimuje a roste i v chladu
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Mondial RZ F1
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Mrkev
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.

Petržel kořenová a naťová
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert

Bayon RZ F1 
� velmi raná odrůda na svazkování (85 dní)
� pěkně vybarvené hladké kořeny
� pro postupné výsevy, střední olistění

Bubka RZ
� poloraná odrůda na přímý prodej, 

zpracování i skladování
� polodlouhé kořeny jsou hladké a bílé
� vyniká vyrovnaností, kvalitou kořenů 

a má velmi dobrý zdravotní stav

Grivola RZ F1 NOVINKA 
� poloraná novinka (110 dní) na svazkování, 

praní bez natě a skladování
� středně dlouhé kořeny (16-18 cm) mají 

intenzivní vybarvení a nepraskají
� olistění je střední, pevné a zdravé

Joshi F1 RZ 
� vitální odrůda (130 dní) na praní bez 

natě, skladování a zpracování
� velmi dlouhé kořeny (20-24 cm) mají 

intenzivní vybarvení
� olistění je silnější, zdravé a pevné
� má odolnost k praskání a lámání

Karotan RZ    průmyslová
� standardní osvědčená pozdní odrůda 

(150 dní) na průmyslové zpracování
� kónické silnější kořeny, zdravé olistění
� zvlášť vysoký obsah karotenu, sušiny 

a sacharidů

Felicia RZ
typ Amsterdamse 
� hladkolistá odrůda tmavě zelené barvy 
� velmi rychlý vývoj a obrůstání po sklizni
� ideální na přímý prodej i zpracování, 

výnosná

Verta RZ
typ Mooskrause 2
� oblíbená odrůda kadeřavé petržele
� má rychlý vývoj, pěknou barvu a husté 

zkadeření
� ideální pro přirychlení a pro výsevy 

a výsadbu v sezóně

Rina RZ
typ Frisé vert foncé 
� tmavě zelené olistění se středním 

zkadeřením
� delší řapíky jsou ideální na svazkování
� vitální a výnosná odrůda, lze i přezimovat
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Grivola RZ F1

Bubka RZ

Felicia RZ

Rina RZ
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Celer bulvový a řapíkatý
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

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

Cisko RZ
� výnosná odrůda bílého celeru s vysokou 

vnitřní kvalitou
� velké kulaté bulvy se snadno sklízejí
� dužnina je bílá, pevná a netvoří dutiny
� ideální na prodej (i s natí), na zpracování 

(vysoký obsah sušiny) a skladování

Imperial RZ
� tmavě zelená odrůda se silnými řapíky
� dává optimální kvalitu na prodej
� rostliny jsou vyrovnané a mají dobrý 

zdravotní stav během sezóny

Artur RZ F1 NOVINKA
� zajímavá novinka se sytě zelenými silnými 

řapíky, ideální na balení
� rostliny jsou velice uniformní a mají 

optimální velikost
� pěstování po celou sezónu
� nepodrůstá a kvalita je vysoká

President RZ
� již mnoho let standardní odrůda bílého 

celeru s všestranným použitím
� dužnina je bílá, pevná a netvoří dutiny
� velmi dobrý výnos a uplatnění 

na zpracování i přímý prodej

Pór
Allium porrum L.

Pažitka
Allium schoenoprasum L.

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Alcazar RZ
� odrůda s modrozeleným listem
� má střednědlouhou konzumní část
� ideální pro podzimní sklizně
� výnos a velmi dobrý zdravotní stav

Divonne RZ 
� vitální odrůda sytě zelené barvy
� rychle regeneruje, silný dlouhý list
� využití na sklizeň natě i rychlení

Libero RZ
� víceklíčková odrůda s kulatou bulvou 

na prodej i zpracování
� střední olistění a dobrá vyrovnanost
� má intenzivní vnitřní vybarvení 
� výnosná a dobře skladovatelná odrůda

Řepa salátová
Monalisa RZ
� geneticky jednoklíčková řepa s hladkou 

kulatou bulvou
� uniformní ve velikosti, odolnost 

k přerůstání, slabší olistění
� ideální na prodej a skladování

Margarita RZ
� zajímavá odrůda v typu „Bulharský obří“
� světle zelené vysoké rostliny s dlouhou 

konzumní částí (60 cm)
� vyniká raností (85 dní) a kvalitou

Goliath RZ
� vitální odrůda s modrozeleným listem
� má dlouhou konzumní část (30 cm) 

a dobrou vyrovnanost 
� pro postupné výsadby a sklizně v sezóně

Toplau RZ F1
� hybridní odrůda na rychlení i řez natě
� velmi uniformní rostliny, rychle obrůstají
� středně dlouhý list sytě zelené barvy
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Cisko RZ

Artur RZ F1

Monalisa RZ 
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Speedy 300
 Standardní typ společnosti GROW GROUP pro pěstování sazenic 
košťálovin (zelí, květák, brokolice, kedlubny, kapusta), celeru a póru. 
Sadbovače mají rozměr 40x60 cm, počet buněk je 300 (rozměr buňky 
2,5 x 3 x 5 cm, objem 25 cm3) a jsou umístěny v rámech nebo v pře-
pravkách na paletě. Na Europaletě je v rámech max. 52 sadbovačů.

Výhody Speedy 300
• pevný a bohatý kořenový systém
• silné sazenice v pevných kazetách
• snadné vyjmutí rostlin při výsadbě
• vysoké procento ujmutých rostlin po výsadbě

Výsadba je možná většinou typů používaných sazečů.

Roubované sazenice 
(Grow Fide – Turecko)

Druh zeleniny Dodávky 
v týdnech

Plastový sadbovač v polystyrenu 
(216 ks)

rajčata, okurky, 
melouny, lilek

13. – 21.

Perfektní start sázené zeleniny

GROW SCHWANTELAND

Balíčkované sazenice 4x4 cm
 Standardní rozměr balíčků 4x4x5 cm (150 balíčků v bedně). Používá 
se kvalitní rašelinný substrát bez zárodků chorob, škůdců, semen 
plevelů a povrch je zasypán čistým praným pískem. Hlavní využití je 
pro předpěstování sazenic salátu, košťálovin, celeru, koření, petržele, 
pažitky, rukoly a dalších. Sazenice salátu lze dodat ve 3 velikostech 
(malé, střední, velké). Přeprava v plastových přepravkách na paletě 
(max. 100 beden na paletě)

Výhody lisovaných balíčků
• velký objem substrátu (80 cm3)
• ideální vývoj kořenového systému
• balíčky jsou vzdušné, uniformní a pevné
• rostliny rychle koření a dříve dorůstají do sklizně

Výsadba je možná speciálními sazeči a ručně. 

Firma REPROSAM, s.r.o. je partnerem Grow Group v České a Slovenské republice. 
Sazenice zeleniny jsou dodávány z podniků GROW SCHWANTELAND JUNGPFLANZEN GmbH (Německo) a GROW PALÁNTA Kft. (Maďarsko).

Sazenice – typ Druh zeleniny Dodávky 
v týdnech

Lisovaný balíček 4x4 cm salát, košťáloviny, celer, 
petržel nať., pažitka, rukola 
a koření

10. – 34.

Lisovaný balíček 3x3 cm košťáloviny, celer 12. – 18.

S 216 košťáloviny 12. – 15.

Speedy 300 košťáloviny, celer, pór 15. – 29.

Sazenice – typ Druh zeleniny Dodávky 
v týdnech

S 216 paprika, košťáloviny, 
okurky

12. – 32.

Lisovaný balíček   3x3 cm paprika, košťáloviny 9. – 32.

Lisovaný balíček   4x4 cm salát, paprika, rajčata, 
košťáloviny

9. – 32.

Lisovaný balíček   6x6 cm okurky, paprika 9. – 30.

Lisovaný balíček   7x7 cm paprika (roubovaná, 
pravokořená)

7. – 30.

Lisovaný balíček 8x10 cm rajčata 7. – 18.

Sadbovač S 216
 Tento typ kazety se nejvíce využívá v GROW PALÁNTA pro pěs-
tování sazenic všech košťálovin, celeru, papriky a okurek nakláda-
ček. Rozměr sadbovače je 40x60 cm s 216 buňkami (rozměr buňky 
3x3x4,5 cm a objem 25 cm3). Sadbovače jsou umístěny v přepravkách 
na paletě (max. 100 kazet) nebo v rámech (max. 52 kazet). Termíny 
dodání dle druhu během celé sezóny.

Výhody S 216:
• lehké vyjmutí rostlin z kazet
• vysoké procento ujmutých rostlin
• snadné zakořenění a rychlý vývoj do sklizně

Výsadba je možná většinou typů používaných sazečů.

GROW PALÁNTA

Roubované sazenice
 Roubované sazenice mají stále větši a větši uplatnění vzhledem k 
výhodám, které pěstitelům přinášejí. Roubuje se pomocí kopulace a 
srůsty jsou velmi kvalitní.

Výhody roubovanců
• vitální a zdravý kořenový system
• větší vitalita rostlin a vyšší výnosy
• optimální velikost plodů po celé období
• značná odolnost rostlin ke stresu, 
 k chorobám a lepší využití živin
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NOVAGRYL 
– výhoda u všech raných kultur
� zvýšený teplotní efekt díky lepšímu rozvrstvení vláken
� dobře propouští vodu i vzduch (hustota – 19gr/m2)
� ještě lepší výsledek u přirychlení zeleniny
� lepší efekt přirychlování košťálovin, salátu, ředkviček, 

raných brambor a dalších plodin
� uniformnější porosty přispívají k vyrovnané sklizni
� díky zlepšenému teplotnímu efektu se snižuje riziko 

vybíhání do květu
� vysoká elasticita textilie a pevnost ve spojích 
� široká nabídka jednotlivých šířek

NOVAGRYL Plus – ještě něco navíc
� stejné uplatnění jako NOVAGRYL s prodlouženou životností
� navíc zesílené okraje pro lepší manipulaci a zvýšení pevnosti
� od šířky role 10,50 m

Dejte Vašim rostlinám to nejlepší – zaslouží si to!

AGRYL P 17 – standardní kvalita
� klasická textílie s hustotou 17 gr/m2 
� vhodná pro nakrývání v pozdějším období, 

kdy by mohlo dojít k přehřívání porostu
� velmi dobrá propustnost pro vodu a světlo 
� optimální např. pro okurky, brambory a další 

AGRYL P50 MULCH 
– černá mulčovací textilie
� vysoká pevnost, dobře propouští vodu 
� účinná ochrana proti zaplevelení
� pěstované rostliny nepřicházejí do kontaktu s půdou 
� dobré podmínky pro vývoj kořenového systému

AGRYL P50 MULCH děrovaný 
– nejen pro pěstitele salátu
� stejné vlastnosti jako AGRYL P 50 MULCH, šíře 1,6 m x 250 m
� předem připravené otvory pro výsadbu rostlin
� vhodné především pro pěstitele salátu
� děrování v trojsponu – 25 x 29,5 cm, 25 x 15 cm

INSECT NET 14 – perforovaná
� novinka v sortimentu s hustotou 14g/m2 
� perforovaná netkaná textilie s malými otvory (do 1 mm)
� ideální ochrana porostů před škůdci a kroupami
� použití během celé sezóny (nedochází k přehřátí rostlin)

25 cm 15 cm
nebo 

29,5 cm

160 cm NOVINKA  INSECT NET 14 – perforovaná
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REPROSAM, s.r.o., Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice, 
Tel.: 323 602 303, Mobil: 605 249 736, Fax: 323 602 345

e-mail - reprosam@reprosam.cz

www.reprosam.cz

REPROSAM, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům poradenskou službu v jednotlivých oblastech:

Ing. Zbyněk Škvára  – netkané textilie  mobil: 605 249 730
 z.skvara@reprosam.cz

Ing. Jiří Crha  – Čechy mobil: 605 249 732
 j.crha@reprosam.cz

Ing. Jan Maruška  – Morava a Slezsko mobil: 605 249 733
 j.maruska@reprosam.cz

Karol Nagy – Slovensko mobil: 0903 751 313
 k.nagy@reprosam.cz

Multi-leaf

Nová skupina v typu hlávkového salátu s velkým 
množstvím menších listů, které vynikají chutí, 
trvanlivostí a vzhledem.

Archimedes RZ  NOVINKA
Bl 1-15, 17-22, 24-26/Nr:0
� odrůda se zeleným listem
� pěstování po celou sezónu venku
� velmi dobrá odolnost k vybíhání

Renoir RZ NOVINKA
Bl 1-26
� odrůda s atraktivním červeným listem
� pěstování po celou sezónu venku
� dobrá odolnost k vybíhání

Velmi snadná a rychlá 
příprava čerstvých 
salátů.

Archimedes RZ

Renoir RZ
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