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Vážení zákazníci, 

vývoj a šlechtění nových odrůd pokračuje u fi rmy Rijk Zwaan neustále dopředu, a proto 
jsme se rozhodli pro Vás připravit nový katalog. Přinášíme Vám přehled odrůd, které jsme 
po důkladném zvážení a testování zařadili do naší nabídky. 

Rijk Zwaan uvádí na trh každoročně množství odrůd s vylepšenými vlastnostmi. 
Tyto odrůdy vyhovují nejvyšším nárokům na kvalitu, chuť, výnos a rezistence proti 
chorobám a škůdcům. Cílem je neustále zlepšovat a rozšiřovat rozmanitost ve všech 
těchto charakteristikách. 

V nabídce najdete jak odrůdy určené pro přímý konzum, tak i pro skladování nebo na průmyslové 
zpracování. U listové nebo plodové zeleniny jsme navíc rozšířili množství specialit, které se odlišují od 
běžného sortimentu. 

Záleží nám na tom, abyste byli s odrůdami fi rmy Rijk Zwaan i s našimi službami spokojeni, a jsme proto 
připraveni Vám poskytnout veškerou podporu potřebnou pro Váš úspěch. 

Ing. Zbyněk Škvára
 Jednatel společnosti

Cítíme společenskou odpovědnost, a proto naše společnost fi nančně podporuje tyto nadace:

Ing. Jiří Crha
Poradenská a obchodní činnost pro 
oblast Čechy
Tel. +420 605 249 732
e-mail: j.crha@reprosam.cz

Ing. Jan Maruška 
Poradenská a obchodní činnost 
pro oblast Morava
Pěstování na hydroponii
Tel. +420 605 249 733
e-mail: j.maruska@reprosam.cz

Karol Nagy 
Poradenská a obchodní činnost 
pro oblast Slovenská republika
Tel. + 421 903 751 313
e-mail: k.nagy@reprosam.cz

Ing. Radana Příhodová
Příjem objednávek a expedice osiv 
a sazenic pro oblast České republiky 
Tel. +420 605 249 736
e-mail: r.prihodova@reprosam.cz

Alice Škvárová
Příjem objednávek a expedice osiv 
a sazenic pro oblast Slovenské 
republiky
Tel. +420 605 249 734
e-mail: a.skvarova@reprosam.cz

Ing. Roman Šenkárčin
Logistika dodávek sazenic, netkané 
textílie, mulčovací folie
Tel. +420 605 249 731
e-mail: r.senkarcin@reprosam.cz

Kontakty:

2



Love My Salad je interaktivní síť, jejíž vznik byl iniciován fi rmou Rijk Zwaan. Cílem je, aby si uživatelé 
navzájem sdělovali svoje zkušenosti a nadšení pro konzumaci ovoce a zeleniny. Tato platforma je 
určená milovníkům salátů a slouží k vzájemnému obohacování o nápady a recepty. Nezáleží na tom, 
zda se jedná o zájem profesionální nebo privátní. Propojení se sociálními sítěmi jako Twitter nebo 
Facebook činí zadávání nebo získávání příspěvků velice jednoduchým. Snažíme se takto zvýšit podporu 
konzumace čerstvé zeleniny a upozorňovat na její příznivý vliv na lidské zdraví.  

lovemysalad.com
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Nanette RZ
HR BI:1-26,28
raná odrůda pod textilie
má rychlý vývoj, vitalitu a uniformitu
středně velké ploše kulovité hlávky
vyniká výtěžností a raností

Salát ledový Lactuca sativa L. var. capitata L.

Platinas RZ
HR BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb
 odrůda na celou sezónu
 střední až větší hlávky pravidelně 

kulaté
 vyniká vyrovnaností a kvalitou na 

prodej
 má značnou odolnost k vybíhání

Gustinas RZ

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

Salát ledový

Nanette BI:1-26,28  

Platinas BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb  

N Umbrinas BI:1-31/Nr:0  

Diamantinas BI:1-31/Nr:0  

Elenas BI: 1-16,21,23/Nr:0  

N Gustinas BI:1-31/Nr:0  

Toscanas BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb  

  = výsadba     = sklizeň 

HR IR

Toscanas RZ
HR BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb
 přizpůsobivá odrůda pro sklizně 

v létě
vyrovnané a pěkně utvářené kulovité 

hlávky
vyznačuje se vysokou odolností 

k vybíhání a ke stresu
optimální termíny pro výsadbu 

květen až začátek července

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

období
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Gustinas RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 nová odrůda střední velikosti pro jaro 

a podzim
 uniformní rostliny ideálního tvaru na 

balení
 má rychlý vývoj a je třeba včas sklízet
 velmi dobrý zdravotní stav a odolnost 

k vybíhání

Diamantinas RZ

Diamantinas RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 vitální odrůda s bohatým olistěním
 má uplatnění po celou sezonu
 velké kulaté hlávky se pozvolněji 

vyplňují a lze je déle sklízet
 vyniká zdravotním stavem 

a uniformitou

Umbrinas RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 nová odrůda střední až větší velikosti 

pro jaro a podzim
 ploše kulovité hlávky na balení 

a přímý prodej
 má pozvolný vývoj a dobrý zdravotní 

stav

Umbrinas RZ
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Salát hlávkový Lactuca sativa L. var. capitata L.

Pia RZ
HR BI:1-6,13-15,17/Pb
 stále oblíbená velmi raná odrůda
 vhodná ven i do krytů
 přirůstá i při malé intenzitě světla

Jolito RZ

Speedway RZ
HR BI:1-27,29,30/Nr:0/IR LMV:1
 atraktivní velmi raná odrůda
 ideální pod netkané textilie
 vyniká odolností k podehnívání

Hungarina RZ
HR BI:1-31 /Nr:0/IR LMV:1
 odrůda v typu Ballerina RZ
 středně velké rostliny ploššího tvaru
 atraktivní lesklá barva a pevné listy
 vysoká odolnost k vybíhání, dlouhé 

období pro sklizeň a uniformita

Jolito RZ
HR BI:1-31 /Nr:0/IR LMV:1
 odrůda svěže zelené barvy
 uniformní a pěkně utvářené rostliny
 ideální na jaře (i pod textílie) 

a koncem léta
 sklizňová jistota v různých 

podmínkách

Judita RZ 
HR BI:1-28,30,31/Pb
 nová odrůda pro sklizně od podzimu 

do začátku jara
 má rychlý vývoj a odolnost k chladu
 pěkně utvářená spodní strana
 pěstování v půdě v krytech

Ballerina RZ
HR BI:1-17,21,23/IR LMV:1
 tmavě zelené a lesklé olistění
 odolná odrůda především do léta
 vynikající odolnost k vybíhání

Forlina RZ
HR BI:1-28,30,31/Nr:0/IR LMV:1
 robustní odrůda v typu Ballerina RZ
 vyniká odolností ke stresu 

a k vybíhání
 zářivě lesklé listy a dlouhé období 

sklizně

Torpedo RZ
HR BI:1,4-22,25,31/Pb
 osvědčená raná odrůda
 jarní pěstování v krytu nebo pod 

textílií
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Almagro RZ
HR BI:1-31 /Nr:0/Pb/IR LMV:1
 velký salát pro jarní a podzimní 

sklizeň
 středně zelená barva,dobrá tvorba 

hlávek
 velmi dobrý zdravotní stav rostlin
 pozvolna vyplňuje hlávku

Almagro RZ

Solifl ore RZ
HR BI:1-31/Nr:0/IR LMV:1
 velký hlávkový salát červené barvy
 vyrovnané rostliny odolné k vybíhání
 velmi dobrý zdravotní stav po celou 

sezonu
 tvoří velmi pěknou vyplněnou hlávku

Santoro RZ
HR BI:1,4-22,24,25,28-31/Nr:0/Pb
IR LMV:1 
 standardní odrůda pro podzimní 

sklizně
 vyniká uniformitou a odolností 

k chladu
 bohaté olistění a výborný zdravotní 

stav

hlávkový červený

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

Salát hlávkový

N Judita BI:1-28,30,31/Pb  

Pia BI:1-6,13-15,17/Pb  

Speedway BI:1-27,29,30/Nr:0 LMV:1  

Torpedo BI:1,4-22,25,31/Pb  

Santoro BI:1,4-22,24,25,28-31/Nr:0/Pb LMV:1  

Jolito BI:1-31 /Nr:0 LMV:1  

N Almagro BI:1-31 /Nr:0/Pb LMV:1  

Forlina BI:1-28,30,31/Nr:0 LMV:1  

Hungarina BI:1-31 /Nr:0 LMV:1  

Ballerina BI:1-17,21,23 LMV:1  

Salát hlávkový – červený

N Soli  ore BI:1-31/Nr:0 LMV:1  

  = výsadba     = sklizeň 

HR IR
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Excite RZ
HR BI:1-30/Nr:0/IR LMV:1
 typ „Sweet Crisp Frisée“ na celou 

sezónu
 atraktivní sytě zelené vybarvení 

a zkadeření
 vyniká nasládlou chutí a vzhledem
 rychle roste, je třeba včas sklidit

Crispy

Telex RZ
HR BI:1-31/Nr:0/Pb/IR LMV:1
 červená Salanova v typu Crispy na 

celou sezonu
 má rychlejší vývoj, optimální velikost 

a tvar
 ideální do kombinace s Excite
 velmi pěkné vnitřní vybarvení
 dobrá odolnost k vybíhání
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Klee RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 atraktivní Salanova krásné tmavě 

červené barvy
 má rychlý vývoj a velmi pěkné 

utváření
 vyniká velikostí a zdravotním stavem
 ideálni pro Duopack s odrůdou 

Aquino

Nový životní styl
Salanova® je produkt:
• velice atraktivní a čerstvý
• s dobrou trvanlivostí
• s mnoha chuťovými variacemi:
 křupavý, sladký a jemný
• se snadnou přípravou: jeden řez a hotovo!

Staňte se fanouškem 
Salanova® na 
facebooku a najdete 
miliony receptů 
a možností použití 
z celého světa!www.salanova.com

Odstraňte střed jedním řezem 
a získáte tím množství stejně 
velikých lístků!

Klee RZ

Aquino RZ
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Aquino RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 svěže zelená Salanova do kombinace 

s Klee
 ideální utváření a odolnost k vybíhání
 střední velikost a dobrý zdravotní 

stav
 odolný k vybíhání 
 roste i za chladnějšího počasí 



Antonet RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 nová odrůda v typu Cavernet na 

celou sezonu
 velké rostliny pěkně utvářené 

a vybarvené
 má rychlejší vývoj a odolnost 

k vybíhání

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

Anthony RZ
HR BI:1-16,21,23/Fol:1
 stále oblíbená odrůda
 velká růžice pěkné barvy
 na celou sezónu venku

Carmesi RZ
HR BI:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0
 odrůda s temně červeným listem
 pro celoroční pěstování venku
 velká růžice a značná odolnost 

k vybíhání

Wilbur RZ
HR BI:1-31/Nr:0
 odrůda rezistentní k mšici 

meruzalkové
 vyniká odolností k vybíhání
 velké růžice mají pěkné vybarvení

Lollo Rossa
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Locarno RZ
HR BI:1-16,21,23
 stále oblíbená Bionda na celou 

sezónu
 velká růžice žlutozelené barvy

Linaro RZ
HR BI:1-30/Nr:0/IR LMV:1
 zajímavá novinka na celou sezónu 
 atraktivní barva (jako Levistro RZ) 

a pěkné utváření a zkadeření listů
 rostliny střední velikosti, vyrovnané
 značná odolnost k vybíhání 

umožňuje déle sklízet i v létě

Aleppo RZ
HR BI:1-27,29,30/Nr:0/IR LMV:1
 odrůda rezistentní k mšici 

meruzalkové
 větší růžice jsou svěže zelené barvy 

a pěkně utvářené
 odolná k vybíhání a k nekrózám

Lollo Bionda

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

Salanova®

N Aquino BI:1-31/Nr:0  

N Klee BI:1-31/Nr:0  

Excite BI:1-30/Nr:0 LMV:1  

N Telex BI:1-31/Nr:0/Pb LMV:1  

Salát listový Lollo – červený

Anthony BI:1-16,21,23/Fol:1  

N Antonet BI:1-31/Nr:0  

Carmesi BI:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0  

Wilbur BI:1-31/Nr:0  

Salát listový Lollo – zelený

Aleppo   BI:1-27,29,30/Nr:0 LMV:1  

Levistro BI:1-23,25,31/Pb LMV:1  

Linaro BI:1-30/Nr:0 LMV:1  

Locarno BI:1-16,21,23  

  = výsadba     = sklizeň 

HR IR

Levistro RZ
HR BI:1-23,25,31/Pb/IR LMV:1
 jedna z nejpěstovanějších odrůd 

venku
 velké růžice mají rychlý vývoj
 vyniká odolností k vybíhání a má 

zářivě zelenou barvu
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Salát římský Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.

Olite RZ
HR BI:1-28,30,31/Nr:0/IR LMV:1
 atraktivní odrůda v typu Little Gem
 sytě zelené lesklé olistění
 rychlý vývoj, optimální velikost 

a pěkné vnitřní utváření srdíček listů
 velmi dobrý zdravotní stav 

a výtěžnost po celou sezónu

Ralph RZ
HR BI:1-27,29,30/Nr:0/IR LMV:1/Ss (Rs)
 tmavě zelený mini římský salát pro 

sklizeň a balení srdíček listů
 lze postupně vysazovat a sklízet 

během sezóny
 má dobrý zdravotní stav, odolnost 

k vybíhání a velmi dobrou vnitřní 
kvalitu

Quintus RZ
HR BI:1-20,22-25,28-30/Fol:1/Nr:0
IR LMV:1
 zajímavá odrůda střední velikosti
 tmavě zelené lesklé listy
 velmi dobrá tvorba hlávek
 značná odolnost k vybíhání
 ideální kvalita na balení

Victorinus RZ
HR BI:1-31/Nr:0/IR LMV:1/Ss (Rs)
 standardní odrůda robustního typu 

s tmavě zeleným listem
 vysoké rostliny vzpřímeného růstu
 velmi dobrý zdravotní stav a odolnost 

k vybíhání

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

Salát římský

Olite BI:1-28,30,31/Nr:0 LMV:1  

Ralph BI:1-27,29,30/Nr:0 LMV:1  

Quintus BI:1-20,22-25,28-30/Fol:1/Nr:0 LMV:1  

Victorinus BI:1-31/Nr:0 LMV:1/Ss (Rs)  

N Maraine BI:1-31/Nr:0 Ss(Rs)  

N Crunchita BI:1-27,29,30/Nr:0  

  = výsadba     = sklizeň 

HR IR

Olite RZ

Ralph RZ

12



Crunchita RZ
HR Bl: 1-27/Nr:0
 odrůda v novém typu Crunchy Cos
 oválné hlávky s vlastnostmi římského 

a ledového salátu
 křupavé listy ideální na zpracování 

i přímý prodej
 vhodnost pro balení hlávek i celých 

listů
 pro postupné výsadby, odolnost 

k vybíhání

Široký sortiment
Rozmanitost druhů u římského 
salátu je obrovská. Začíná malým 
salátem – mini s intenzívním žlutým 
vnitřním vybarvením, pokračuje 
tmavým vzpřímeným salátem – 
midi až po různé velikosti typu – 
maxi. Navíc jsme vyšlechtili i nové 
odrůdy typu Crunchy nebo červený 
římský salát. Nabídka je široká 
a atraktivní, a proto není divu že 
obliba římského salátu neustále 
stoupá.  

Nový typ salátu 
„Crunchy Cos“
„Crunchy Cos“ je křížencem mezi 
ledovým salátem a salátem římským. 
Tím vzniklo spojení křupavých listů 
a jemné chuti římského salátu. 
Nyní můžeme nabídnout první 
odrůdu tohoto typu - Crunchita 
RZ. Zatímco tvar hlávky připomíná 
římský salát, barva listů je podobná 
salátu ledovému. Velmi nápadná je 
však jemná a sladká chuť křupavých 
listů. 

Maraine RZ
HR BI:1-31/Nr:0/IR Ss(Rs)
 červený mini římský salát na celou 

sezonu
 pěkně utvářená srdíčka s barevným 

kontrastem
 má odolnost k vybíhání a dobrý 

zdravotní stav
 ideální na balení a přímý prodej

Crunchita RZ

Maraine RZ
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Salát dubáček Lactuca sativa L.var.crispa

Kivila RZ
HR BI:1-31/Nr:0/IR LMV:1
 velký zelený dubáček na celou 

sezónu
 vyrovnané rostliny pěkně utvářené
 dobrý zdravotní stav a odolnost 

k vybíhání

Kivila RZ

Endivie Cichorium endivia L.

typ Trés fi ne Maraichére

Korbi RZ
 velké rostliny s rychlým vývojem 

na prodej i průmysl
 atraktivní utváření a velký podíl 

vyběleného středu
 na celou sezónu s odolností 

k vybíhání
 rané sklizně s vyšší hmotností

Seychel RZ

Cornouai RZ
HR BI:1-31/Nr:0/IR LMV:1
 nová odrůda červeného dubáčku na 

celou sezónu
 vyniká barvou, velikostí a pěkným 

utvářením
 velmi dobrý zdravotní stav a odolnost 

k vybíhání

Seychel RZ
 širokolistá endivie na přímý prodej 

a balení
 polovzpřímené středně zelené 

rostliny
 vyniká odolností k vybíhání v létě
 rychle vyplňuje hlávku
 pro přímý prodej i průmyslové 

zpracování
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Moufl on RZ F1
HR Pfs:1-12,14
 nová pozdní odrůda špenátu na 

přezimování a jarní výsev
 sytě zelené velké listy ideální na 

zpracování
 má odolnost k vybíhání, výnosná 

odrůda

Špenát Spinacia oleracea L.

Rhino RZ F1
HR CMV/Pfs:1-7,9,11,13
 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

Toucan RZ F1
HR Pfs:1-13
 ideální odrůda pro pěstování Baby 

leaf špenátu
 má kvalitní tmavě zelené listy 

zakulaceného tvaru
 vhodná na balení a prodej čerstvých 

listů

Boa RZ F1
HR Pfs:1-9,11,13
 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

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

Špenát

Toucan Pfs:1-13  

N Mou  on Pfs:1-12,14  

Rhino CMV/Pfs:1-7,9,11,13 Pfs:8  

Boa Pfs:1-9,11,13  

  = výsadba     = sklizeň 

HR IR
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Opaal RZ
 stále oblíbená velmi raná odrůda 

(60 dní) 
 vyžaduje optimální podmínky pro 

vývoj
 pěstujte z velké sadby

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

Chambord 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
 značná odolnost ke stresu umožňuje 

pěstování po celou sezonu od jara 
do podzimu

 velmi dobrý zdravotní stav

Chambord RZ

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
 není tolik citlivá ke stresu po výsadbě

Divita RZ F1
 oblíbená raná odrůda (70 dní 

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

podmínek

Cercy RZ F1
odrůda s velmi dobrým krytím růžic 

na celou sezónu
velké klenuté růžice jsou těžké a mají 

pěknou barvu
vitální odrůda vhodná i do teplého 

období
pro výsadbu od dubna do konce 

června, dorůstá za 75 – 90 dní

16



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

Květák

Opaal 35 – 45.000  

Miramonte 30 – 40.000  

Divita 30 – 40.000  

Chambord 25 – 30.000  

N Santamaria 25 – 30.000  

Cercy 25 – 30.000  

Dexter 25 – 30.000  

Květák – zelený

Vitaverde 30 – 35.000  

  = výsadba     = sklizeň 

Santamaria RZ F1
 univerzální odrůda s výsadbou od 

konce března do začátku července
 vegetační doba 80 – 85 dní od 

výsadby
 široké listy dobře kryjí růžici, dobře 

snáší vysoké letní teploty
 růžice je bílá, těžká, hladká a velmi 

vyrovnaná
 odrůda je vhodná na konzum i na 

průmyslové zpracování 

Vitaverde F1
 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

Vitaverde RZ

Dexter RZ F1
 podzimní 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

Zelený

Santamaria RZ
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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

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

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

Bode RZ F1
 pro výsadby od začátku dubna
 doporučený výsev od začátku února
 má pěkné olistění a kvalitní bulvy
 vyniká rychlým vývojem 

a vyrovnaností 
 ideální na rané letní sklizně
 vysoké výtěžnosti a snadná sklizeň

Terek RZ
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Morre RZ F1
 uniformní odrůda na hlavní sezónu
 středně vysoké a pevné olistění
 tvoří velké, ploché a vyrovnané bulvy
 má výborné výtěžnosti ve vysoké 

kvalitě
 zdravotní stav je velmi dobrý

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

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

Eltville RZ

Morre RZ

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

Kedlubny

Cindy 9 – 12  

N Terek 9 – 12  

Segura 8 – 10  

Bode 9 – 12  

Morre 8 – 10  

Eltville 8 – 10  

  = výsadba     = sklizeň 
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Salima RZ F1
 raná odrůda (65 dní) na přímý prodej
 světle zelené kulovité hlávky 

(1 – 2 kg)
 pěkná vnitřní struktura a výborná 

chuť 

Madlene RZ F1
 poloraná odrůda (90 dní od výsadby) 

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

těžké (1,5 – 2,5 kg) a mají pěknou 
vnitřní strukturu

 sytě zelené olistění je zdravé a ideální 
na prodej s hlávkou

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

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

Agassi RZ F1
 poloraná odrůda (75 dní) na celou 

sezónu
 velké růžice jsou klenuté a pevné
 vyniká uniformitou, má velmi dobrý 

zdravotní stav a odolnost ke stresu

Monfi ls RZ F1
 poloraná odrůda (70 dní od výsadby) 

pro jaro a podzim
 velké klenuté růžice sytě zelené barvy
 vyrovnané růžice se střední velikostí 

poupat

Monfi ls RZ

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

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

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

Futurima RZ

Resima RZ F1
 nová odrůda s pravidelnými kulatými 

hlávkami (1,5 – 3 kg) na přímý 
prodej i zpracování (vegetační doba 
120 – 130 dní)

 má velmi dobrý zdravotní stav, 
vitalitu a dává kvalitní sklizně

 vhodná pro postupné sklizně od léta 
do podzimu a pro skladování

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

Resima RZ

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

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

Brokolice

Mon  ls 30 – 40.000  

Agassi 30 – 40.000  

Kapusta

Salima 40 – 50.000  

Madlene 30 – 40.000  

Zelí červené

Redma 30 – 40.000  

Resima 30 – 40.000  

Rexoma 30 – 40.000  

Futurima 22 – 28.000  

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

Tourima RZ F1
 odrůda špičatého zelí pro postupné 

výsadby (65 dní)
 má atraktivní vzhled a optimální 

velikost (0,8 – 1,5 kg)
 má dlouhé sklizňové období a velmi 

dobrý zdravotní stav
 optimální hustota 40.000 – 60.000 

rostlin/ha

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
 pevná hlávka s pěknou barvou 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

Kalorama RZ F1
 stále oblíbená pozdní odrůda na 

skladování
 vegetační doba 140 dní od výsadby
 kulaté hlávky (1,0 – 2,5 kg) jsou 

ideální na prodej
 má dobrý zdravotní stav a výbornou 

skladovatelnost
 vhodná pro zahuštěné výsadby 

(40 – 50 tis.r./ha)

Storema RZ F1
 odrůda na dlouhodobé skladování 

a kalibrování
 velmi pevné hlávky, kulovité 

(1,5 – 3 kg dle sponu), vyrovnané 
v tvaru

 lze sklízet za 140 dní od výsadby 

Toughma RZ F1
poloraná odrůda (70 dní) pro 

postupné sklizně na přímý prodej
kulaté hlávky 1 – 2 kg jsou pevné 

a uniformní
kompaktní rostliny mají velmi dobrý 

zdravotní stav
 ideální na prodej z hustých výsadeb 

(40 – 50 tis./ha)

Tourima RZ

Adema RZ

Gintama RZ

Gintama RZ F1
 univerzální odrůda na konzum, 

saláty, průmyslové zpracování, 
skladování

 vegetační doba 85 – 90 dní od 
výsadby

 má silně voskovité listy a je tolerantní 
k třásněnkám 

 hlávka má plochý tvar a podle sponu 
dosahuje hmotnosti 2 – 5 kg 

 košťál je krátký, výborná vnitřní 
struktura

 doporučujeme na výsadby od konce 
března na letní sklizně a začátkem 
července jako následnou kulturu
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Secoma RZ F1
 nová odrůda pro rané krouhání od 

srpna (vegetační doba 100 dní od 
výsadby)

 hlávky kulaté (3 – 6 kg), pevné 
s dobrou vnitřní kvalitou na 
zpracování 

 má dobrý zdravotní stav a vydrží 
v porostu

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
 odrůda pro sklizeň od konce září
 má vyrovnanost a dobrý zdravotní 

stav
 snadná sklizeň hlávek (4 – 7 kg), 

kvalita na zpracování, 135 – 140 dní 
od výsadby

 tolerantní k třásněnkám

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 napadení třásněnkámi

 dlouhé sklizňové období

Mucsuma RZ F1
HR Foc:1
 vitální odrůda (135 – 150 dní) na 

pozdní krouhání a skladování
 velmi zdravé kulovité hlávky 2 – 5 kg
 výborná vnitřní kvalita na prodej 

i zpracování
 rezistentní k Fusariu a odolná 

k napadení třásněnkami

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
 dlouhé sklizňové období, tolerance 

k třásněnkám a rezistence k Fusariu

Muscuma RZ

Průmyslové zpracování

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

Zelí bílé

Tourima 40 – 60.000  

Jetma 40 – 60.000  

Adema 40 – 60.000  

Toughma 40 – 50.000  

Cilema 30 – 50.000  

N Gintama 30 – 40.000  

Kalorama 40 – 50.000  

Storema 30 – 40.000  

Selma 25 – 30.000  

Secoma 25 – 30.000  

Oklahoma 22 – 28.000  

Sufama 22 – 28.000  

Ancoma 25 – 35.000  

Mucsuma 25 – 30.000  

  = výsadba     = sklizeň 
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Ředkvička Raphanus sativus L. var. sativus

Irene RZ F1
 velmi raná odrůda do krytů a na 

nejranější sklizně venku
 bulvičky zářivě červené kulovitě 

protáhlé 
 vyniká rychlým vývojem 

a vyrovnaností
 ideální na svazkování s výbornou 

vnitřní kvalitou

Valerie RZ F1
 perspektivní raná odrůda na celou 

sezonu
 pravidelně kulaté bulvičky sytě 

červené barvy
 zdravé tmavě zelené olistění, snadná 

sklizeň
 k dispozici od sezóny 2014 – 15

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

stav
 hlavní odrůda pro sklizeň v létě

Mondial RZ
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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

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

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

Kylian RZ
 raná odrůda řapíkatého celeru na 

celou sezonu
 dlouhé řapíky středně zelené barvy
 uniformní rostliny odolné 

k podrůstání

President RZ

Artur RZ F1
 zajímavá odrůda 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

Otago RZ
 nová odrůda pro přímý prodej 

a dlouhé skladování
 hladké kulaté bulvy s bílou dužninou 

bez dutin
 střední olistění a velmi snadná sklizeň
 vynikající výsledky při dlouhodobém 

skladování

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

Gaheris RZ F1
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/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 

Rajčata Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

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

Vd:0
 kulaté, lesklé plody vynikají 

tmavočervenou intenzivní barvou
 průměrná hmotnost 120 – 130 g, 

velmi dobrá vyrovnanost plodů 
i v létě

 odrůda je vhodná pro pěstování 
v půdě, lze ji také pěstovat 
hydroponicky

 rostlina je středně vzrůstná, se silným 
kořenovým systémem

 internodia jsou střední až kratší

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

Abellus RZ F1
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
 zajímavá raná odrůda 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)

Barbados RZ

Rotando RZ

Pro pěstování v půdě

26



Ovata RZ F1
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
 vitální odrůda s oválnými plody 

pro pěstování v půdě v krytech 
i venku

 plody atraktivní, oválné (80 – 120 g)
 ideální na studené rychlení v krytech

Grammy RZ F1
HR ToMV:0-2/TYLCV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 
IR Ma/Mi/Mj
 odrůda v typu cherry 
 hmotnost plodu 18 – 20 g
 pro kryté fóliové plochy, možno i bez 

vytápění
 kompaktní vijany, možné sklízet celé 

nebo jako volné plody
 raná sklizeň, vzrůstná rostlina
 plody nepraskají, vysoký výnosový 

potenciál

Cheramy RZ F1
HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
 odrůda s drobnými plody (15 – 20 g) 

v dlouhých vijanech
 kulaté plody jsou velmi chutné

Grammy RZ

Tabaré RZ F1
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 
IR Ma/Mi/Mj 
 odrůda v typu švestkové oválné
 hmotnost plodu 120 – 140 g
 pro kryté fóliové plochy, vhodné i bez 

vytápění
 dlouhé bohaté vijany, pro sklizeň 

volných plodů
 plody nepraskají, velmi dobrý 

výnosový potenciál

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

Attiya RZ F1
HR ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/

Vd:0 
IR Ma/Mi/Mj
 odrůda v typu small-beef 
 hmotnost plodu 180 – 200 g
 pro kryté fóliové plochy, možno i bez 

vytápění
 resistentní na háďatka 

a Cladosporium
 silný kořenový systém, otevřená 

rostlina, střední vzrůst
 plody jsou lesklé, tmavočervené, 

nepraskají

Ovata RZ Cheramy RZ

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

Vd:0
 odrůda v typu vijanového rajčete do 

hydroponie 
 hmotnost plodu 140 – 160 g
 dlouhá, otevřená rostlina, silně 

generativní 
 plody lesklé, tmavočervené, pevné
 velmi dobrá chuť a skladovatelnost
 vysoký výnosový potenciál

Cappricia RZ F1 
HR ToMV/Ff: 1-5/Fol:0,1/For/Va
 pro pěstování v hydroponii 
 vijanová odrůda s hmotností plodů 

115 – 125 g
 vysoce produktivní a silně rostoucí 
 otevřený habitus rostlin
 násada plodů je snadná a rychlá
 plochý tvar vijanu, nevětví se
 vysoký lesk plodů a excelentní chuť

Emperador RZ F1 
HR ToMV:0/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
 velmi vzrůstná podnož, vyrovnaná 

a produktivní
 vhodná pro dlouhodobé kultury 

rajčat
 jedna z nejlepších podnoží pro 

pěstování rajčat v hydroponii

Rajčata Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Cappricia RZ

Endevour RZ

Pro pěstování v hydroponii

Podnož pro roubování 
rajčat
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Idolini RZ F1
HR ToMV:0-2/Fol:0 
IR Ma/Mi/Mj
 odrůda typu mini San Marzano
 hmotnost plodů 15 – 20 gr
 velmi dobrá chuť a trvanlivost
 krásná barva a dobrý výnos
 pro sklizeň vijanů i na volno
 pouze pro vytápěné skleníky

Confetto RZ F1
HR ToMV:0-2/Fol:0,1
IR Sbl
 odrůda se zvláštním tvarem plodů 

(Santatyp)
 hmotnost plodů 14 – 18 gr
 dlouhá rostlina s generativním 

růstem
 12 – 14 plodů na vijanu
 lesklá barva, plná aromatická chuť, 

9,2 Brix
 pouze pro vytápěné skleníky

Solarino RZ F1
HR ToMV:0-2/Fol:0,1 
IR Sbl/Ma/Mi/Mj
 oválná odrůda s plody 10 – 12 gr
 pro sklizeň na volno
 lesklá tmavá intenzivní barva
 ideální pro balení á 250 gr
 vynikající chuť, vysoký obsah Brix
 pouze pro vytápěné skleníky

Idolini RZ

Solarino RZ

Confetto RZ
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Paprika Capsicum annuum L.

Bravia RZ F1 
HR Tm:0-2/IR TSWV:0
 vhodná do krytých ploch i nízkých 

fóliových tunelů
 pro ranou i pozdní (druhou) výsadbu
 vyšší hmotnost plodů 140 – 170 g
 vysoká kvalita plodů, hladké bílé, 

kónické
 stonky s minimálním obsahem 

antokyanů
 plody nefi aloví, vynikající výsledky při 

intenzivní kultuře

Century RZ

Century RZ F1
HR ToMV: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

Galga RZ F1
HR ToMV:0-2
 raná odrůda typu maďarské polní 

papriky
 vyrovnané hladké plody (110 – 120 g)
 pro intenzivní pěstování do krytů 

i ven
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Boomer RZ F1
HR Tm:0-2/IR Pc
 novinka v segmentu pálivé papriky
 plody dosahují délky 22 – 26 cm, šířky 

4 – 5 cm
 v typu RUSH F1, barva je však světle 

zelená
 silně rostoucí odrůda, v krytu 

doporučujeme pěstovat na 2 výhony
 vysoký výnosový potenciál

Rush RZ F1
HR ToMV: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

Massouda RZ F1
HR ToMV:0-2
 novinka v typu „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

Sondela RZ F1
HR PVY:0,1, Tm:0, Xcv:1-3/IR TSWV:0
 tmavozelená paprika typu blocky 

s dozráváním do červena 
 plody s hmotností 250 – 350 gr
 středně silná rostlina vhodná do 

krytu i na intenzivní pěstování na poli
 spolehlivá odrůda s širokou škálou 

rezistencí

Porteca RZ F1
HR Tm:0-2
 nový typ kápie s větším plodem
 raná odrůda; disponuje vysokým 

výnosovým potenciálem
 plody mají velmi dobrou trvanlivost
 plody jsou tvarově vyrovnané
 hmotnost plodu 120 – 140 g

Pálivé

Sondela RZ

Massouda RZ
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Okurky skleníkové a polní Cucumis sativus L.

Meleas RZ F1
HR Cca/Ccu/IR CMV/CVYV/Px (ex Sf)
 plody velmi vyrovnané
 otevřený habitus rostliny, menší 

olistění
 kompaktní, generativní boční výhony
 plody nepřerůstají, výborná 

rovnováha na rostlině
 délka plodu 18 – 20 cm
 kultura v půdě i v hydroponii

Myrthos RZ F1
HR Ccu/Px (ex Sf)/IR CMV/CVYV
 silně rostoucí odrůda s dobrým 

kořenovým systémem pro letní 
pěstování 

 tmavězelené plody jsou 32 – 36 cm 
dlouhé, lesklé a vyrovnané

 vysoká rezistence proti CMV hlavně 
v letním pěstovaní 

 doporučená výsadba: od  začátku 
dubna do konce července

Peloton RZ F1
HR Cca/Ccu/IR CVYV/Px (ex Sf)
 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

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

Media RZ F1
HR 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)

 velmi kvalitní plody ideální na přímý 
prodej

hadovky dlouhé

hadovky midi
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Khassib RZ F1
HR Ccu/Px/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

Adrian RZ F1
HR Ccu/IR CMV/CVYV
 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

Caman RZ F1
HR Ccu/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

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

Khassib RZ

okurky salátové /Slice/

hadovky mini

Podnož pro roubování 
okurek
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Okurky nakládačky Cucumis sativus L.

Majestosa RZ

Melody RZ F1
HR Ccu/Px/IR CMV
 oblíbená odrůda pro průmyslové 

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

optimální třídění a kvalitu 
 vyniká vitalitou, plodností a celkovým 

výnosem

Componist RZ F1
HR Ccu/Px/IR CMV/ZYMV
raná partenokarpická odrůda s velmi 

dobrou regenerační schopností
delší plody (délka : šířka/ 3,2 : 1) mají 

středně zelenou barvu, pěkné třídění 
a výbornou konzistenci pro prodej 
a zpracování

má velmi dobrý zdravotní stav, 
dlouho plodí a dosahuje vysoké 
výnosy

Karaoke RZ F1
HR Ccu/Px/IR CMV/Pcu
 odrůda s dobrou regenerací
 vysoká vnitřní kvalita
 uniformní tmavě zelené plody (3,1:1)
 vysoký výnos

Majestosa RZ F1
HR Ccu/Px/IR CMV/Pcu
 standardní 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

Trilogy RZ F1
HR Ccu/Px/IR CMV/ZYMV
 odrůda s dobrou násadou
 sytě zelené plody (3,2:1)
 vhodná i pro pěstování na drátěnce
 vyrovnané třídění

Componist RZ

partenokarpické 
hruboostné

partenokarpické 
hustoostné /hladké/ 
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Meloun cukrový Cucumis melo L.

Longo RZ F1
 odrůda s tmavě fi alovými plody
 dlouhé a vyrovnané plody (30 cm)
 lze pěstovat v krytech i venku 
 vyniká přizpůsobivostí k podmínkám 

a plodností

Sharapova RZ F1
 velmi raná odrůda se středně silným 

růstem
 dává jisté a vysoké výnosy i při 

nepříznivých podmínkách 
 plody mají oválný tvar, jsou 

tmavěfi alové a lesklé
 hmotnost plodů je 250-500 gr 
 dobře snáší přepravu a krátkodobé 

skladování
 univerzální odrůda  pro pěstování 

v krytu a na poli

Lilek Solanum melongena L.

Volta RZ F1
 univerzální hybrid, vhodný 

k pěstování v krytu, ale také 
v polních podmínkách, zejména 
v teplejších oblastech

 rostliny jsou silně rostoucí
 poskytuje vysoký výnos a to i při 

relativně nepříznivých podmínkách 
pro růst

 plody jsou oválné, tmavě fi alové, 
lesklé

 doporučená hustota výsadby je 
přibližně 35.000 rostlin na ha

Donar RZ F1
HR Fom:0-2/IR Px:2,3
 vyrovnaná velikost plodů (1 – 1,2 kg)
 pevná slupka odolná k praskání
 dobrá trvanlivost po sklizni
 intenzivní oranžové vybarvení 

a pěkná vůně

Caribbean Gold RZ F1
HR Fom:0-2/Ag/IR Px:2
 středně pozdní odrůda v typu 

Cantaloupe
 trvanlivé plody (Long shelf life), 1,2-

1,5 kg
 velmi chutná sytě oranžová dužnina

Alpes RZ F1
HR Fom:0-2/IR Px:2,5/Gc:1
 pozdní odrůda s kulatými plody 

(1 – 1,4 kg)
 velmi sladká zelenobílá dužnina
 pěstování v krytech i venku

Donar RZ

CaribbeanGold RZ

Galia typ Cantaloupe
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Croft on RZ F1
 pozdní odrůda (140 dní) na praní 

a dlouhé skladování
 vyrovnané kořeny 18 – 20 cm dlouhé 

s pěkným vybarvením
 zdravá nať vhodná pro 

mechanizovanou sklizeň
 výnosná odrůda s vysokou kvalitou 

po vyskladnění

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

Fidra RZ F1
 poloraná odrůda  ideální na balení
 vegetační doba 100 dní od výsevu
 vyrovnané kořeny délky 16 – 18 cm , 

velmi hladké
 pěkné vybarvení kořenů, zdravá 

a pevná nať
 ideální pro balení do vaniček

Jerada RZ F1 
 novinka v raném sortimentu (92 dní)
 kořeny hladké vyrovnané, 16 – 20 cm, 

kvalitní
 zdravá a pevná nať vhodná pro 

mechanizovanou sklizeň
 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)

Fidra RZ

Jerada RZ
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Warmia RZ F1
 pozdní odrůda na průmyslové 

zpracování
 vegetační doba 150 dní od výsevu
 kónické kořeny jsou hladké a pěkně 

vybarvené
 vzpřímená zdravá nať tmavě zelené 

barvy

Karotan RZ
 standardní osvědčená pozdní odrůda 

(150 dní) na průmyslové zpracování
 kónické silnější kořeny, zdravé 

olistění
 zvlášť vysoký obsah karotenu, sušiny 

a sacharidů

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

Petržel kořenová

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
 vhodná na svazkování

Karotan RZ

Průmyslová

Bubka RZ
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Felicia RZ
typ Amsterdamse 
 hladkolistá odrůda tmavě zelené 

barvy 
 velmi rychlý vývoj a obrůstání po 

sklizni
 ideální na přímý prodej i zpracování, 

výnosná

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

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

Felicia RZ

Rina RZ

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

a dobrou vyrovnanost 
 pro postupné výsadby a sklizně 

v sezóně

Pór Allium porrum L.

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 Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Monty RZ F1
 víceklíčková odrůda s rychlým 

vývojem 
 kulaté bulvy, pěkně vybarvené
 odrůda vhodná na přímý prodej
 zdravé vzpřímené olistění a vitalita 

rostlin

Matejko RZ F1
 odrůda pro sklizně v létě a na 

podzim
 vegetační doba 120 dní od výsadby
 středně až tmavě zelená barva
 velmi uniformní, pro rychlé vysoké 

výnosy
 odolný rzi a tolerantní k třásněnkám

Margarita RZ
 zajímavá odrůda v typu „Bulharský 

obří“
 světle zelené vysoké rostliny 

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

Zeppo RZ F1
 velmi raná víceklíčková hybridní 

odrůda 
 hladké kulaté bulvy na přímý prodej, 

svazkování i skladování
 intenzivní vnitřní vybarvení
 pro postupné výsevy a sklizně 

(250.000 – 300.000 semen/ha)
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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 fi rmy 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.

Salát
LMV = Lettuce Mosaic Virus 
CMV = Cucumber Mosaic Virus 
Bl = Bremia lactucae, Bl: 1–31
Nr = Nasonovia ribisnigri, Nr: 0
Pb = Pemphigus bursarius 
Ss (Rs) = Rhizomonas / Sphingomonas suberifaciens 
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lactucae
Me = Macrosiphum euphorbiae

Špenát
Pfs = Peronospora farinosa f. sp. spinaciae 
CMV = Cucumber Mosaic Virus 

Rajčata 
ToMV = Tomato Mosaic Virus (Tobamovirus) Rasy: 0, 1, 2
TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus (Tospovirus)
TYLCV = Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Begomovirus)
Ff = Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Kmeny: A–E
Va = Verticillium albo-atrum (Verticillium)
Vd = Verticillium dahliae
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fusarium) Fol: 0 = F1; 
Fol: 0, 1 = F2; Fol: 0, 1, 2 = F3
For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici (Fusarium Root 
Rot)
On = Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
Sbl = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
Ma = Meloidogyne arenaria (Nematoden)
Mi = Meloidogyne incognita (Nematoden)
Mj = Meloidogyne javanica (Nematoden)
Pl = Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzeln)
Si = Silvering
 
Paprika
Tm = Tomato Mosaic Virus (Tobamovirus) Rasy: 0, 2, 3
TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus (Tospovirus)
PVY = Potato Y Virus, Rasy: 0 / 0,1 / 1,2
Lt = Leveillula taurica

Okurky 
CGMMV = Cucumber Green Mottle Mosaic Virus
CMV = Cucumber Mosaic Virus (Cucumovirus)
CVYV = Cucumber Vein Yellowing Virus (ipomovirus)
Cca = Corynespora cassiicola
PRSV = Papaya Ringspot Virus (potyvirus)
ZYMV = Zucchini Yellow Mosaic Virus (potyvirus)
WMV = Watermelon Mosaic Virus (potyvirus)
Pa = Pythium Fruit Rot
Px = Podosphaeria xanthii 
Mi = Meloidogyne incognita (Nematoden)
Fom = Fusarium oxysporum
Fon = Fusarium wilt
Va = Verticillium albo-atrum (Verticillium)

Melouny 
Gc = Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
Fom = Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Rasy: 0, 1 / 0, 1, 2 / 0, 2
Px = Podosphaeria xanthii, Rasy: 1, 2, 3, 5
Ag = Aphis gossypii
 
Košťáloviny 
Foc: 1 = Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans, Rasa 1
Xcc = Xanthomonas campestris pv. campestris
Mb = Peronospora parasitica



1. Platnost
1.1 Všeobecné 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 § 273 obchodního zákoníku z.č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen 
„obchodní 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 platném v okamžiku, kdy je 
nabídka řádně učiněna respektive kupní smlouva řádně uzavřena.

1.4  Tyto podmínky nahrazují všechny dosud publikované obchodní podmínky Společnosti.

1.5 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 nezávazné. 

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 
minimálně specifi kaci druhu zboží, poptávané množství, způsob jeho balení a místo, dobu 
a způsob jeho dodání. Kupní smlouva bude uzavřena buď v okamžiku, kdy bude kupujícímu 
doručeno oznámení o tom, že Společnost objednávku přijala, anebo uplynutím pátého 
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. 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 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 odstoupit od uzavřené kupní 
smlouvy a zastavit další dodávky zboží tomuto kupujícímu. Poté může být uzavřena na 
zbývající množství dodávaného zboží nová kupní smlouva za podmínky, že kupující zaplatí za 
dodávku tohoto zboží předem a/nebo závazek bude zajištěn 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 
(zejména 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 § 610 obchodního 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. 
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Pokud se objednané množství zboží liší od obvyklého balení nebo jeho násobku, je prodávající 
oprávněn dodat nejblíže vyšší množství. 

4.6  Je-li zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je povinnost označit zboží ve 
smyslu § 413 obchodního 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. 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 Společnost, 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 ve 
smyslu § 439 odst. 4 obchodního zákoníku.

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. Rozhodčí doložka
 Společnost i kupující jsou povinni pokusit se o smír při řešení případného vzájemného sporu 

souvisejícího s plněním povinností podle kupní smlouvy. Pokud nebude smíru dosaženo, 
vylučují smluvní strany dohodou pro spory do výše 100.000,-- Kč (jednostotisíckorunčeských) 
působnost soudní soustavy České republiky a sjednávají pro tyto případy rozhodčí řízení 
vedené podle rozhodčího řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR v Praze, senátem složeným ze tří rozhodců, kdy každá ze smluvních stran bude 
jmenovat jednoho rozhodce a ti potom zvolí svého předsedu z řad advokátů působících 
v Praze nebo Středočeském kraji.

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

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

V Jažlovicích, dne 01.11.2010
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