
 Salát SALANOVA – Crispy

Excite
HR Bl:1-28/Nr:0, IR LMV:1 
 sytě zelený salát atraktivního vzhledu se 

špičatými konci listů na celou sezónu venku
 velice pěkně přirůstá, je odolný k vybíhání 

a lze i déle sklízet
 moderní odrůda s výbornými chuťovými 

vlastnostmi, s dlouhou trvanlivostí pro 
prodej i zpracování

Triplex 
HR Bl: 1-28/Nr:0 
 tmavě červená odrůda v typu Crispy 

je ideální do kombinací s odrůdou Excite 
na celou sezónu
 rostliny mají velice moderní vzhled, vynikají 

chutí a krásným barevným kontrastem listů
 perspektivní novinka v novém typu na trhu 

Sortiment 2013 – novinky



 Rajče
ROTANDO F1 
(73-355)
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0
 novinka v sortimentu rajčat v typu 

Barbados. 
 kulaté, lesklé plody vynikají 

tmavočervenou intenzívní 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.

 Kedlubna bílá
BODE F1 
 velmi raná odrůda pro jarní pěstování 

ve volné půdě pod netkanou textilií 
i v krytech
 velmi vyrovnané ploše kulovité bulvy
 snadno se sklízí a má zdravé střední 

olistění

 Okurka nakládačka – hruboostná
COMPONIST F1 
 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
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 Salát římský – mini
RALPH 
HR Bl: 1-27/Nr:0, IR LMV: 1/Ss
 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

 Paprika
MABROUKA F1
HR Tm:0-2
 novinka v typu Italian Dulce 

„PALERMO“.
 středné raná až pozdní odrůda 

s mohutnou násadou plodů
 průměrná hmotnost plodů 120–160 g
 podlouhlé, lesklé plody vynikají sytě 

červenou barvou v botanické zralosti
 plody mají tenčí stěnu a jsou chuťově 

velmi sladké
 vhodná pro polní pěstování, obzvláště 

v tunelech z netkané textílie
 zajímavá odrůda na doplnění 

sortimentu, vhodná pro specialisty

0 g
ě 
sti

ově

áště

 Okurka
PELOTON 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 
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 Zelí hlávkové bílé – na zpracování

 Zelí hlávkové červené
RESIMA 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

SECOMA 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

 Kapusta hlávková
MADLENE 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


