
®

NOVINKY
2019 - 2020



SNOW QUEEN F1 SM - velmi raná 
výnosná hybridní odrůda naťové 
cibule s tenkou natí a s listem tma-
vě zelené barvy. Velmi dobře snáší 
nízké teploty, je ideální na rané jarní 
svazkování. Délka vegetační doby 
od výsevu je 65 dní. Není vhodná 
na přezimování. 

POSEIDON F1 SM - raná hybrid-
ní odrůda cukety s delšími štíh-
lými plody, zachovávajícími tvar 
i při přerůstání.  Hladký plod je 
středně zelený s mírně síťova-
nou strukturou. Sklízíme postup-
ně, jakmile plody dosáhnou délky 
15-20 cm. Poskytuje vysoký po-
díl výběrových plodů. Rostlina je 
kompaktní, keříčkovitě rostoucí, 
vyniká dobrým zdravotním stavem 
a je odolná vůči stresu, především 
k nízkým i vysokým teplotám. 

SENZACE F1 SM - velmi výnosná 
cuketa s kratšími válcovitými, tupě 
zakončenými plody středně zelené 
barvy s jemně síťovanou slupkou 
o délce 16-20 cm s vysokým 
podílem výběrových plodů. Velmi 
chutné lahůdkové plody jsou určeny 
pro intenzivní sklizeň během celé 
sezóny. Vykazuje vysokou polní 
toleranci k ZYMV (Zucchini Yellow 
Mosaic Virus - Virus žluté mozaiky 
cukety).
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EMPEROL F1 SM  - kolekce PRO 
MLSNÉ JAZÝČKY - rovnoměrně 
plodící cuketa s kratšími (15-20 cm) 
válcovitými, tupě zakončenými plo-
dy bělozelené barvy s jemnou síťo-
vanou slupkou. Je raná, velmi vý-
nosná a určená zejména pro sklizeň 
mladých lahůdkových „baby“ plodů, 
které jsou velice jemné, zvláště 
vhodné na grilování a pečení. 

HAWAII - kolekce PRO MLSNÉ 
JAZÝČKY - lusková odrůda fa-
zole HAWAII má mimořádně ten-
ké a jemné lusky středně zelené 
barvy s delikátní chutí. Lusky jsou 
velmi vyrovnané a rovné o délce 
12-13 cm. Rostliny jsou silné, s vy-
sokým výnosovým potenciálem. 
Odrůda je rezistentní k bakteriální 
spále fazolu (Pseudomonas syrin-
gae pv phaseolicola (race 6)), vi-
rové mozaice fazolu (BCMV- Bean 
Common Mosaic Virus) a také k an-
traknóze fazolu (Colletotrichum lin-
demuthianum L. rasa lambda). 

YIN YANG  - keříčková odrůda pěs-
tující se na suchá semena. Výška 
rostliny dosahuje 45 cm. Vytváří 
široké lusky se 4-5 dvoubarevný-
mi semeny oválného tvaru, s po-
dobným rozmístěním černé a bílé 
barvy. Semena kompaktního tvaru 
jsou drobnější, HTS je 80 až 100 g. 
Černá a bílá kresba semene je vel-
mi podobná známému symbolu 
kombinace mužské a ženské ener-
gie jin-jang. Tuto odrůdu lze pěs-
tovat podobně jako ostatní fazole 
na semeno, a to z přímého výsevu 
od konce dubna do poloviny květ-
na. Odrůda je výborná na fazolové 
saláty a další potravinářské zpra-
cování. Díky svému neobvyklému 
zbarvení může být zpestřením a oz-
dobou jakékoliv tabule.
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BHUT JOLOKIA - extrémně pálivá 
paprička. Rostlina dorůstá kolem 
100-150 cm. Plody jsou 5-8,5 cm 
dlouhé a 2,5-3 cm široké, se slabou 
křehkou stěnou a hladkým povr-
chem, dozrávající od zelené do čer-
venooranžové barvy. Chuť zralých 
plodů lze charakterizovat jako zpo-
čátku suchou, s výrazným ovocným 
nádechem a s rychlým nástupem 
velmi ostré pálivosti. Chutí a ost-
rostí se tato paprička dá přirovnat 
k opravdovému zázraku. Pálivost je 
okolo 1 050 000 jednotek SHU. Pa-
priky se využívají k vaření indických 
pokrmů, k nakládání či k sušení. 
Jejich výjimečná chuť dobře vynik-
ne také v dezertech. Jsou vhodné 
k přípravě extrémně pálivých omá-
ček.

NIKI ZEL F1 ZEL - raná  hybridní 
odrůda tyčkového rajčete, od naší 
slovenské společnosti ZELSEED, 
rozšiřuje sortiment naší nabídky 
rajčat. Plod je skoro kulatý, hlad-
ký, červené barvy, o hmotnosti 100 
až 110 gramů. Vybarvuje i u stop-
ky bez zeleného prstence. Hybrid 
je vhodný pro pěstování ve volné 
půdě a ve fóliovnících.

GENNARO F1 - náhrada za COR-
ZARO F1. Tyčková hybridní odrůda  
rajčete s protáhlými oválnými plo-
dy typu „SAN MARZANO“. Velké 
a pevné plody mají válcovitý tvar 
(10 x 5 cm), průměrnou hmotnost 
130-140 g a dlouhou trvanlivost. 
Rostlina je vzrůstná a vhodná pro 
pěstování venku, ve fóliovnících 
i ve sklenících. Jedná se o velmi 
produktivní odrůdu, která je i přes 
svůj tvar plodu tolerantní k deficitu 
vápníku. Vhodná na omáčky, keču-
py i k přímé spotřebě. 
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SUNLEMON F1 - tyčkové rajče 
s chutnými malými plody o průměru 
1,5-2 cm v citrónově žluté barvě. 
Odrůda se vyznačuje vysokou 
násadou plodů na členitém hroznu 
a jejich postupným dozráváním. 
Vhodná pro pěstování na poli 
i ve sklenících či fóliovnících.  

STELLA F1 - hybridní odrůda 
muškátové tykve s hruškovitým 
podlouhlým plodem velmi dobré 
kvality. Je vhodná jak pro čerstvé 
kuchyňské využití, tak pro zpra-
cování a konzervaci. Má hladkou 
vnitřní strukturu s velmi výrazně 
tmavě oranžovou dužninou ořecho-
vé chuti. Poskytuje uniformní, střed-
ně velké plody o hmotnosti okolo 
1,5 kg s malou dutinou obsahující 
semena. Rozměry plodu jsou 220 
- 225 x 10-12 cm. Má velmi vysoký 
výnosový potenciál. Je rezistentní 
k ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic 
Virus - Virus žluté mozaiky cukety) 
a k PRSV (Papaya ringspot virus).

RAPID F1 SM  - středně raná hyb-
ridní odrůda pekingského zelí 
s kompaktním soudkovitým tvarem 
a vysokou odolností k vybíhání 
do květu. Je určena pro podzimní 
pěstování a následně i k dlouhodo-
bějšímu skladování. Tmavozelená 
hlávka je kompaktní, pevná, dob-
ře uzavřená, s hmotností 1-1,2 kg. 
Má dobrý zdravotní stav, je odolná 
k houbovým chorobám listů, zejmé-
na Alternarii. Není výrazně citlivá 
k deficitu vápníku.
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AMELIE F1 SM  - kolekce PRO 
MLSNÉ JAZÝČKY  - raná hybridní 
odrůda vodnice s nízkou natí, vhod-
ná i na přirychlování ve sklenících či 
fóliovnících. Sněhově bílé bulvičky 
o průměru 5-7 cm jsou kulaté a ve-
lice příjemně sladké máslové chuti. 
Délka vegetační doby je 45-50 dní. 
Odrůda je vhodná nejen pro letní, 
ale i pro jarní výsevy. Nevykvétá 
a nedřevnatí.

ANDY F1 SM  -  poloraný hybrid 
vodnice s nízkou natí, přesto 
s mohutnější bulvičkou čisté 
sněhobílé barvy o průměru 10-
12 cm. Má příjemnou, ale lehce 
štiplavou chuť. Tato hybridní odrůda 
je vhodná pro letní i jarní výsevy. Je 
vhodná na přímý konzum, tepelnou 
úpravu a z pozdních výsevů 
i na skladování.

MARŠÁLUS SM  - tepelně ošetře-
né osivo pro klíčení v extrémních 
teplotách. Speciální ošetření osiva 
poruší tepelnou dormanci i fotodor-
manci a umožní osivu klíčit při vy-
sokých teplotách i ve světlých nebo 
tmavých podmínkách. V podstatě 
se jedná o jakousi „formu předklí-
čení“ osiva salátu. Optimální teplo-
ta pro klíčení osiva salátu je 15oC. 
Vzhledem k v poslední době čas-
tějšímu výskytu extrémně vysokých 
teplot nejen v letních, ale i jarních 
měsících se můžeme čím dál více 
setkávat s horší vzcházivostí výse-
vů salátů. Osivo jsme upravili tech-
nologií, která se doposud běžněji 
používala jen v jižních zemích jako 
je jih Itálie, Španělsko a Portugal-
sko.  
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Ostrožka stračka HONOUR MIX 
(Delphinium consolida)  – kolek-
ce KVĚTINY K ŘEZU -  ostrožka 
vysoká 90 cm vyniká profesionální-
mi vlastnostmi jako je kvalitní pev-
ný a dlouhý stonek, barva a plnost 
květu a celková uniformita porostu. 
Tato směs je tvořena širokou ko-
lekcí barev - od tmavomodré, přes 
světle modrou, růžovou, karmíno-
vou, šeříkovou až po bílou. Vděčná 
květina k řezu na letní záhony. Je 
vhodná do čerstvých i sušených ky-
tic, protože květy neztrácí sušením 
svou intenzitu barev.

Slunečnice roční SUN (Heli-
anthus annuus)  – kolekce KVĚ-
TINY K ŘEZU -  je vysoká až 
180 cm a nevětví se. Dobou kvetení 
je velmi raná. Tmavý až černý střed 
květu je ohraničen středně až sytě 
žlutými jazykovitými květy. Do váz 
řežeme květy slunečnice na úpl-
ném počátku kvetení, takto uřezané 
nám vydrží nejdéle.

Aksamitník vzpřímený (Tagetes 
erecta) IMPERIALE – kolekce 
KVĚTINY K ŘEZU - nová série 
aksamitníků dosahuje výšky 80 cm 
a kvete velkými plnými sytě žlutými 
a oranžovými květy. Pevné stonky 
mají nafialovělou barvu s nádechem 
bronzové barvy na listech.
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Nízký květinový koberec – 
kolekce KVĚTINOVÝ KOBEREC 
- Originální směs 26 jednoletých 
rostlin vytvoří při správné péči 
oslňující výsledek v podobě 
kvetoucího koberce. Směs je na-
míchána nejen s ohledem na výšku, 
barevnost, dobu kvetení rostlin, ale 
i na vůni a celkovou estetičnost 
kvetoucí plochy. Směs je určená 
pro přímé setí. Doporučujeme 
výsevek od 2 do 5 gramů/m2. 
Termín setí je v březnu až květnu, 
s možností výsevu v červnu. 
Květinový koberec kvete od června 
do září. Počátek kvetení je 6 týdnů 
od výsevu a výška porostu je 20-
40 cm. Tato směs je směsí letniček 
a je třeba ji vysévat každoročně 
na dobře připravenou půdu, pokud 
možno maximálně odplevelenou. 
Vzhled porostu se v průběhu 
vegetace mění. Díky tomu je tato 
směs plná překvapení, vypadá 
odlišně v závislosti na klimatických 
podmínkách, typu půdy i termínu 
setí. 

Hvozdík bradatý (Dianthus bar-
batus) FRAGRANCE – kolekce 
KVĚTINY K ŘEZU -  hvozdíky vy-
soké 70 cm můžeme směle zařadit 
mezi dvouletky k profesionálním 
účelům. Kvetou o 2 až 3 týdny dří-
ve než běžné hvozdíky, mají kva-
litní velký květ se sytými barvami 
a typickou, neopomenutelnou vůni. 
Tato směs je tvořena širokou kolek-
cí barev – světle lososovou, červe-
nobílou, růžovou, tmavě červenou, 
karmínovou, šarlatovou, bílou, bílou 
s oky a šeříkovou.

Sledujte nás i na 


