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Vážení pěstitelé,

výběr odrůdy je klíčem k pěstitelskému úspěchu. Zvolit tu správ-
nou ale  určitě není jednoduché. Na malém českém a slovenském 
trhu dnes působí většina světových osivářských firem a nabídka  
odrůd je nepřeberná. Před pěstitelem tak stojí nelehká volba – má 
se přiklonit k osivu holandských či francouzských firem? Nebo 
vsadit na odrůdy asijské provenience? Stále více pěstitelů ale sází 
na domácí původ. Na odrůdy vyšlechtěné v našich podmínkách. Na 
odrůdy, které byly při svém výběru vystaveny  proměnlivému poča-
sí, které u nás panuje. Mírné zimě či holomrazům, suchému a tep-
lému nebo naopak velmi chladnému jaru a také deštivému či hor-
kému létu. Právě tímto výběrovým sítem úspěšně prošly odrůdy, 
které naleznete v tomto katalogu. 

Děkuji Vám za dosavadní důvěru a přeji hodně úspěchů při pěsto-
vání i odbytu zeleniny.

Ing. Jan Prášil
ředitel firmy SEMO a.s.

SEMO a.s.

Firma SEMO se sídlem ve Smržicích byla založena v roce 1994. 
Navázala na dlouholetou tradici místního šlechtění, která je spoje-
na s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny. Firma SEMO se dnes 
zabývá šlechtěním, množením a prodejem osiv zeleniny, květin, lé-
čivých i aromatických rostlin. Šlechtitelský program firmy se pře-
devším zaměřuje na plodovou zeleninu, saláty, kořenovou zeleni-
nu a zahradní hrášky. 

Kvalita osiva

Zakládáme si na vysoké kvalitě své produkce. Každé osivo, které 
opouští naše brány, musí splňovat přísné interní normy. Ty jsou  
v případě klíčivosti i čistoty přísnější než normy EU a musí je splnit 
osivo ve všech nabízených kategoriích.

Úpravy osiva

Pěstitel si při výběru osiva může zvolit ze dvou základních kate-
gorií osiva:
- osivo STANDARD
- osivo PROFI
Podrobný popis ošetření osiv jednotlivých druhů zeleniny v kate-
goriích STANDARD a PROFI najdete vždy v ceníku pro aktuální se-
zónu.

Inkrustace osiva
Používáme moderní způsob moření osiva – inkrustaci. Při této 
metodě jsou fungicidy, případně jiné látky, naneseny na povrch se-
mínka pravidelně, ve velmi tenké vrstvě.   

Osivo STANDARD

Jedná se o standardní osivo splňující normy EU. Většina osiv je  
i v této kategorii inkrustována fungicidy. Osivo STANDARD prodá-
váme jako volně vážené (v kg).

Osivo PROFI

Toto osivo se vyznačuje špičkovou kvalitou a u většiny druhů i nad-
standardním ošetřením. Osivo PROFI prodáváme na počty semen 

®
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(v ks). Ošetření osiva PROFI zahrnuje následující úpravy:

kalibrace
Osivo třídíme dle velikosti a do PROFI zařazujeme pouze nejkva-
litnější frakce semen. Jednotná velikost semen dává předpoklady 
pro jednotné klíčení i vzcházení porostů. 

ošetření HWT
Dezinfekci horkou vodou proti bakteriózám provádíme u osiva pa-
prik. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce - bak-
terie na povrchu semen.   

inkrustace fungicidy, případně insekticidy
Osivo řady druhů zeleniny ošetřujeme v kategorii PROFI širším 
spektrem fungicidů, případně také insekticidy. Podrobný popis 
ošetření osiva jednotlivých druhů zeleniny naleznete vždy v ceníku 
platném pro danou sezónu.   

Speciální úpravy osiva

Firma SEMO pro své zákazníky připravuje i speciálně upravené 
osivo:

předklíčené osivo petržele, mrkve a celeru
V osivu iniciujeme proces klíčení, který zastavíme těsně před pro-
tržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší 
jednotnost klíčení i polní vzcházivost. To zlepšuje zapojení porostu  
a zjednodušuje použití herbicidů. Porost založený z předklíčeného 
osiva rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní 
herbicidy je nutné použít ihned po zasetí. Termín setí má být vo-
len spíše pozdnější, do optimálních půdních podmínek. Předklí-
čené osivo je nutno skladovat v originálních obalech při teplotách  
5–25 °C. Použitelnost takto upraveného osiva je časově omezená  
a není jej možné přechovávat do další sezóny.   

speciálně ošetřené osivo odrůd, u kterých tato úprava není za-
hrnuta v ceně 
Jsme schopni připravit osivo opravdu na míru, dle Vašich poža-
davků. Podmínkou je splnění určitého minimálního odběru takto 
upraveného osiva. Vaše představy s Vámi rádi osobně projednáme.

Pelety
Peletování osiv našich odrůd zajišťujeme ve službě u speciali-
zované firmy INCOTEC. Nabídneme Vám tak stejný typ pelet, na 
jaký jste zvyklí u naší holandské konkurence. U salátu jsme zvolili 
osvědčené pelety typu „Split Pill“. V základní nabídce jsou pelety 
celeru a salátu. Podrobnější informace o naší nabídce pelet nalez-
nete vždy v aktuálním ceníku.

Osivo BIO

Vycházíme vstříc rostoucí poptávce po BIO osivech. V našem ce-
níku pro příslušnou sezónu najdete vždy aktuální nabídku těch-
to osiv. Jedná se o osiva, která byla vyprodukována podle standar-
dů biologické produkce a jsou určena pro ekologické zemědělství. 
Tuto skutečnost při každém prodeji dokládáme kopií „Osvědčení  
o možnosti použití osiva v systému ekologického zemědělství pod-
le zákona č. 242/2000 Sb.“ vydaného společností KEZ o.p.s. BIO 
osiva nebyla chemicky ošetřena v průběhu pěstování, sklizně ani 
následného zpracování.

Nemořená konvenční osiva
Na základě Vašich požadavků jsme pro Vás připravili také nabídku 
chemicky neošetřených osiv. Nejedná se tedy o klasická BIO osiva 
(dle zákona č. 242/2000 Sb.), ale o osiva, u kterých nebylo provede-
no chemické ošetření. Aktuální nabídku těchto osiv opět nalezne-
te v našem ceníku pro danou obchodní sezónu.
   
Pomoc pěstitelům

Naše firma klade na první místo požadavky a přání zákazníka. 
Kromě kvalitního osiva Vám tak nabízíme i systém doprovodných 
služeb. Jsme připraveni poskytovat Vám poradenský servis v prů-
běhu celé vegetace.

G.M.O. prohlášení

Potvrzujeme, že žádná z našich odrůd uvedených v katalogu, není 
produktem genetické manipulace.
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NEON
Výnosná raná odrůda bělomasého celeru. Vyniká dobrým zdravotním stavem, přede-
vším odolností k septorióze a odolností k vybíhání do květu. Mohutnější kořenový sys-
tém umožňuje dobře snášet stresy prostředí. NEON je tak odrůda s velmi stabilním vý-
nosem, a to i v méně příznivých letech. Má hladkou bulvu bez dutin, která zůstává bílá  
i po uvaření nebo usušení. NEON je dobře skladovatelný a vhodný pro průmyslové zpraco-
vání i na přímý konzum. Vegetační doba cca 137 dní od výsadby.

MAXIM
Velmi výnosný pozdní celer. Je odolný k vybíhání do květu i septorióze.
MAXIM má hladké velké bulvy s vysokým obsahem sušiny. Používá se pro průmyslové 
zpracování i přímý konzum. Vegetační doba cca 145 dní od výsadby.

KOMPAKT
Pozdní odrůda celeru s dobrým zdravotním stavem a vysokou odolností k vybíhání do kvě-
tu. Vegetační doba cca 150 dní od výsadby.

JEMNÝ
Poskytuje vysoký výnos jemně aromatických listů. 
Nať dorůstá výšky 60 - 70 cm a je vhodná k mechanizované sklizni, sušení i mražení.

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

Celer listový / Zeler listový
Apium graveolens L. var. secalinum  Alef.

WELLINA

NEON

LUSY

JEMNÝ

MAXIM

®
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klasické jarní odrůdy 
GLOBO
Odrůda  salátové cibule. Má malý počet suknic a velmi jemnou dužninu  s menším obsa-
hem silic, proto je vhodná do salátů i na přímý konzum. V případě předpěstování sadby 
z únorových výsevů dosahuje hmotnosti až 0,8 kg, z přímého výsevu 0,4 kg. Je krátkodo-
bě skladovatelná. 

LUSY
Mezi přednosti této rané odrůdy patří vysoká vyrovnanost ve tvaru i dozrávání. Cibule jsou 
kulaté se žlutohnědě zbarvenou vnější suknicí. Krček je užší a během dozrávání výborně 
zatahuje. LUSY je vhodná na střednědobé skladování.

DAGMAR 
Výnosná, středně raná odrůda. Vytváří velké, kulaté cibule se světle bronzovou slupkou. Má 
mohutný kořenový systém, který ji předurčuje i pro pěstování v sušších oblastech. Pro do-
sažení dobré skladovatelnosti je nutné DAGMAR sklízet již v době, kdy je nať polehlá zhru-
ba z jedné poloviny.

WELLINA
Polopozdní odrůda jarní cibule typu Rijnsburger. Je vhodná jak pro přímé setí, tak i pro vý-
robu sazečky. Má velmi vysokou odolnost proti vybíhání do květu. Cibule mají žlutou až žlu-
tohnědou barvu suknice. Odrůda vyniká výbornou skladovatelností.

barevné jarní odrůdy
KARMEN
Raná odrůda s ploše kulovitými cibulemi. Povrch i vnitřní suknice této odrůdy mají atrak-
tivní karmínovou barvu. Vynikající salátová cibule vhodná především ke konzumaci v syro-
vém stavu. KARMEN je však i dobře skladovatelná. Je vhodná pro výrobu červené sazečky.

AGOSTANA
Výnosná pozdní odrůda cibule se stříbřitě bílou barvou slupky. Je určena pro přímou spo-
třebu, krátkodobé skladování i průmyslové zpracování.

ALBIENKA 
Středně raná odrůda s bílou barvou slupky. Od odrůdy AGOSTANA se liší ploše kulovitým 
tvarem a menší velikostí cibulí. ALBIENKA má vysoký obsah sušiny (nad 14%), a proto je, 
kromě přímé spotřeby a krátkodobého skladování, vhodná i pro sušení. 

Cibule/ Cibuľa 
Allium cepa L.

KARMEN

DAGMAR

AGOSTANA

ALBIENKA

LUSY

GLOBO

N
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jarní odrůdy s netradičním tvarem

ELISTA 
Dlouhodenní odrůda jarní cibule vytvářející podlouhlé, tupě zakončené cibule, které jsou 
ideální pro krájení na kolečka. Slupka je světle bronzová a dobře přiléhá. Odrůda je dob-
ře skladovatelná.

SM 534/2010
Červená podlouhlá cibule. Velmi zajímavá odrůda především pro čerstvý trh případně pro 
kombinované dvojbarevné balení s cibulí ELISTA. Cibule je vhodná i na střednědobé skla-
dování.

ozimé odrůdy

FREDO F1
Středně raný hybrid japonského typu. Vyznačuje se vysokým výnosem tvarově velmi vyrov-
naných cibulí. Hodí se i pro zelenačku, ale je určen především pro sklizeň suché cibule. 
Vyzrálá slupka je pevná. Cibule tak dobře snáší přepravu i střednědobé skladování.

AUGUSTA
Osvědčená středně pozdní a velmi dobře přezimující odrůda. Ploše kulovitá cibule má žlu-
tou suknici a středně silný krček, který dobře zatahuje. Je vhodná ke sklizni na zeleno i 
pro sklizeň čerstvé nebo suché cibule. U této „otužilé“ odrůdy doporučujeme volit spí-
še pozdnější termíny výsevu, zejména při využití závlahy. Zabráníme tak možným problé-
mům s vykvétáním.

HIBERNA
Výnosná pozdnější ozimá odrůda s mírně ploše kulovitou cibulí a středně silným krčkem. 
Velké cibule jsou obaleny suknicemi žlutohnědé až bronzově hnědé barvy. Rostliny dobře 
přezimují a jsou odolné k vykvétání. Lze ji sklidit jako zelenačku nebo jako čerstvou i su-
chou cibuli. Také u této odrůdy doporučujeme pozdnější výsevy. 

Cibule/ Cibuľa 
Allium cepa L.

SM 534/2010

ELISTA

FREDO F1 HIBERNA

AUGUSTA

PP
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Odrůda Typ VD 
(dny od výsevu) Barva slupky Tvar cibule Sušina  

%
Hmotnost cibule 

(g) Skladovatelnost Doporučený výsevek 
(semen/ha)

Jarní odrůdy

GLOBO  jarní 117  žlutá vyšší kulovitý E 10,4 400 krátká 2,5 - 3,0 mil.

LUSY jarní 120 žlutohnědá kulovitý A1 12,0 130  dlouhá 3,5 - 4,0 mil.

ALICE jarní 123 žlutá kulovitý A1 12,4 130 dlouhá 3,5 - 4,0 mil.

DAGMAR jarní 130 bronzová kulovitý A3 11,6 140 dlouhá 3,0 - 3,5 mil.

ŠTUTGARTSKÁ jarní 120 žlutá plochý B 15,2 115 dlouhá 3,5 - 4,0 mil.

VŠETANA jarní 124 žlutá vřetenovitý G 14,6 120 dlouhá 3,5 - 4,0 mil.

WELLINA jarní 130 žlutá kulovitý A1 14,0 125 velmi dlouhá 3,0 - 3,5 mil.

ALBIENKA jarní 125 bílá ploše kulovitý C3 14,0 105 střední 3,5 - 4,0 mil.

AGOSTANA jarní 133 bílá kulovitý A2 11,2 150 krátká 3,5 - 4,0 mil.

KARMEN jarní 126 červená ploše kulovitý C2 13,8 110 dlouhá 3,5 - 4,0 mil.

SM 534/2010 jarní 125 červená oválný F2 13,2 90 střední 4,0 - 4,5 mil.

ELISTA  jarní 122 bronzová oválný F1 13,0 110 střední 4,0 - 4,5 mil.

Ozimé odrůdy

FREDO F1 ozimá středně raná žlutá kulovitý A1 10,0 100 střední 4,0 - 4,5 mil.

AUGUSTA ozimá středně pozdní žlutá ploše kulovitý C1 10,5 110 krátká 4,0 - 4,5 mil.

HIBERNA ozimá pozdní žlutá ploše kulovitý C1 12,1 150 krátká 4,0 - 4,5 mil.

A1 A2 A3 C1 C3 E F1 F2 GC2B

N

P
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SM CS01 F1
Připravovaný velmi raný hybrid s tenkou natí a tmavě zeleným listem. Ideální cibule na 
rané jarní svazkování. Velmi vyrovnaná, dobře snáší nízké teploty. Vegetační doba cca  
65 dní od výsevu.

GERDA
Potvrzená raná odrůda (vegetační doba cca 70 dní od výsevu) se vzpřímeným, středně zele-
ným listem. Vybělená část stonku je dlouhá 8 – 10 cm. Velmi dobře snáší nízké, ale na dru-
hé straně i vysoké teploty. Ideální odrůda pro celoroční svazkování.

SM CS03
Poloraná odrůda s mohutnou natí určená na celoroční pěstování. Vybělená část stonku je 
velmi dlouhá (10 – 12 cm). Tmavé olistění a ostrý kontrast s vyběleným stonkem je zákla-
dem špičkového úspěchu při svazkování.

SM 0812 F1
Velmi raná odrůda s tmavou natí tvořící bílé cibulky. Odrůda je určena pro velmi časné jar-
ní výsevy. Vhodná pro svazkování, případně pro pozdnější suchou sklizeň drobnějších bí-
lých cibulí.  

Cibule na svazkování / Cibuľa na  zväzkovanie
Allium fistulosum L.

Cibule na svazkování / Cibuľa na  zväzkovanie
Allium cepa L.

SM CS03

SM CS01 F1SM 0812 F1

GERDA

N

N
N

N
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Dřeňový hrášek je v našem šlechtitelském programu jednou z hlavních komodit. Věnu-
jeme se odrůdám vhodným pro ruční sklizeň celých lusků a samozřejmě i hráškům pro 
kombajnovou sklizeň a následné průmyslové zpracování. V našem sortimentu najdete od-
růdy od velmi raných po pozdní, od odrůd s velmi malým zrnem až po odrůdy velkozrn-
né. Prodej našich odrůd se z původního Československa rozšířil do mnoha dalších zemí. 
Naše hrášky tak dobře znají pěstitelé v Bělorusku, ale také třeba i v Turecku nebo vzdá-
leném Pákistánu. Rozšíření trhů logicky znamená i zvyšující se nároky na šlechtění z hle-
diska specifických podmínek pěstování i odolnosti k chorobám.

AVOLA
Standardní velmi raná odrůda s tupým luskem určená pro kombajnovou i ruční sklizeň 
celých lusků. Prodejců osiv této odrůdy je celá řada. My Vám ale nabízíme osivo z našeho 
vlastního množení a garantujeme jeho vysokou kvalitu včetně odrůdové čistoty. 

OSKAR®

Oblíbená, velmi raná odrůda s dlouhými lusky a vysokým výnosem velkého zeleného zrna. 
Ideální pro sběr celých lusků i kombajnovou sklizeň zrna.  

RADOVAN  
Osvědčená a velmi výnosná odrůda poloraného hrášku. Má pevnou, rozvětvenou lodyhu. 
RADOVAN se vyznačuje vysokou odolností proti poléhání a je velmi vhodný k průmyslové-
mu zpracování.

CETRIS  
Patří do pozdních hrášků s malým zrnem. Mezi jeho přednosti patří především vysoký vý-
nos, který je dán i častým výskytem trojlusků. CETRIS má rovněž perfektní zdravotní stav 
včetně odolnosti k fusáriovému vadnutí. 

TWINSET   
Dlouho očekávaná středně pozdní odrůda s větším zrnem i delším tupým luskem. Díky 
dlouhému a rovnému lusku (cca 9 cm) je TWINSET ideální odrůdou pro ruční i kombajno-
vou sklizeň. Je rezistentní k padlí hrachovému, k fusáriovému vadnutí a dosahuje špič-
kových výnosů. TWINSET je naší první odrůdou rezistentní k viru PSbMV ( Pea Seed-bor-
ne Mosaic Virus).

Hrách setý dřeňový / Hrach siaty pravý
Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.

TÝM PRO ŠLECHTĚNÍ HRÁŠKU

RADOVAN

CETRIS

TWINSET

OSKAR

MORRIS

N N
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DALILA
Velmi oblíbená pozdní, velkozrnná odrůda s tupým luskem. Mezi její přednosti patří stabil-
ně vysoký výnos a dobrý zdravotní stav. DALILA je především určena pro mechanizovanou 
sklizeň a následné mražení nebo konzervaci.

Hrách setý dřeňový / Hrach siaty pravý
Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.

Odrůda

Vegetační doba do 
sklizně Rostlina Lusk Zrno Třídění zeleného zrna (%)

Odolnost 
k fusariovému 

vadnutí

Poznámkyteplotní 
jednotky 

(C°)

porovnání 
k odrůdě 

AVOLA 
(dny)

výška 
(cm)

první 
plodný 

nod

počet 
lusků na 

nodu

délka 
(cm) konec počet 

zrn 
Ø HTS  

(g) barva I 
(%)

II 
(%)

III 
(%)

IV 
(%)

V 
(%)

průměr 
(mm)

F 
o 
p 
1

F 
o 
p 
2

AVOLA 660 0 65 - 75 8 1 8 tupý 7 - 8 210 tmavé 0 5 20 35 40 9,7 IR velmi raná odrůda na ruční i 
kombajnovou sklizeň

JUNOS 684 +2 65 - 75 8 1 9 ostrý 9 - 11 210 tmavé 2 6 15 38 39 9,7 IR tmavý velký lusk, 
zejména na ruční sklizeň

OSKAR® 684 +2 70 - 80 8 2 9 ostrý 9 - 11 220 tmavé 3 5 16 36 40 9,7 HR IR velký lusk,  
na ruční i mechanizovanou sklizeň

DRAGON 710 +4 65 - 75 9 2 6 tupý 6 - 7 130 tmavé 9 18 60 13 0 8,6 IR HR výnosný, výběrové drobné zrno

HAVEL 733 +4 65 - 75 9 2 8 tupý 7 - 8 190 tmavé 2 8 15 41 34 9,6 HR pomalu přezrává

VLADAN 733 +4 65 - 75 9 2 7 tupý 5 - 6 230 tmavé 2 5 15 30 48 9,7 HR HR odolný k suchu

DAVID 816 +11 60 - 80 11 2 8 ostrý 8 - 9 200 tmavé 8 12 32 35 13 9,1 HR odolný k suchu

RADOVAN 833 +13 60 - 80 11 2 7,5 ostrý 8 - 9 200 tmavé 3 8 18 32 39 9,6 HR odolný k poléhání

CETRIS 866 +14 65 - 75 12 2 - 3 7 tupý 6 - 8 130 tmavé 4 31 60 5 0 8,5 HR HR výběrové drobné zrno, 
trojlusky

KUDRNÁČ 866 +15 60 - 80 13 2 9 ostrý 8 - 10 180 tmavé 5 8 30 32 25 9,4 IR AFILA typ

TWINSET 883 +15 60 - 75 13 2 9 tupý 8 - 10 190 tmavé 7 9 31 32 21 9,1 HR IR
vysoká rezistence k padlí travnímu,  

vysoká rezistence k viru PSbMV, 
velmi slibná odrůda

MORRIS 897 +17 60 - 80 14 2 - 3 7 tupý 6 - 7 150 tmavé 18 20 39 20 3 8,6 HR HR vysoká rezistence k padlí travnímu, 
velmi výnosná odrůda

RADIM 900 +18 60 - 70 15 2 9 ostrý 9 - 11 190 tmavé 11 14 40 28 7 8,9 IR velký lusk, pozdní odrůda, 
na lusky i mechanizovanou sklizeň

NOBEL 905 +19 70 - 80 14 2 - 3 6,5 tupý 7 - 8 150 tmavé 18 29 38 15 0 8,4 HR HR vysoký výnos

DALILA 917 +21 70 - 80 14 2 7 tupý 6 - 8 200 tmavé 0 2 10 43 45 9,9 HR výborný zdravotní stav, 
stabilně vysoký výnos

Třídění 
zeleného zrna:  
I = méně než 7,5 mm   
II = 7,5 - 8,2 mm   
III = 8,2 - 9,3 mm   
IV = 9,3 - 10,2 mm   
V = více než 10,2 mm   
   

Odolnost k chorobám:
IR =  střední rezistence  
         (tolerance)
HR = vysoká resistence
    

DALILA

N

N
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Pro obě odrůdy zařazené do našeho sortimentu je typický silný dlouhý lusk, který je z hle-
diska přímého prodeje velmi atraktivní. Lusky sklízíme v době, kdy jej zrna ještě zcela ne-
vyplňují – „hrkají“. Kdybychom čekali na vyplnění lusku, jako jsme tomu zvyklí u českých 
odrůd, budou již zrna přezrálá. 

RONDO
Odrůda vyššího vzrůstu (80 – 90 cm) s rezistencí k fusáriovému vadnutí. Silný lusk je dlou-
hý 11 – 12 cm a obsahuje 8 až 10 tmavě zelených zrn. Na rozdíl od odrůdy ALDERMAN ne-
vyžaduje oporu. Středně pozdní odrůda (AVOLA + 12 dní).

ALDERMAN
Odrůda dřeňového hrachu určená především pro pěstování s oporou. Rostlina dosahuje 
výšky 140 až 160 cm. Velmi silný lusk je dlouhý 11 – 13 cm a obsahuje 9 až 10 zrn středně 
zelené barvy. ALDERMAN patří k pozdním odrůdám (AVOLA + 20 dní).

AMBROSIA
Lusk této velmi rané odrůdy neobsahuje pergamenovou vrstvu a je tedy určen ke konzu-
maci celých lusků. Zrno má světlezelenou barvu. Vegetační doba cca 55 dní od výsevu.

SWEET SALOME
Polopozdní odrůda tyčkového cukrového hrachu dorůstající výšky 150 – 200 cm.
Ke konzumaci se používají celé lusky s nevyzrálými semeny. Lusky mají délku 10 cm a šíř-
ku 3 cm. Používají se syrové nebo vařené jako příloha. Vegetační doba od výsevu po první 
zahájení sklizně je cca 65 dní. Lusky sklízíme postupně v průběhu 14 dní.

Italské odrůdy dřeňového hrášku 
pro ruční sklizeň

Hrách setý cukrový / Hrach siaty cukrový
Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. emend C.O. Lehm

AMBROSIA

SWEET SALOME

ALDERMAN

RONDO
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MODRAVA F1 
Hybridní kedlubna se sytě modrou barvou. Poskytuje kvalitní vyrovnané bulvy a to i v ne-
příznivých podmínkách. MODRAVA má ploše kulovitou bulvu odolnou proti dřevnatění  
i praskání. Mezi její přednosti patří i vysoká odolnost k vybíhání do květu.

HANÁK®

Tato odrůda vyniká vysokým výnosem barevně vyrovnané suroviny a výrazným aroma. 
Rostlina je vysoká 80 - 100 cm a má jasně zelený list. Odrůda HANÁK se vyznačuje vy-
sokým podílem listů k celkové hmotě rostliny. Sklizená hmota je velmi vhodná k sušení, 
mražení i konzervování. Vegetační doba cca 70 dní od výsevu.

MAMUT
Nová odrůda kopru s tmavším listem a robustnějším stonkem. Perfektní odrůda zejména 
na svazkování. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a to i při pěstování z pozdních 
výsevů. Vegetační doba cca 75 dní od výsevu.

Kedluben / Kaleráb
Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var. gongylodes

Kopr vonný / Kôpor voňavý
Anethum graveolens L.

Typ
Termíny

Název odrůdy
Bulva Doporučený spon  

(cm)
Vegetační doba  

(dny od výsadby) POZNÁMKY
výsevu sklizně barva tvar

K rychlení září až leden leden až květen DVORANA bílá mírně ploše kulovitá 25 x 20 55 ochotně roste i při  nižších teplotách

Polní raný 
únor až duben 

nebo 
červenec

květen až červen 
nebo 

říjen až listopad

MORAVIA bílá ploše kulovitá 25 x 25 65 raná polní kedlubna odolná k vykvétání

BLANKYT modrá ploše kulovitá 25 x 30 80 nižší list

VIOLA modrá kulovitá 25 x 30 80 kulatá bulva, vzpřímený list

AZUR modrá ploše kulovitá 25 x 30 80 vyšší list

MODRAVA F1 modrá ploše kulovitá 25 x 30 75 tvarově velmi vyrovnaná

Polní pozdní
duben 

až 
květen

září až říjen
VIOLETA modrá mírně ploše kulovitá 30 x 40 115 pozdní modrá kedlubna

GIGANT bílá mírně ploše kulovitá 40 x 40 130 pozdní odrůda s velkou bulvou

MODRAVA F1

MAMUTHANÁK®

DVORANA

N

N
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Šlechtění vodních melounů je pro SEMO novou disciplínou. Nové hybridy (GRANATE F1, 
PRIMAORANGE F1 a PRIMAGOLD F1) vznikly jako společné dílo našich a tchajwanských 
šlechtitelů. Díky této „mezikontinentální“ spolupráci a testování v různých klimatických 
oblastech se mohou nové melouny pyšnit dobrým zdravotním stavem i odolností k niž-
ším teplotám.

LAJKO II F1   
Raný, výnosný hybrid odolný vůči chorobám a nepříznivým podmínkám. Plody jsou pro-
táhle kulovité, středně velké, o hmotnosti 4,5 kg. Kůra je tmavozelená, hladká, pevná. 
Dužnina je růžová, sladká, jemná a šťavnatá. 

SUGAR BABY 
Velmi raný vodní meloun. Plody váží 3 - 5 kg, jsou pevné, s tmavě zelenou proužkovanou 
pokožkou. Dužnina je sytě červená, poměrně pevná, velmi sladká.

CRIMSON SWEET 
Oblíbená raná odrůda s oválně kulatými plody. Plod je světle zelený s tmavozelenými pás-
ky. Dužnina je zářivě červená, sladké chuti s hmotností až 10 kg.

GRANATE F1
Triploidní meloun, který netvoří semena. GRANATE má pevnou, jasně červenou a velice 
sladkou dužninu. Obsah cukru je vysoký (až 12%).  Plody jsou oválné se zelenou, pruhova-
nou slupkou. V optimálních podmínkách dorůstají do hmotnosti 5 – 7 kg. V běžných pod-
mínkách netvoří triploidní melouny semena vůbec. Pouze v případě přenosu pylu z klasic-
kých odrůd se vytvoří malé zárodky semen.

PRIMAORANGE F1
Raný hybrid vodního melounu s jasně oranžovou dužninou obsahující velmi málo semen. 
Plody kulovitého tvaru dorůstají hmotnosti 2,5 – 4 kg. Pokožka plodů je zelená s tmavými 
pruhy. Obsah cukru je okolo 11 – 12 %. 

PRIMAGOLD F1
Tento hybrid se od svého sourozence liší především barvou dužniny, která je v jeho pří-
padě jasně žlutá. Velikostí, tvarem plodů i obsahem cukru jsou si melouny PRIMAGOLD  
a PRIMAORANGE velmi podobné.

Meloun vodní / Dyňa červená 
Citrulus lanatus (Thumb.) Mantsum et Nakai

CRIMSON SWEET

SUGAR BABY

GRANATE F1

PRIMAGOLD F1

LAJKO

ŠLECHTITELÉ MELOUNŮ

N

N

N

N

N
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LARGED LEAVED (D´Olanda a seme grosso)
Nenáročná listová zelenina se středně zelenými listy a polovzpřímeným habitem. Pěstuje 
se pro listové růžice, které se upravují jako salát, avšak mají vyšší nutriční hodnotu. Má 
krátkou vegetační dobu. Vysévá se časně na jaře nebo v červenci. Výsevky od konce srp-
na do počátku října necháváme přezimovat a sklízíme časně z jara. Vyséváme do řádků  
10 cm, můžeme i předpěstovat sazenice.

Firma SEMO je výhradním prodejcem sladkých i supersladkých kukuřic slovenského 
šlechtitele Ing. Rudolfa Izakoviče (firma Agrisel). Kvalitní odrůdy si již našly cestu k pěs-
titelům zaměřeným na produkci kukuřice pro průmyslové zpracování i sklizeň celých kla-
sů pro čerstvý trh. Sortiment je postupně doplňován o další hybridy. Při jejich šlechtění se 
hlavní důraz klade na zdravotní stav a vysokou výtěžnost homogenního zrna.

ADIKA F1  
Raná odrůda s dobře uzavřeným klasem a barevně vyrovnaným žlutým zrnem. Vysoko 
nasazený klas předurčuje tuto odrůdu pro mechanizovanou sklizeň a následné konzervá-
renské nebo mrazírenské zpracování. Mohutný klas je ale také vhodný i pro ruční sklizeň  
a prodej na čerstvém trhu. U hybridu ADIKA oceníte i velmi dobrý zdravotní stav, včetně 
vysoké tolerance k fuzariózám, snětím a spále.  

ARANKA F1
Velmi raná odrůda, která patří do kategorie supersladkých kukuřic (sh2). Vytváří jeden, 
maximálně dva klasy. Mezi její přednosti patří dobrý zdravotní stav, vysoký výnos a per-
fektně uzavřený klas.

Kozlíček polníček / Valeriánka poľná 
Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kukuřice setá cukrová / Kukurica siata cukrová
 Zea mays L. ARANKA F1ADIKA F1
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LUCULLUS
Řapíkatá odrůda mangoldu, určená k řezu. Má široké listy s 2 - 3 cm silnými, a až 6 cm 
dlouhými řapíky. Čepele listů jsou světle zelené. V roce poskytuje několik sklizní. Seje se 
od března do poloviny května, sklízí se po celý rok. Nevybíhá do květu.

PERPETUAL SPINACH (GATOR) 
Listová odrůda lahůdkového mangoldu s tmavozelenými listy, určená k řezu. V roce posky-
tuje několik sklizní, pro první ponecháme list do výšky 15 cm. Rostliny obrůstají, pro ku-
chyňské zpracování jsou chutné velmi mladé listy. Nevybíhá do květu. Nahrazuje špenát, 
zejména v letních měsících. Sejeme na konci dubna nebo začátkem května. Při časnějším 
výsevu hrozí riziko vykvétání.

Mangold / Mangold
Beta vulgaris L. var. vulgaris

Odrůda Sladkost Ranost

Vegetační 
doba 

od výsevu  
(dny)

Výška 
rostliny

Výška 
nasazení 1. 

klasu

Klas

Barva 
zrna

Rezistence

Doporučený výsevek 
(semen/ha)počet na 

rostlině
délka 
(cm)

hmotnost 
(g)

počet  
řad UM SHS HT

ADIKA F1 sladká, su raná 100 170 - 190 50 - 60 1 až 2 17 - 19 240 - 300 18 žlutá 8 8 8 64.000 - 67.000

AFRODITA F1 sladká, su polopozdní 105 190 - 220 65 - 75 1 až 2 19 - 20 260 - 320 20 - 24 žlutá 8 8 8 60.000 - 65.000

ARANKA F1 supersladká, sh2 velmi raná 90 160 -180 40 - 45 1 až 2 18 - 20 220 - 300 16 - 18 žlutá 7 8 7 65.000 - 75.000

AGNES F1 supersladká, sh2 raná 90 160 - 185 45 - 55 1 až 2 18 - 20 240 - 310 14 - 18 žlutá 8 8 7 65.000 - 70.000

ALOJZIA F1 supersladká, sh2 raná 90 160 - 185 45 - 55 1 až 2 18 - 20 240 - 310 14 - 18 žlutá 8 8 7 65.000 - 70.000

GATORLUCULLUS
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Naše firma se zabývá šlechtěním mrkve. Kromě toho ale také spolupracujeme s externí 
šlechtitelkou Ing. Jitkou Hrubešovou. Všechny nové odrůdy a hybridy mrkve, které uvádí-
me na trh, již splňují požadavky pěstování ve velkovýrobních podmínkách.

JARANA F1
Raný hybrid nantéského typu. Vyznačuje se velmi hladkým tupým kořenem a dobrým vnitř-
ním i vnějším probarvením. Ideální mrkev pro svazkování. Nižší ale  pevná a  zdravá nať 
umožňuje mechanizovanou sklizeň.

JITKA F1
Jedná se o polopozdní odrůdu typu Berlikum, která garantuje vysoký výnos velkých, tvaro-
vě vyrovnaných kořenů. Můžeme  ji i podtrhnout a sklízet jako svazkovou mrkev. Válcovitý 
kořen má tupé zakončení a hladký povrch. Netrpí zelenáním hlav. Ideální odrůda pro pozd-
nější svazkování ale i dlouhodobé skladování.

ANINA
Poloraná odrůda typu Nantes. Kořeny jsou dlouhé, válcovité, s tupým zakončením a vy-
značují se výborným vnějším i vnitřním vybarvením a hladkým povrchem. Má velmi dobrý 
zdravotní stav natě. Velmi vhodná odrůda pro přímý konzum i dlouhodobé skladování.

JOLANA F1 (H 38/11)
Poloraný typu Nantes s vysokou odolností k Alternáriu. Má větší válcovitý kořen s velmi 
hladkým povrchem, perfektně probarveným. Nať je vyšší, pevná. Velmi vhodná mrkev pro 
mechanizovanou sklizeň. 

KOLOSEUM F1 
Pozdní hybrid typu Berlikum. KOLOSEUM má hladké, silné a tvarově vyrovnané kořeny, 
které jsou ideální surovinou pro zpracovatelský průmysl. Pevná, pružná nať umožňuje bez-
problémovou mechanizovanou sklizeň. Významnou vlastností mrkve KOLOSEUM je i vyso-
ký obsah sušiny a dlouhodobá skladovatelnost. Vysoká odolnost k Alternáriu.

CHAMARE
Odrůda typu Chantenay určená k přímému konzumu, na průmyslové zpracování, a to ze-
jména pro výrobu džusů. CHAMARE má vysokou, středně členěnou nať a je střednědobě 
skladovatelná. 

Mrkev / Mrkva
Daucus carota L.

KOLOSEUM F1

JARANA F1

CHAMAREJITKA  F1

JOLANA F1 (H 38/11)

ING. IVO KOTRLE, SEMO a.s.
ŠLECHTĚNÍ CIBULE A KOŘENOVÉ ZELENINY

N

N

N
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Odrůda Typ Ranost
Vegetační 

doba 
(dny)

Kořen Použití

Poznámkybarva  
vnitřní/
vnější

délka 
(cm) tvar přímý  

konzum skladování průmysl. 
zpracování

MARQUETTE Nantes raná  110 8 / 8 18 - 22 A ++ ++ + ideální na svazkování

JARANA F1 Nantes raná  115 - 120 7 / 8 18 - 20 A ++ ++ + vyrovnaný hladký kořen, zdravá nať

LENKA Nantes raná  110 - 115 7 / 7 18 - 22 A ++ + - standardní odrůda na přímý konzum

SMIRNA Nantes raná  115 - 120 7 / 7 18 - 20 A ++ + - standardní odrůda typ Nantes 5

VANDA Nantes raná  115 - 120 7 / 7 18 - 20 A ++ + - standardní odrůda typ Nantes 5

NANTES 5 Nantes raná  115 - 125 5 / 7 16 - 18 A ++ + - standardní odrůda na přímý konzum

KAROTINA Nantes raná  120 8 / 7 15 - 18 A ++ + - velmi dobře probarvený kořen

NANTES 3 
(TIP - TOP) Nantes poloraná 120 6 / 7 16 - 20 A ++ + + klasická odrůda pro přímý kozum  

i průmyslové zpravování

KRÁSKA Berlikum poloraná 120 6 / 7 18 - 20 A ++ ++ +
univerzální odrůda pro přímý 

konzum 
z pozdních výsevů i na skladování

ANINA Nantes poloraná 125 7 / 7 20 - 22 A ++ ++ + delší vyrovnaný kořen, silná nať 
vhodná i na skladování

JOLANA F1 
(H 38/11) Nantes poloraná 125 9 / 8 18 - 22 A ++ ++ ++ vyrovnaný tupý kořen s excelentní 

probarveností

CHAMARE Chantenay polopozdní 135 7 / 7 13 - 15 C ++ + ++ vhodná na výrobu džusů

JITKA F1 Berlikum polopozdní 135 9 / 8 18 - 22 B ++ ++ ++ opravdu univerzální odrůda 
dobře snáší delší ponechání na poli

KOLOSEUM  F1 Berlikum pozdní 145 8 / 8 19 - 24 B + ++ ++
silná zdravá nať, pevný nelámavý 

kořen 
skladování a prům.zpracování

KATLEN Berlikum pozdní 145 8 / 8 10 - 22 B + ++ ++ velmi výnosná, pro skladování a 
průmyslové zpracování

RUBÍNA Berlikum pozdní 140 6 / 7 18 - 22 B + ++ ++ standardní odrůda pro skladování

TÁBORSKÁ ŽLUTÁ Flakkee pozdní 150 1 / 1 18 - 24 E + ++ + žlutá, velmi výnosná odrůda

RONDO Parisian velmi raná 85 7 / 7 round 
3 - 5 D ++ - - kulatá, vysoký obsah cukru,  

vynikající chuť

A

C

E

B

D

N

N

N
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Okurka byla pro SEMO vždy významnou komoditou. Tradičně  nabízíme špičkové odrů-
dy nakládaček, polních salátovek i hadovek. Požadavky na odrůdy se liší dle jednotlivých 
zemí i účelu produkce. Naše nabídka se   proto neustále rozšiřuje. 

Odrůdy s hrubou  bradavičnatostí, nepartenokarpické
BÁRA F1
Raná, vzrůstná odrůda s vysokou odolností k plísni okurkové. Poskytuje delší, štíhlé, tma-
vozelené plody s velmi příznivým podílem třídění. Ideální odrůda i na výrobu kvašáků.

BOHEMIA F1
Raná, středně vzrůstná odrůda s vysokou odolností k plísni okurkové. Poskytuje delší, 
štíhlé, tmavozelené plody s velmi příznivým podílem třídění. BOHEMIA je geneticky ne-
hořká.

BLANKA F1 
Výnosný hybrid s velmi vysokým stupněm tolerance k plísni okurkové. Má velmi bujný 
vzrůst a výborně regeneruje. Vyznačuje se celkově výborným zdravotním stavem, dob-
ře snáší horší klimatické podmínky, nižší i vysoké teploty s relativním nedostatkem vláhy.   

CHANTAL F1
Odrůda s netradiční hustou, ale hrubou bradavičnatostí. Překvapí Vás vysokou tolerancí 
k plísni okurkové. Poskytuje atraktivní, velmi vyrovnané plody, které umožňují dosáhnout 
vysoký podíl třídění v kategorii I.

IWONNA F1
Naše nová hruboostná nakládačka se světlejším plodem a velmi dobrým zdravotním sta-
vem. Prioritně je určena především pro trhy, které poptávají tento typ světlejších okurek. 
IWONNA je velmi vhodná na výrobu kvašáků, kde vyniká její pevná konzistence, úzký jádři-
nec a stabilní barva.

Odrůdy s hrubou  bradavičnatostí, partenokarpické
SM 5340 F1
Náš první partenokarp s hrubou bradavičnatostí. Velmi výnosná odrůda určená pro inten-
zivní způsob pěstování. Vhodná pro polní pěstování i do fóliovníků na jarní i podzimní při-
rychlování. 

Okurka nakládačka / Uhorka  nakladačka
Cucumis sativus L.

SM 5340 F1

IWONNA F1

BOHEMIA F1

CHANTAL F1

BÁRA F1

P

P
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Odrůdy s jemnou, hustou bradavičnatostí, nepartenokarpické 

CHARLOTTE F1 
Populární, velmi raná odrůda typu multifruit (3-4 plody na nodu). Poskytuje delší, štíhlé 
plody. Je slabě vzrůstná a výborně se sbírá. Doporučujeme pro intenzivnější způsoby pěs-
tování s využitím kapkové závlahy. Mezi její přednosti patří i vhodnost k pěstování na Ver-
tico systému.

ORNELLO F1 
Poloraná odrůda typu multifruit se vyznačuje vysokým výnosovým potenciálem, vitalitou  
a odolností k plísni okurkové. Rostlina je slabě vzrůstná, plody má středně dlouhé, štíhlé, 
s jemnou bradavičnatostí. ORNELLO opět doporučujeme i do intenzivního způsobu pěsto-
vání na fólii i Vertico systému.

Odrůdy s jemnou, hustou bradavičnatostí, partenokarpické

ELISABET F1  
Otužilá, velmi raná partenokarpická odrůda s dobrým zdravotním stavem a pevnými plo-
dy tmavé barvy s jemnými ostny. Předností ELISABET je vysoký výnos i v podmínkách bez 
pravidelné závlahy. 

SONADA F1 
Doporučujeme pro intenzivní způsoby pěstování s využitím kapkové závlahy.  Má velmi dob-
rý zdravotní stav, včetně vysoké tolerance k plísni okurkové.

HARRIET F1 
Velmi výkonná  partenokarpická nakládačka. Velmi vysoký výnosový potenciál a perfektní 
zdravotní stav jsou vlastnosti, které předurčují HARRIET pro intenzivní způsob pěstování.  
V kategorii partenokarpických odrůd má opravdu velmi vysokou odolnost k plísni okurko-
vé, což umožňuje výrazně prodloužit její sklizeň.

ZSOFI F1
Raná, hybridní, partenokarpická odrůda kompaktního vzrůstu. Světlejší plody jsou štíhlé,  
s bílými jemnými ostny, vyrovnaného tvaru, geneticky nehořké.

ORNELLO F1

HARRIET F1

CHARLOTTE F1

ZSOFI F1

SONADA F1
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Typ Odrůda Ranost Vzrůst Genetická 
nehořkost

Plod Rezistence
Poznámky

ostny délka/šířka barva CMV CC ALS DM PM

Hruboostné 
nepartenokarpické

BÁRA F1 raná bujný ne bílé 3,4 : 1 8 HR HR HR IR   štíhlé plody 
vhodná i na kvašáky

BOHEMIA F1 raná střední ano bílé 3,4 : 1 8 HR HR  IR IR štíhlé plody,  
tolerantní k plísni

BLANKA F1 raná velmi 
bujný ne bílé 2,8 : 1 9 HR HR HR IR IR tolerantní k horším  

pěstebním podmínkám

REGINA F1 raná velmi 
bujný ne bílé 2,9 : 1 8 IR IR   IR   tradiční odrůda

IWONNA F1 poloraná bujný ne bílé 3,2 : 1 7 HR HR HR IR   světlejší plod,  
velmi vhodná  na kvašáky

CHANTAL F1 poloraná střední ano bílé 3,2 : 1 8 HR HR HR IR IR výrazně bradavičnaté plody

SM 5340 F1 velmi raná střední ano bílé 3,3 : 1 8 HR HR   IR   vysoký výnos,  
pro pole i foliovník

Hustoostné (hladké) 
nepartenokarpické

CHARLOTTE F1 velmi raná kompaktní ano bílé 3,6 : 1 7 HR HR   IR IR nejranější okurka s nejštíhlejším 
plodem

ORNELLO F1 poloraná kompaktní ano bílé 3,4 : 1 8 HR HR   IR  
tolerantní k horším  

pěstebním podmínkám, 
velká násada plodů

Hustoostné (hladké)
partenokarpické

SONADA F1 velmi raná kompaktní ano bílé 3,2 : 1 8 HR HR   IR   vysoký výnos,  
velmi vyrovnané plody

HARRIET F1 velmi raná kompaktní ano bílé 3,3 : 1 7 HR HR   IR  výkonný partenokarp na 
kapkovou závlahu

ELISABET F1 velmi raná střední ano bílé 3,2 : 1 7 HR HR        „otužilý“ partenokarp

ZSOFI F1 raná kompaktní ano bílé 3.2 : 1 6 HR HR   IR   světlý plod

Okurka nakládačka / Uhorka nakladačka

Barva  1 – světle zelená, 10 - tmavě zelená 
Rezistence CMV – virus mozaiky okurek, CC – čerň okurková, ALS – antraknóza okurek, DM – plíseň okurková, PM – padlí okurkové
  HR - vysoká resistence, IR - střední rezistence 

P
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Salátovky – nepartenokarpické, pro pole a fóliovník
Nepartenokarpické salátovky určené pro pěstování v polních podmínkách a ve fóliovní-
cích. Vyžadují opylení.

MARKYZA F1 
Velmi raná polní salátovka. Mezi její přednosti patří vysoká vyrovnanost plodů a dob-
rý zdravotní stav. Je tolerantní k plísni okurkové i padlí. Díky její ranosti ji lze pěstovat  
i z pozdní výsadby. Válcovitý plod je tmavě zelený a výrazně nesvětlá ani na spodní straně. 
Délka plodu 18–22 cm.

LILI F1 
Vynikající raná salátovka s atraktivními, tmavě zelenými plody a velmi dobrým zdravotním 
stavem. Štíhlé plody (23-24 cm) jsou řídce ostnité, odolné k deformacím a mají dobrou 
skladovatelnost. Poskytuje stabilní, vysoké sklizně pod fólií i v polních podmínkách. Vyka-
zuje vysokou polní odolnost k plísni okurkové. Je tolerantní k padlí.

CHEER F1
Tato odrůda má velmi razantní nástup do sklizně a je tak předurčena pro rané sklizně  
a pěstování k podzimním sběrům. Nepřerůstající plod je středně dlouhý (20-22 cm), tupě 
zakončený, barva v tržní zralosti je tmavozelená s výrazným leskem. Má velmi pevnou 
slupku a je tak odolný k posátí plodu škůdci. Výskyt deformovaných plodů je proto mini-
mální.

AMANDA F1 
Geneticky nehořký válcovitý plod je tmavě zelený a dlouhý 23-28 cm. AMANDA je tolerant-
ní k plísni i padlí a doporučujeme ji především pro pěstování ve fóliovnících. 

Asijské hadovky – nepartenokarpické, pro pole a fóliovník

AVANTGARDE F1
První český hybrid „asijské “ hadovky. Štíhlé, ale ostnité plody se vyznačují pevnou ale ve-
lice křehkou strukturou a výtečnou chutí. Rostlina není partenokarpická, pro vývoj plodů 
potřebuje opylovače. Je vhodná pro pole a především pro fóliovníky. Odolná k hořknutí, ale 
2- 3  cm od stopky může být plod hořký.

Okurka salátová / Uhorka šalátová
Cucumis sativus L.

AVANTGARDE F1

MARKYZA F1CHEER F1

AMANDA F1

ING. JAN PRÁŠIL, SEMO a.s.
ŠLECHTITEL TYKVOVITÉ  ZELENINY

N

N
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Typ Odrůda Ranost Vzrůst Typ 
 kvetení

Genetická 
nehořkost

Plod Rezistence

Poznámkydélka 
(cm)

hmotnost 
(g) barva CMV CC ALS DM PM

Salátovka 
nepartenokarpická 

pole, fóliovník

MARKYZA F1 velmi raná střední  
až bujný

převážně 
samičí ano 18-21 300-360 9 HR HR   IR IR rychlý růst, velmi vyrovnané plody

LILI F1 raná střední  
až bujný

převážně 
samičí ano  23-24 370-420 9 HR HR   IR IR štíhlý tmavý plod

CHEER F1 raná střední  
až bujný

převážně 
samičí ano 20-22 340-390 9 HR HR   IR   rychlý růst, pevná slupka 

vhodná pro pozdní setí

AMANDA F1 raná střední převážně 
samičí ano 23-28 370-430 9 HR HR HR   IR výborná pro fóliovníky

Asijská hadovka 
nepartenokaprická 

pole, fóliovník
AVANTGARDE F1 poloraná střední  

až bujný
převážně 

samičí ano * 26-28 410-440 9 HR HR HR IR IR

dlouhý tmavozelený plod s výbornou 
skladovatelností 

* odrůda asijského typu, špička plodu u 
stopky může být nahořklá

Hadovka 
partenokarpická 
fóliovník, skleník

BABY F1 velmi raná střední 100% samičí ano 15-17 120 - 300 8 HR HR     IR vhodná i na „baby“ plody (8 - 10cm)

SM ASN x PAS F1 velmi raná střední 100% samičí ano 15-17 120 - 300 8 HR HR HR IR IR vhodná i na „baby“ plody (8 - 10cm)

MINISPRINT F1 velmi  
raná

střední  
až bujný 100% samičí ano 15-17 280-310 7 HR HR HR     uniformní plody, výborná chuť

PALADINKA F1 velmi 
raná bujný 100% samičí ano 18-20 260-300 8 HR HR HR   IR uniformní plody, pevnější slupka

EMILIE F1 velmi raná střední 100% samičí ano 20-21 300-360 9 HR HR HR   IR velmi výnosná, pevnější slupka

FORMULE F1 velmi 
raná střední 100% samičí ano 16-24 330-370 9 HR HR     IR vhodná i na podzimní pěstování

SUPERSTAR F1 raná střední 100% samičí ano 25-30 380-420 9 HR HR       vysoký výnos, nevýrazný krček

TRIBUTE F1 raná střední 100% samičí ano 28-35 410-450 10 HR HR       vysoký výnos tmavozelených plodů, 
středně výrazný krček

VISTA F1 poloraná střední 100% samičí ano 35-40 420-460 8 HR HR     IR vhodná i na podzimní pěstování, výrazný 
krček

ORCA F1 poloraná střední 100% samičí ano 40-50 440-480 9 HR HR     IR středně výrazný krček, vysoký výnos 
velkých vyrovnaných  plodů

Okurka salátová / Uhorka šalátová

Barva  1 –světle zelená, 10 - tmavě zelená
Rezistence CMV – virus mozaiky okurek, CC – čerň okurková, ALS – antraknóza okurek, DM – plíseň okurková, PM – padlí okurkové
  HR - vysoká rezistence IR - střední rezistence
 

N

P
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Hadovky – partenokarpické, pro skleník a fóliovník
Partenokarpické salátovky určené pro pěstování ve sklenících a fóliovnících. Opylení je  
u nich nežádoucí.

BABY F1  
Velmi výnosná, velmi raná hybridní odrůda, poskytující kvalitní a vyrovnané plody délky     
15-17 cm. Plody jsou středně až tmavě zelené, tupě zakončené. Mají pevnou slupku, jsou 
krátkodobě skladovatelné. BABY je vhodná pro celoroční pěstování ve sklenících, fóliovní-
cích a plastových tunelech. Lze ji použít i pro produkci lahůdkových miniokurek – salátovek 
v délce 10 cm. V tomto případě je třeba sklízet minimálně každý druhý den.

MINISPRINT F1  
Výnosná velmi raná odrůda s bohatou násadou uniformních plodů a rychlým nástupem do 
sklizně. Plody jsou středně zelené, lesklé, délky 15-17 cm. MINISPRINT je určen pro pěs-
tování ve sklenících, fóliovnících a plastových tunelech. Rostliny jsou vzrůstné a silně ob-
růstají. 

PALADINKA F1  
Vyniká velkou plodností (1-3 plody na nodu).  Barva plodu v tržní zralosti je středně až tma-
vě zelená, plod má pevnou slupku, je krátkodobě skladovatelný. Hybrid je určen pro pěsto-
vání ve vytápěných rychlírnách, fóliovnících a plastových krytech.

EMILIE F1
Nová velmi raná hadovka poskytující středně dlouhé plody s pevnější slupkou. Doporuču-
jeme pro pěstování ve sklenících i fóliovnících. Tmavě zelené, hladké plody dosahují délku 
okolo 20 cm. EMILIE velmi dobře snáší vysoké teploty.

FORMULE F1 
Velmi raná hadovka tvořící přechod mezi krátkými a dlouhými hadovkami. Plody odrůdy 
FORMULE můžeme sbírat již v délce 16 cm a nebo je necháme dorůst až do délky dlouhých 
hadovek  (24 cm). Doporučujeme ji pro pěstování ve fóliových krytech, kde poskytuje velmi 
rané sklizně. Je vhodná i pro podzimní přirychlení. 

SUPERSTAR F1 
Dlouhoplodá hadovka se středním vzrůstem. Rostlina dobře obrůstá i při intenzivním řezu. 
Plody jsou 25-30 cm dlouhé, tmavě zelené, mírně žebernaté s nevýrazným krčkem. Odrů-
da je vhodná pro jarní i letní rychlení ve sklenících i fóliových krytech. 

TRIBUTE F1
Nová raná hadovka s atraktivním tmavě zeleným plodem. TRIBUTE má plod délky  
28 – 35 cm a velikostně tak stojí mezi odrůdami SUPERSTAR a VISTA.  Mezi přednosti toho-
to hybridu patří dobrý zdravotní stav a vysoká násada tvarově vyrovnaných plodů. TRIBUTE 
doporučujeme pro jarní i letní rychlení ve sklenících i fóliových krytech.

TRIBUTE F1

FORMULE F1

EMILIE F1

MINISPRINT F1
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VISTA F1 
Klasická dlouhoplodá  hadovka se středním vzrůstem. Poskytuje středně zelené plody 
délky 35-40 cm s výrazným krčkem. Odrůda je vhodná pro celoroční pěstování ve sklení-
cích. VISTA je tolerantní ke zkracujícím se dnům a můžeme ji tedy s úspěchem použít i na 
podzimní přirychlování.

ORCA F1 
Hadovka s velmi dlouhým plodem (40 -50 cm). Plod je tmavě zelený, žebernatý s výrazněj-
ším krčkem.

Paprika zeleninová sladká
Šlechtění paprik má v naší firmě dlouholetou tradici a výčet odrůd, které zde vznikly, je 
velice dlouhý. V našem sortimentu naleznete pestrou nabídku typů a odrůd papriky urče-
ných především pro polní pěstování.

Kápie 
Tento typ paprik byl dříve v našem sortimentu zastoupen pouze nehybridní odrůdou  
LYDIA. Nyní Vám nabízíme několik výkonných hybridních kápií určených především pro 
polní pěstování. 

RAFAELA F1
Perfektní zdravotní stav, extrémní ranost a velmi vysoký výnos jsou hlavními přednostmi 
této odrůdy. Tvrdší jehlancovité plody dobře snáší transport i krátkodobé skladování. RA-
FAELA je především určena na červenou sklizeň. Je vhodná na přímý konzum i sterilaci.

RADMILA F1 
Typ kapie s plošším plodem. RADMILA je vhodná i pro sklizeň v zelené zralosti, prioritní je 
ale sklizeň v botanické - červené zralosti. Sklízíme ji na přímý konzum i sterilaci. Plochý 
plod je velmi vhodný na tepelnou úpravu – smažení  nebo grilování celých plodů.

KAPINA F1
Pravá kapie typu Karpia s opravdu tvrdým plodem. Je určena především ke sklizni v bo-
tanické zralosti kdy poskytuje štíhlé plody tmavě červené barvy.  Je určena především pro 
průmyslové zpracování. Dobře snáší transport i krátkodobé skladování. Předností této 
odrůdy je i dobrý zdravotní stav včetně vysoké tolerance k bakterióze.

Paprika roční / Paprika ročná
Capsicum annuum L. (partim)

RAFAELA F1

KAPINA F1

RADMILA F1

VISTA F1 ORCA F1

N

N

P

P
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RADUZA F1 BALKANA F1

BALKANA F1  
Paprika s opravdu dlouhým jehlancovým plodem (20 – 25 cm)  pro sklizeň v technické  
i botanické zralosti. BALKANA je paprikou na přímý konzum  a  ideální surovina pro krá-
jení a přípravu příloh, salátů nebo sterilaci. Plod dosahuje hmotnosti až 140 gramů.

Světle zelené jehlance
Velmi žádaným typem paprik na našem trhu je světle zelený jehlanec. Také u tohoto typu 
papriky máte možnost výběru z několika  hybridů, barevně řazených od nejtmavší RADU-
ZY F1 po světle zelenou SLÁVY F1. 

RADUZA F1  
Nejsvětlejší z kápií nebo nejtmavší mezi světle zelenými paprikami. Tak asi můžeme nej-
věrněji charakterizovat tuto univerzální papriku, jejíž širší jehlancovité plody najdou  na 
trhu uplatnění v technické i botanické zralosti. Barva v technické zralosti je velmi blízká 
odrůdě Pirouet.

LUNGY F1
Velmi raný hybrid s výborným zdravotním stavem. Je vyššího vzrůstu, plody jsou širší 
jehlance v technické zralosti zelené (barva jako u Pirouet), v botanické tmavě červené. 
Papriku lze sklízet jak v zelené tak i v červené zralosti. LUNGY nasazuje plody rovnoměr-
ně po celou dobu vegetace. Dobře snáší nízké i vysoké teploty a je tak vhodná pro polní 
pěstování i kryté plochy.

SLÁVY F1 
Špičkový raný hybrid se stabilně vysokými výnosy i v méně příznivých podmínkách.  
SLÁVY je určena především pro pěstování na poli. Lze ji však s úspěchem vysadit  
i ve fóliovnících a sklenících. Plody jsou široké jehlance s pevnou, středně silnou stěnou,  
v technické zralosti světle zelené, v botanické červené. Jsou určeny pro přímý konzum  
v technické i botanické zralosti.

Smetanové jehlance
Dlouhá léta v této kategorii paprik kralovala naše odrůda AMY a do značné míry to platí 
i nadále. Stále je totiž dominantní paprikou na plochách bez kapkové závlahy. Při inten-
zivním způsobu pěstování ale již u nás převládají hybridy. V našem sortimentu najdete tři 
hybridní jehlancovité papriky se smetanovou barvou plodu.

SLOVANA F1 
Velmi výkonný hybrid s jehlancovitým plodem. Rostliny jsou vyšší, v příznivých podmín-
kách až vysoké. Mladé plody jsou světle zelené, v plné technické zralosti mění barvu na 
smetanovou se zelenkavým nádechem. SLOVANA má opravdu těžký plod s pevnou  a sil-
nou stěnou a dosahuje špičkových výnosů. Vyžaduje však intenzivní způsob pěstování, 
nejlépe s využitím kapkové závlahy, a pravidelnou sklizeň.

LUNGY F1

AMYzleva SLOVANA F1, SLÁVY F1,  LUNGY F1

SLOVANA F1

N
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AMY 
Osvědčená polní paprika, mezi nimiž je nekorunovanou královnou. Tato raná odrůda po-
skytuje atraktivní smetanové plody jehlancovitého tvaru s příjemnou chutí. Mezi hlavní 
přednosti AMY patří stabilně vysoký výnos a perfektní zdravotní stav.  

AMYKA F1 
Hybrid typu AMY. Plody jsou svou velikostí i zbarvením velmi podobné nehybridní před-
chůdkyni. Díky hybridnímu šlechtění se u odrůdy AMYKA podařilo potlačit výskyt antokya-
nových skvrn. AMYKA je opět určena pro sklizeň v technické (smetanové) zralosti. Kromě 
přímého konzumu jsou plody velmi vhodné i na plnění. 

SUPERAMY F1 
SUPERAMY má větší plod se silnější stěnou. Doporučujeme především na intenzivní způ-
sob pěstování, kde dosáhne opravdu špičkových výnosů. SUPERAMY velmi razantně a vytr-
vale nasazuje nové plody. Pro udržení jejich tvarové vyrovnanosti je nutný pravidelný sběr.

Kvadratické papriky
Nabízíme Vám čtyři kvadratické papriky, které se liší barvou i velikostí plodů. Všechny tyto 
hybridy lze doporučit pro pěstování ve sklenících a fóliovnících. V polních podmínkách se 
nejlépe osvědčily odrůdy KVADRY F1, SASKIA F1 a RUBIKA F1.

SASKIA F1 
Tento hybrid se vyznačuje zvláštní, hráškově zelenou barvou plodů v technické zralosti. 
Také chuť těchto velkých obdélníkovitých plodů je mimořádná, obdobně jako přizpůsobi-
vost různým podmínkám prostředí. Vzrůst rostlin je střední, barva plodů v botanické zra-
losti tmavě červená.

KVADRY F1  
Polní kvadratická paprika se smetanovými plody, středního až vyššího vzrůstu. Atraktivní 
těžké plody jsou v technické zralosti smetanové a v botanické světle červené. Jsou ur-
čeny pro sklizeň v technické zralosti, ve které velmi dobře snáší krátkodobé skladování  
a přepravu.

ORENY F1 
Výborný hybrid zrající do oranžova. Má nižší vzrůst a je určen především pro pěstování  
ve sklenících a fóliovnících. Plody jsou silnostěnné kvádry, v technické zralosti tmavě ze-
lené, v botanické oranžové. Vyznačují se lahodnou chutí a jsou určeny pro přímý konzum 
a to zejména v botanické zralosti. Dostatečně vyvinuté a vyzrálé plody můžeme sklízet  
i v technické zralosti. 

KVADRY F1

SUPERAMY F1

zleva AMYKA F1, SUPERAMY F1

ORENY F1

SASKIA F1

AMYKA F1
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Ostatní typy sladké papriky
SEMO nezanedbává ani šlechtění dalších typů paprik. Důkazem toho je náš sladký beraní 
roh SEMAROH, sladké jalapeño HAMÍK nebo  rajčinová  paprika TAMINA F1.

TAMINA F1
Rajčinová paprika je zatím na našem trhu spíše Popelkou. V balkánských zemích patří ale 
tento typ papriky k dominantním.  TAMINA vytváří kulaté žebernaté plody, které sklízíme 
zelené, a především pak nádherně tmavě červené plody v plné botanické zralosti. Vyzrálý 
plod má lahodnou sladkou chuť a hodí se stejně dobře na přímou konzumaci jako na plně-
ní a následné grilování nebo sterilaci.

SEMAROH
Náš nový beraní roh. Na rozdíl od starší odrůdy SAMARA má výrazně větší plod se svět-
lounce zelenou barvou a silnější stěnou. Tuto odrůdu SEMAROH překonává i svým vý-
nosem. Plody jsou vhodné nejen pro přímou konzumaci, ale i ke sterilaci celých plodů  
v technické i botanické zralosti, bez předchozího odstraňování semen. 

SM BNN
Pracovní označení „Běloroh“ dobře vystihuje typ této papriky. Jedná se o velmi dlouhý 
(přes 25 cm), rovnější beraní roh se silnou stěnou. V technické zralosti smetanově bílý,  
v botanické pak světle červený. Atraktivní plody, které sklízíme především v bílé (technic-
ké) zralosti jsou určeny zejména na přímý konzum.

JABLINA F1
Také jablíčková paprika patří u nás k méně pěstovaným typům. My jsme pro Vás připravili 
hned dvě odrůdy, sladkou JABLINU a pikantní PÁLINDU.  Sklízíme především v technické 
zralosti kdy je dužnina jejich smetanových plodů velmi šťavnatá. Konzumujeme za syrova 
nebo používáme na plnění a následnou sterilaci.

HAMÍK®

Lahůdková baby paprika poskytující menší, mimořádně chutné plody, téměř bez semen, 
určené pro labužníky. Konzumují i sterilují se celé plody, zásadně v botanické zralosti.  
V chladnějších oblastech je nutné rychlení, aby většina plodů dozrála do botanické zralosti 
(sytě oranžová barva).

SEMAROH

TAMINA F1

 paprika AMY a SUPERAMY F1 - Slovensko

HAMÍK®

JABLINA F1

N
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Odrůda Ranost Vzrůst

Plod
Doporučujeme  sklízet Doporučený  

způsob pěstování
Poznámkybarva v 

technické 
zralosti

barva v 
botanické 

zralosti

počet 
komor tvar stěna 

(mm)
hmotnost  

(g) v technické 
zralosti

v botanické  
zralosti pole fóliovník skleník

         Kápie                   

LYDIA raná vysoký zelená tmavě 
červená 2 B 3-4 70 - 80 - ++ ++ + - polní kápie

RAFAELA  F1 velmi raná střední tmavě 
zelená

tmavě 
červená 2 - 3 K 6 100 - 120 + ++ ++ + - nejranější kápie,  

špičkový výnos

RADMILA F1 raná vysoký zelená červená 2 - 3 K 5 90 - 100 - ++ ++ + - kápie s plochým plodem

KAPINA F1 poloraná vysoký tmavě 
zelená

tmavě 
červená 2 B 4 - 5 80 - 90 - ++ ++ + - pravá kápie s velmi 

pevným plodem 

BALKANA F1 raná střední zelená tmavě 
červená 3 L 5 100 - 140 ++ ++ ++ + - dlouhý plod (20 -25 cm)

Zelené a světle zelené jehlance                  

RADUZA F1 raná vysoký zelená tmavě 
červená 3 A-1 6 100 - 120 ++ ++ ++ + -

širší jehlanec na sklizeň 
zelených i červených 

plodů

LUNGY F1 velmi raná vysoký zelená tmavě 
červená 2 - 3 A-2 4 100 - 120 ++ ++ ++ ++ +

jehlanec na sklizeň 
zelených 

 i červených plodů

SLÁVY F1 raná vysoký světle 
zelená červená 3 - 4 A-2 5 100 - 110 ++ + ++ ++ + plastický hybrid 

se stabilním výnosem

          Smetanové jehlance                  

SLOVANA  F1 raná vysoký krémově 
nazelenalá červená 3 - 4 A-3 6 120 - 140 ++ + ++ ++ + velmi výnosný hybrid 

s těžkým plodem

AMY raná nízký krémově 
bílá

světle 
červená 2 - 3 A-3 5 90 - 100 ++ - ++ + - „Královna“ paprik

AMYKA F1 velmi raná střední krémově 
bílá

světle 
červená 3 - 4 A-3 5 90 -110 ++ - ++ + + menší smetanový  

jehlanec

SUPERAMY F1 raná vysoký krémově 
bílá

světle 
červená 3 - 4 A-3 6 110 - 130 ++ - ++ ++ + větší smetanový  

jehlanec

Paprika sladká

N

N

P

P



31

         Kvádry                    

SASKIA F1 raná střední hráškově 
zelená červená 3 - 4 E1 6 120 - 140 ++ + ++ ++ ++ velmi atraktivní plod

KVADRY F1 raná střední krémově 
bílá

světle 
červená 3 - 4 D 6 110 - 130 ++ - ++ ++ ++ smetanový  

polní kvádr

GELBY F1 poloraná střední krémově 
bílá žlutá 3 - 4 E2 5 100 - 110 ++ + + ++ ++ smetanový kvádr  

pro skleník a fóliovník

RUBIKA F1 poloraná střední tmavě 
zelená

tmavě 
červená 4 E3 6 120 - 140 ++ ++ + ++ ++ kvádr i pro  

polní pěstování

ORENY F1 poloraná nízký tmavě 
zelená oranžová 3 - 4 E4 6 110 - 130 + ++ - ++ ++ kvádr pro 

pro skleník a fóliovník

         Ostatní typy                    

TAMINA F1 raná nízký zelená tmavě  
červená 3 M 6 90 - 110 + ++ ++ + - rajčinová paprika

SEMAROH raná střední světle 
zelená červená 2 C1 3-4 70 - 80 ++ + ++ ++ + velký beraní roh

SM BNN raná střední krémově
bílá

světle 
červená 2 C2 3-4 90 -100 ++ + ++ ++ + dlouhý beraní roh

(18 - 22 cm)

JABLINA F1 poloraná střední krémově 
bílá

světle 
červená 3 - 5 N 3-5 50 - 80 ++ - ++ + - jablíčková paprika

HAMÍK® polopozdní střední tmavě 
zelená oranžová 2 - 3 F 3 30 - 40 - ++ + ++ ++ sladké jalapeños 

sladce ovocná chuť

A1 A2 A3 B C1 C2 D K L

E1 E2 E3 E4 F

M N

N

P
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Paprika zeleninová pálivá

OSTRY F1 
Jehlancovitý hybrid naší firmy pro polní pěstování s mírně pálivými plody (pálivý kapsaicin 
se nachází jen v semenech a placentě). Má obdobné vlastnosti jako SLÁVY, včetně světle 
zelené barvy plodů a možnosti jejich  univerzálního využití v technické i botanické zralos-
ti při stejném způsobu pěstování.

DRÁKY F1
Naše pálivá hybridní kápie. Středně velký plod je v technické zralosti zelený, v botanic-
ké tmavě červený. DRÁKY je určena především na červenou sklizeň a následnou sterilaci.

PÁLIVEC 
Mírně pálivý delší “beraní roh”, na řezu téměř kulatý. Má vyšší vzrůst a tmavěji zelené plo-
dy. Je určen nejen pro sterilaci, ale i přímý konzum v technické i botanické zralosti. Špič-
ka plodu je sladká, pálivost stěny papriky se postupně zvyšuje čím blíže je k  semeníku.

OHNIVEC
Intenzitě pálivosti odpovídá i název tohoto beraního rohu, který navazuje na odrůdu PÁLI-
VEC. Kromě výrazně ostřejší chuti se od této odrůdy odlišuje také delším plodem, který 
má v technické zralosti světle zelenou barvu. Je určen především pro sterilaci celých ne-
vyjádřincovaných plodů. 

Chilli papriky 
V sortimentu  máme hned tři odrůdy  chilli papriky s délkou plodu 8–9 cm. Liší se přede-
vším barvou v botanické zralosti. DAMIÁN je červený, KILIÁN oranžový a KRISTIÁN žlutý. 
Všechny lze doporučit i pro polní pěstování, protože na rozdíl od zahraničních odrůd vyni-
kají raností.

PÁLINDA F1
Mírně pálivá jablíčková paprika určená pro přímý konzum, případně k plnění a sterilaci. 

KORÁL
Raná, silně pálivá paprika třešňovitého typu (feferonka), vhodná k nakládání do kyselé-
ho nálevu v technické i botanické zralosti. Je tolerantní k horším pěstebním podmínkám.

KORÁL- žlutý
Pod tímto pracovním názvem se skrývá  připravovaná feferonka, kterou můžeme stručně 
popsat jako KORÁL ve žlutooranžovém provedení. Pálivost je mírně vyšší než u jeho čer-
veného sourozence.

KORÁL

DRÁKY F1

OSTRY F1

OHNIVEC

PÁLINDA F1

CHILLI papriky - DAMIÁN, KILIÁN, KRISTIÁN

P

P

P
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KORÁL- žlutý

Odrůda Ranost Vzrůst

Plod Doporučujeme sklízet

Poznámkybarva 
v technické 

zralosti

barva 
v botanické 

zralosti

Pálivost 
dle Scovillovi 

stupnice
tvar stěna 

(mm)

 
délka 
(cm)

v technické 
zralosti

v botanické 
zralosti

OSTRY F1 velmi 
raná střední světle 

zelená červená 500 - 800 C 4 13 ++ + hybridní paprika 
typu PCR 

DRÁKY F1 raná střední zelená tmavě 
červená 400 - 700 F 4 15 + ++ pálivá hybridní 

kápie

PÁLIVEC raná vysoký zelená tmavě 
červená 600 - 900 A 3 17 + ++ pálivý 

beraní roh

OHNIVEC středně 
raná vysoký světle 

zelená červená 1 800 - 2 500 A 3,5 18 ++ ++ velký, výrazně pálivý 
beraní roh

DAMIÁN středně 
raná

středně 
vysoký zelená červená 30 000 - 40 000 D1 2 9 + ++ chilli typ, 

vhodný i na pole

KILIÁN středně 
raná střední zelená oranžová 45 000 - 55 000 D2 2 8 + ++ chilli typ, 

vhodný i na pole

KRISTIÁN středně 
raná střední zelená žlutá 50 000 - 60 000 D3 2 8 + ++ chilli typ, 

vhodný i na pole

PÁLINDA F1 středně 
raná střední krémově 

bílá
světle 

červená 2 000 - 3 000 H 5 průměr 
5 - 7 ++ - jablíčková 

paprika

KORÁL raná nízký tmavě 
zelená

tmavě 
červená 25 000 - 35 000 B 2 průměr 

2 - 2,5 + ++ menší kulatá 
feferonka

KORÁL
žlutý raná nízký tmavě 

zelená
žluto

oranžová 30 000 - 40 000 B2 2 průměr 
2 - 2,5 + ++ žlotooranžová

feferonka

Paprika pálivá / Paprika štipľavá

Paprika kořeninová / Paprika koreninová

Odrůda Ranost Vzrůst

Plod   Doporučujeme sklízet

Poznámkybarva v 
technické 

zralosti

barva v 
botanické 

zralosti

sladký / 
ostrý tvar stěna 

(mm)
hmotnost 

(g)
barvivost 

ASTA

v 
technické 

zralosti

v 
botanické 

zralosti

HODONÍNSKÁ 
SLADKÁ 

VZPŘÍMENÁ

středně 
raná

středně 
vysoký

světle 
zelená červená sladký kozí roh 2 mm 35  - 45 32,3 - ++

vzpřímené plody, 
stabilní barva po 

usušení

KARKULKA raná nízký 
kompaktní

světle 
zelená

tmavě 
červená sladký kozí roh 2 mm 35  - 45 29,8 - ++

vzpřímené plody 
nad listy, 

vysoký obsah červ. 
barviva

ŽITAVA středně 
raná

středně 
vysoký

světle 
zelená červená sladký kozí roh 2 mm 35  - 45 30,1 - ++ velmi výnosná 

odrůda

A B1

B2

D1 D2 D3
F

H

C

P

P

P



34

Paprika kořeninová

ŽITAVA 
Naše nová odrůda kořeninové papriky, která vychází z krajové Žitavské papriky. Má střed-
ní vzrůst a vyrovnaně dozrává do tmavě červené barvy. Odrůdu HODONÍNSKÁ překonává  
ŽITAVA svým vyšším výnosem.

Okrasné papričky

Jedná se o vzrůstově kompaktní typ papriky s drobnějším silně pálivým plodem. Dá se  
s úspěchem pěstovat ve volné půdě, je ale velmi vhodná i na hrnkování a pěstování v inte-
riéru.  Tím jsou tyto papriky  zajímavé především pro výrobce sadby zásobující zahradnické 
prodejny. Vzhledem k rostoucímu zájmu o okrasné typy paprik postupně rozšiřujeme jejich 
nabídku.  Zatím můžete vyzkoušet odrůdy PYRAMID, PLAMÍNEK ČERVENÝ a PLAMÍNEK 
ŽLUTÝ. Sortiment budeme doplňovat o odrůdy s drobným kulatým i protáhlým špičatým  
plodem.

VICTORIA (SM 208/09) ŽITAVA

PLAMÍNEK ČERVENÝ

Okrasné papričky /  Ozdobné papričky

EMMA (SM 213/09)

Odrůda Vzrůst

Plod Vhodnost 
pro pěstování

barva v 
technické zralosti

barva v 
botanické 

zralosti
pálivost tvar pole nádoby

PYRAMID kompaktní 1.žlutozelená  
2. fialová 

1. oranžová 
2. červená velmi pálivý A ++ ++

PLAMÍNEK ČERVENÝ kompaktní zelená červená velmi pálivý B1 ++ ++

PLAMINEK ŽLUTÝ kompaktní zelená žlutá velmi pálivý B2 ++ ++

VICTORIA (SM 208/09) kompaktní smetanová červená velmi pálivý C ++ ++

SM 210/09 vyšší 1.žlutozelená  
2. fialová 

1. oranžová 
2. červená velmi pálivý C ++ +

EMMA (SM 213/09) vyšší 1.žlutozelená  
2. fialová 

1. oranžová 
2. červená velmi pálivý D ++ +

A

B1 B2

D

C

P

N

N
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DLOUHÝ BÍLÝ 
Výnosná odrůda s dobrým zdravotním stavem. Produkuje dlouhé bílé kořeny. Odrůda je 
velmi dobře skladovatelná, vhodná pro přímý konzum, konzervaci i sušení. Dobře přezi-
muje a snáší i těžší a vlhčí půdy. Vegetační doba cca 200 dnů od výsevu.

BIELAS
V porovnání s odrůdou DLOUHÝ BÍLÝ je  BIELAS ranější (cca 180 dnů od výsevu) a má 
nižší nať. Podstatnější odlišností je ale hladší a bělejší kořen, který má „řepovitější“ tvar.  
BIELAS je vhodný na dlouhodobé skladování, průmyslové zpracování a dobře přezimuje.

ALBION F1
Nově do sortimentu zařazujeme hybridní pastiňák anglické provenience. Má výrazně ře-
povitý tvar a je vhodný na přímý konzum i průmyslové zpracování. Velmi výnosný hybrid  
s vegetační dobou cca 190 dní. Kromě standardního a PROFI osiva budou v nabídce i pele-
ty, jejichž použití výrazně usnadňuje výsev pastiňáku.

DELIKATES  
Raná keříčkovitá odrůda vyznačující se vysokou násadou plodů a tolerancí k padlí. Plod je 
bílý, diskovitý se smetanově bílou dužninou. Vegetační doba 70 dní do první sklizně.

SUNNY DELIGHT F1
Odrůda žlutého patizonu s diskovitým plodem a pevnou kompaktní dužninou.

SUNSEANCE F1
Náš nový hybridní žlutý patizon.

GREENDISC F1 
Patizon s tmavozeleným plodem. Výnosná, vysoce adaptabilní odrůda. Plody  se dají sklí-
zet i v mladém stádiu na nakládání a zpracování podobně jako cukety.

PRAGA 
Raná,  výnosná odrůda velmi vhodná k rychlení, hrnkování i polnímu pěstování. Listy jsou 
silnější, delší, tmavozelené s  ostřejší chutí.  

Pastiňák/ Paštrnák 
 Pastinaca  sativa L.

Patizon / Patizon
Cucurbita pepo L.  

Pažitka / Pažitka
Allium schoenoprasum L. 

DELIKATES

DLOUHÝ BÍLÝ

ALBION F1

PRAGA

GREENDISC F1

BIELAS

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

ERECTA
Nová raná pažitka. Vyznačuje se silnějším tmavě zeleným listem a příjemnou jen mírně ci-
bulovou chutí. ERECTA je vhodná pro polní pěstování i hrnkování. 

ATIKA  
Raná odrůda s vysokou odolností vůči padlí a rychlým růstem kořene i natě. Má velmi 
hladký, široce protáhlý kořen se slabým rýhováním. Tato dobře skladovatelná odrůda se 
používá na přímý konzum i průmyslové zpracování. ATIKA je velmi vhodná na svazkování.

ORBIS 
Středně raná odrůda, která se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a vysokým vý-
nosem. Hladký, středně dlouhý kořen je vyrovnaně bílý na povrchu i v dužnině.  ORBIS má 
vysokou, tmavě zelenou nať a můžeme jej s úspěchem pěstovat i na těžších půdách. Tato 
dobře skladovatelná odrůda je vhodná pro přímý trh i na průmyslové zpracování.

JADRAN 
Pozdní odrůda s výbornou skladovatelností a dobrou odolností vůči padlí. Má dlouhý, širo-
ce protáhlý kořen s hladkým povrchem. Nať je vysoká, polovzpřímená. JADRAN je využíván 
pro přímý konzum i průmyslové zpracování a díky rychlému jarnímu růstu i na svazkování.

Petržel naťová – hladký list

FESTIVAL 68
Výnosná, bujně rostoucí petržel s množstvím tmavozelených, nezkadeřených listů vhod-
ných zejména pro mechanizovanou sklizeň a sušárenské zpracování. Mezi přednosti této 
odrůdy patří velmi dobrý zdravotní stav, neboť FESTIVAL vykazuje toleranci vůči padlí  
i septorióze.

GIGANTE D´ITALIA (GIANT OF ITALY)
Listová petržel s tmavě zelenými listy a velkou plochou listové čepele. Odrůda je vhod-
ná pro mechanizovanou sklizeň a sušárenské zpracování. GIGANTE je tolerantní k padlí.

Petržel kořenová / Petržlen koreňový
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex A.W.Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

ERECTA

ATIKAORBIS

FESTIVAL GIGANTE D´ITALIA
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MARUNKA

Petržel naťová – kadeřavý list

KADEŘAVÁ 
Tato listová odrůda vyniká vysokými výnosy svěžích, bohatě členitých listů s krátkými řa-
píky. Po seříznutí velmi rychle obrůstá. KADEŘAVÁ je odolná vůči chorobám a dobře sná-
ší sucho. Používá se pro přímou spotřebu i sušení. Vegetační doba cca 90 dnů od výsevu.

MARUNKA 
Odrůda kadeřavé petržele typu Mooskrause s hustě olistěnými rostlinami, polovzpříme-
nou, středně zelenou a silně zkadeřenou natí. Listy jsou odolné proti napadení houbový-
mi chorobami. MARUNKA je určena pro přímou spotřebu i sušení. Vegetační doba cca  
95 dnů od výsevu.

KUDRNKA 
Kadeřavá petržel typu Paramount s tmavě zelenými, velmi silně zkadeřenými listy na 
dlouhých řapících. Nať je polovzpřímená, při dešti nepoléhá a netrpí padlím. KUDRNKA 
je vhodná k jarnímu i letnímu výsevu, rychlení, balíčkování i pro opakovanou sklizeň. Vel-
mi zajímavá odrůda pro přímou spotřebu i sušení. Vegetační doba cca 95 dnů od výsevu.

KUDRNKA

Odrůda Ranost
Vegetační 

doba 
(dny)

Kořen

Nať

Doporučený výsevek 
(mil.semen/ha)

Poznámky

tvar délka 
(cm) skladovatelnost standardní 

osivo
předklíčené 

osivo

ATIKA raná 150 A 19 - 22 výborná střední 1,0 - 1,2 0,8 - 1,0
vyšší odolnost vůči padlí, 
vhodná i na svazkování 

hladký kořen

ORBIS poloraná 155 B 20 - 22 výborná vysoká 1,0 - 1,2 0,8 - 1,0 velmi výnosná odrůda 
vhodná i do těžších půd

EFEZ (414/2011) poloraná 160 B 20 - 22 výborná vysoká 1,0 - 1,2 0,8 - 1,0 vysoká odolnost vůči padlí 
vhodná i do těžších půd

JADRAN polopozdní 160 C 20 - 22 výborná vysoká 1,1 - 1,3 0,9 - 1,1 vyšší odolnost vůči padlí, 
ideální do písčitých půd

OLOMOUCKÁ 
DLOUHÁ pozdní 165 C 21 - 23 velmi dobrá střední 1,1 - 1,3 0,9 - 1,1 tradiční odrůda

Petržel kořenová / Petržlen koreňový

A B C
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PARTO F1   
Poloraný hybrid středního vzrůstu, který poskytuje pevné, ploše kulovité plody. PARTO je 
především určeno pro intenzivní produkci ve fóliovnících a fóliových krytech, kde vyniká 
stabilní vysokou násadou.  

BEJBINO F1 
Velmi rané, rychle rostoucí rajče vyššího vzrůstu. BEJBINO poskytuje mimořádně chutné, 
ale dostatečně pevné plody s dobrou skladovatelností, o průměrné velikosti 2,5 cm (kok-
tejlové, baby). Lze pěstovat ve volné půdě, fóliovnících i sklenících.

Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový
Lycopersicon esculentum mill.

VALDO

BEJBINO F1

MINI

PARTO F1

Odrůda Ranost Vzrůst
Plod Rezistence Poznámky

tvar pevnost odolnost 
k praskání

hmotnost 
(g) skladovatelnost Ve Tm F2 C5 pole fóliovník skleník

BEJBINO F1 velmi raná vyšší kulovitý pevný velmi 
vysoká 30 - 40 dlouhá 

ESL HR HR HR HR ++ ++ ++

TORINO F1 raná vyšší ploše
kulovitý pevný vysoká 80 - 100 dlouhá 

ESL HR HR HR HR ++ + -

TORNÁDO F1 poloraná střední kulovitý střední střední 80 - 100 krátká HR HR ++ + -

TIPO F1 poloraná střední kulovitý pevný vysoká 80 - 100 dlouhá 
ESL HR HR HR HR ++ + +

PARTO F1 poloraná střední ploše
kulovitý pevný střední 100 - 120 dlouhá 

ESL HR HR HR HR + ++ ++

BEJBINO F1 velmi raná vyšší kulovitý pevný velmi
vysoká 30 - 40 dlouhá 

ESL HR HR HR HR ++ ++ ++

MINI (SM-FRU) rané vyšší kulovitý střední vysoká 18 - 22 střední HR ++ ++ ++

BIBI (SM-FRZ) velmi raná střední srdčitý střední vysoká 12 - 16 střední HR ++ ++ ++

DATLO (SM-DAT) rané vyšší olivový střední střední 16 - 20 střední HR ++ ++ ++

VALDO (SM-VAL) velmi raná střední olivový
(žluté) střední střední 20 - 24 střední HR ++ ++ ++

Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový

Rezistence Ve = Verticilium, Tm = virová mozaika rajčat,  
                                F2 = Fusárium oxysporum rasy 1 a 2, 
                                C3 = Cladosporium fulvum (čerň rajčat) rasy A,B,C, 

C5 = Cladosporium fulvum  (čerň rajčat) rasy A,B,C,D,E
HR = vysoká rezistence     
     

P

N

N

N

P

N
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RUBÍNEK

DARINKA F1

Naše firma se tradičně věnuje šlechtění keříčkových rajčat. Drtivá většina ploch na Mora-
vě je oseta právě našimi odrůdami. Sortiment keříčkových rajčat dále rozšiřujeme, ale již 
pouze o hybridy, které překonávají stávající odrůdy výnosem i zdravotním stavem. 

Keříčková rajčata pro průmyslové zpracování
V popředí našeho zájmu stojí především nabídka rajčat pro průmyslové zpracování. Ne-
hybridní řada začíná nejpěstovanější odrůdou ŠEJK a končí středně pozdním rajčetem 
TRITONEX.
Hybridní řadu jsme protáhli o středně pozdní SEMAKING F1 s větším oválným plodem a 
SEMAPEEL F1 s podlouhlým plodem. Nejpozdnějším rajčetem je  novinka SEMALATE F1.

Keříčková rajčata pro přímý trh 
Kulatý nepraskavý plod vhodný pro přepravu a průběžná násada plodů jsou hlavní poža-
davky na tento typ rajčat. Dvojici raných hybridů MARIENKA F1 a DARINKA F1 jsme dopl-
nili velkoplodým poloraným hybridem TEREZA F1 . 

Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový
Lycopersicon esculentum mill.

SEMALUS F1

MINIGOLD

SEMAKING F1
ING. KAREL ZAVADIL, SEMO a.s.

ŠLECHTĚNÍ RAJČAT, PAPRIK, A SALÁTŮ
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Odrůda Ranost Vzrůst

Plod Vhodnost

Poznámky
tvar pevnost hmotnost  

(g)
barva 

Index a/b
sušina     
°Brix

čerstvý 
trh

sklizeň 
kombajnem kečup loupání

      HYBRIDNÍ odrůdy - pro přímý konzum                    

MARIENKA F1 velmi raná rozkladitý K pevný 100-110 1,8 - 2,0 5,0 - 5,5 ++ - + - krásné plody vhodné pro přímý konzum

DARINKA F1 velmi raná polorozkladitý K pevný 90-100 1,9 - 2,1 4,8 - 5,3 ++ - + - krásné plody vhodné pro přímý konzum

TEREZA F1 poloraná polorozkladitý PK pevný 130-150 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 ++ + ++ - velké plody, ideální pro ruční sklizeň a  
přímý konzum

     NEHYBRIDNÍ odrůdy - pro přímý konzum                    

MINIGOLD raná kompaktní K1 střední 20 - 25 1,9 - 2,1 4,8 - 5,3 ++ - - - žluté třešňové rajče

RUBÍNEK poloraná kompaktní K2 střední 20 - 25 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 ++ - - - červené třešňové rajče

KARLA poloraná kompaktní PK1 střední 110 - 140 1,8 - 2,0 5,0 - 5,5 ++ - + - beefsteakové rajče s velmi 
kompaktním keřem

ORANŽE poloraná rozkladitý PK2 střední 90 - 120 oranžová 5,0 - 5,7 ++ - - - oranžové rajče

      HYBRIDNÍ odrůdy - pro průmyslové zpracování                  

SEMALUS F1 raná polokompaktní O velmi pevný 70-90 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 + ++ ++ + výnosný, rychle zrající hybrid

SEMAPRIM F1 poloraná polorozkladitý K velmi pevný 75-95 2,0 - 2,2 5,0 - 5,5 + ++ ++ + plastický, velmi výnosný hybrid

SEMAKING F1 polopozdní polorozkladitý O velmi pevný 80-100 2,0 - 2,2 5,0 - 5,5 + ++ ++ + pozdnější, velmi výnosný hybrid

SEMAPEEL F1 polopozdní polorozkladitý OP pevný 70-90 1,9 - 2,1 4,8 - 5,3 + ++ ++ ++ pravý „peel“ s protáhlým tvarem plodů

SEMALATE F1 pozdní polorozkladitý OV velmi pevný 80-100 2,0 - 2,2 5,0 - 5,5 + ++ ++ + pozdní, velmi výnosný hybrid

     NEHYBRIDNÍ odrůdy - pro průmyslové zpracování
 

               

ŠEJK velmi raná polorozkladitý O velmi pevný 70-80 2,0 - 2,2 5,0 - 5,5 + ++ ++ ++ intenzívní barva dužniny

Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový

N

N

N

N
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SEMAROL velmi raná polokompaktní OK velmi pevný 70-80 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 + ++ ++ + velmi výnosná odrůda

ESKORT raná rozkladitý OV pevný 70-90 1,8 - 2,0 5,0 - 5,5 + ++ ++ + tvoří plody nad listy, vhodný i pro  
ruční sběr

PROTON poloraná polorozkladitý OK velmi pevný 70-80 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 ++ ++ ++ + velmi dlouho vydrží na poli

PAVLÍNA poloraná rozkladitý PK pevný 110-130 1,9 - 2,1 5,0 - 5,7 + + ++ - velké plody, ideální pro ruční sklizeň

ORBIT poloraná kompaktní O velmi pevný 60-70 1,9 - 2,1 5,0 - 5,5 + ++ ++ ++ odolné k suchu a vysokým teplotám

DENÁR polopozdní rozkladitý OH pevný 70-90 1,9 - 2,1 5,3 - 5,7 + ++ ++ + kečupové rajče vhodné i na kostkování

TRITONEX pozdní polokompaktní OK velmi pevný 70-80 1,9 - 2,1 5,3 - 5,7 + ++ ++ + perfektní zdravotní stav

  ++ velmi vhodné + vhodné -  nevhodné   

Tvar plodu: PK = ploše kulatý, K = kulatý, OK = oválně kulatý, OV = oválně vejčitý, OH = oválně hranatý, O = oválný, OP = oválně podlouhlý            
         

K K1 K2 O OH OV OK OP P PK1

PK2
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Šlechtěním ředkviček se naše firma dříve nezabývala. Z tohoto důvodu jsme navázali ex-
kluzivní spolupráci s Ing. Jitkou Hrubešovou, která se věnuje šlechtění mrkve, ředkviček 
a košťálové zeleniny. Mezi novinkami najdete již pouze hybridní ředkvičky určené pro in-
tenzivní pěstování pod netkanou textilií.

TEKO
Naše nehybridní velmi raná červená ředkvička vhodná pro polní i fóliové rychlení. Mezi její 
přednosti patří vysoká vyrovnanost bulviček, jemný kořínek a krátké, jasně zelené olistě-
ní. TEKO dlouho vydrží ve sklizňové zralosti - není náchylné k houbovatění.

PRIMARA F1
Nejnovější hybridní ředkvička, která je ranější než VINARA F1. Také PRIMARA má nízkou 
a pevnou nať a jemný kořínek. Kulovitá bulvička je tmavěji červená. Tvarová vyrovnanost 
bulviček je velmi vysoká. Tento hybrid je určen především pro rané polní pěstování s vyu-
žitím nakrývání netkanou textilií. Nevykvétá, je tedy velmi vhodná i pro pozdní letní výsevy. 

VINARA F1
Hybrid s mohutnými, tvarově i velikostně vyrovnanými bulvičkami jasně červené barvy. 
Nať je nízká, ale pevná, velmi vhodná pro svazkování. Mezi přednosti hybridu VINARA patří 
jemný kořínek, odolnost k praskání i vybíhání do květu. Tuto ředkvičku doporučujeme pro 
pěstování ve fóliových krytech a především pro celoroční polní pěstování (výsevy od 15.2. 
do 15.9.).

KVINTARA F1
Novinka mezi našimi hybridními ředkvičkami. Poskytuje větší tvarově vyrovnané bulvičky 
sytě červené barvy. Má jemný kořínek, nať je nízká a pevná. KVINTARA vyniká odolností  
k praskání, vyšeptávání bulviček i vykvétání. Ideální odrůda pro celoroční pěstování s vy-
užitím netkané textílie.

BLANKA
Raná odrůda ředkvičky se sněhově bílou barvou bulvičky. Vhodná pro jarní i podzimní vý-
sevy do fóliovníků i přímo na pole. Možné použití do kombinovaných svazečků – např. bílá, 
červenobílá a červená ředkvička. 

DUO 
Červenobílá, kulovitá až ploše kulovitá bulvička s jemným kořínkem. Povrch je hladký,  
v horních dvou třetinách šarlatově červený, ve spodní třetině bílý bez postranních kořínků. 
Dužnina je převážně narůžovělá, jemná, šťavnatá, nasládlá. Rostlina je slabě olistěná. 
Velmi raná ředkvička, hodí se pro rychlení i pro polní výsevy s intenzivní agrotechnikou. 
Odolná vůči vyšeptávání bulviček. Dobře se svazkuje. 

Ředkvička / Reď kovka
Raphanus sativus L. var. sativus

BLANKA, DUO, PRIMARA F1

KVINTARA F1

VINARA F1

PRIMARA F1

SLAVIA

TEKO

N

N

N
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Odrůda Ranost
Doporučený způsob pěstování Bulvička

Nať Poznámky
fóliovníky pole 

(jarní výsev)
pole 

(letní výsev) tvar barva průměr 
(cm)

PRIMARA F1 extrémně raná ++ ++ ++ kulovitá 5 2 - 3 nízká až střední velmi vyrovnaný tvar bulviček 
zářivě červená barva

VINARA F1 velmi raná ++ ++ + kulovitá 5 2 - 3 nízká vyrovnaný tvar bulviček 
odolná k praskání

TEKO velmi raná ++ ++ + kulovitá 5 2 - 3 nízká tolerantní k vykvétání

KVINTARA F1 velmi raná ++ ++ ++ kulovitá 4 2,5 - 3,5 nízká mohutné vyrovnané bulvičky

PRIMA velmi raná ++ ++ + kulovitá 5 2 - 2,5 střední tolerantní k vykvétání

KVARTA velmi raná + ++ ++ kulovitá 7 2,5 - 3,5 střední tetraploidní,  
tolerantní k nízkým teplotám

SAXA 2 raná ++ ++ - kulovitá 5 2 - 2,5 střední tradiční odrůda

GRANÁT raná ++ ++ - kulovitá 7 2 - 3 střední tradiční odrůda

KVINTA raná - ++ ++ kulovitá 3 2 - 3 střední jasně červená barva

TERCIA poloraná - ++ + kulovitá 6 2 - 3 střední tolerantní k praskání

DUO raná + ++ + kulovitá červeno 
bílá 2,5 - 3,5 střední červenobílé bulvičky

SLAVIA velmi raná + ++ - krátká 
válcovitá

červeno 
bílá

délka  
3,5 - 4 střední červenobílé protáhlé bulvičky

VIOLA raná + ++ + protáhle 
kulovitá fialová 2 - 3 vysoká ředkvička s atraktivní fialovou 

barvou

BLANKA raná + ++ + protáhle 
kulovitá bílá 2 - 3 vysoká bílá kulatá ředkvička  

i pro podzimní pěstování

RAMPOUCH poloraná - ++ + dlouhá 
válcovitá bílá délka  

6 - 10 střední bílé válcovité bulvičky

Ředkvička / Reď kovka

Barva:  1 – jasně červená , 9 - tmavě červená                       ++ velmi vhodné    + vhodné     -  nevhodné

SLAVIA 
Červenobílá, podlouhlá bulvička do tří čtvrtin červená, spodní část je bílá. Velmi raná odrůda vhodná 
k výsevu již od konce února k rychlení. Je vhodná i pro pozdní pěstování.

N

N

N
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JAPANA  F1
Odrůda typu DAIKON. Kořeny jsou bílé, válcovité, s tupě špičatým zakončením. Dorůstají 
délky 35 cm, v dobrých podmínkách a na hrůbcích však mohou být i podstatně delší. Duž-
nina je jemná, šťavnatá a kompaktní. Netrpí houbovatěním. JAPANA má intenzivní růst 
a vzhledem k délce kořene vyžaduje lehčí, hluboce zpracovanou půdu. Vyséváme ji od 
července do srpna. 

JAROLA F1
Bílá ředkev vhodná i pro jarní výsevy (nevybíhá!). Protáhle kuželovité kořeny s nazelena-
lým krčkem dosahují délky 25 - 30 cm. JAROLA má jemnou, šťavnatou dužninu a netrpí 
houbovatěním. 

PANTER
Dlouhodobě skladovatelná černá ředkev s příznivými dietetickými parametry. Tvoří ku-
lovité bulvy o průměru 6 -10 cm s jemným kořínkem. V porovnání s tradiční odrůdou 
KULATÁ ČERNÁ je novinka PANTER tvarově i ranostně vyrovnanější. Vegetační doba cca  
75 dnů od výsevu.

RED MEAT
Kulatá ředkev s velmi atraktivní barvou.  Bulva je na povrchu zelenošedá, uvnitř má ale 
červenou barvu. Chuť této ředkve je jemná. Určena na přímý konzum (vzhledem k barvě 
na řezu je zajímavou oblohou) i střednědobé skladování.

Řepa salátová / Cvikla
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

JAROLA F1JAPANA F1

Ředkev / Reď kev siata
Raphanus sativus L. var. major A. Voss

RED MEATPANTER zleva SERENA F1, CLARA F1, BEATRICE F1

BETINARENOVA BETINA   
Mezi hlavní přednosti odrůdy BETINA patří vysoký výnos a odolnost k listovým chorobám. 
BETINA má ploše kulovitou bulvu s červeným až hnědočerveným povrchem. Dužnina je 
intenzivně červená, jemná, příjemné chuti, bez výraznějších světlejších pruhů. Z hustého 
výsevu koncem června a začátkem července lze vypěstovat malé vyrovnané bulvičky pro 
konzervaci vcelku. 

RENOVA 
Výnosná odrůda s válcovitým tvarem bulvy, vhodná pro všechny způsoby použití. Rostlina 
je středního až slabšího vzrůstu. Válcovitá bulva má pozvolný přechod do kořínku. Povrch 
bulvy je tmavě červený, hladký. Dužnina je stejnoměrně červená, bez výrazné kroužkovi-
tosti, příjemně nasládlé jemné chuti. 
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WILD ROCKET ROKETA

ČESKÝ RANÝzleva SERENA F1, CLARA F1, BEATRICE F1

ROKETA (Eruka sativa)
Označovaná často jako „RUKOLA“. Rychle klíčící zelenina, s vysokým obsahem vitami-
nu C, podporuje chuť k jídlu, čistí krev. Lze postupně vysévat během celého roku podob-
ně jako řeřichu. Při rychlení v miskách s buničinou sklízíme za 10 – 14 dní, při pěstování 
v truhlících se substrátem sklízíme mladé listy za 6 – 8 týdnů. Při polním pěstování je ne-
náročná na půdu, vyhovuje jí slunečná poloha.

Roketa/ Rukola

Lilek / Baklažán
Solanum melongena L.

WILD ROCKET (Diplotaxis tenuifolia) 
Alternativa klasické rokety s tmavě zelenými zoubkovanými listy dorůstající výšky  
15 – 20 cm. Drobnosemennější forma, která potřebuje dostatek vláhy pro vzejití. Má sil-
nější aroma než standardní Roketa a mladé listy jsou výborné na salát. Nehodí se pro pěs-
tování na buničině.

Odrůda Ranost

Plod

POZNÁMKY
tvar barva šířka 

(cm)
délka 
(cm)

hmotnost 
(g)

ČESKY RANÝ raný C tmavofialový 9 17 540 Osvědčená odrůda přizpůsobená chladnějším klimatickým podmínkám. 
Velmi vhodný pro polní pěstování. Rostlina je pevná a kompaktní.

SERENA F1 raný A tmavofialový 11 17 550 Raný hybrid vhodný do skleníku i pro pole.  
Velmi úrodný lilek. Středně vzrůstný.

BEATRICE F1 poloraný D světle fialová 11 13 560 Vhodný do skleníku i na pole. Lehce žebrovaný 
plod barvy lila. Středně vzrůstný.

CLARA F1 poloraný B bílý 10 13 580 Masitý těžký plod, Hybrid je určen pro skleníky 
i polní pěstování. Středně vzrůstný.

A

C

B

D
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Postupně přicházíme na trh s celou skupinou nových odrůd salátu. Saláty patřící do této 
PROFI série splňují požadavky na pěstování v podmínkách velkovýroby. Mezi jejich spo-
lečné znaky patří dobrý zdravotní stav (rezistence vůči většině významných NL i BL ras), 
tužší list, prodloužená „polní“ životnost a vhodnost pro krátkodobé skladování a přepravu.
Osivo salátu Vám nyní nabízíme nejen v kategorii STANDARD a PROFI, ale také jako pe-
lety. Peletování osiv našich odrůd zajišťujeme ve službě u specializované holandské firmy 
INCOTEC. Zvolily jsme osvědčené pelety typu „ Split Pill „ ve variantě s použitím fungici-
du. Výčet odrůd salátu u kterých nabízíme  peletované osivo vždy  najdete  v ceníku na ak-
tuální sezónu.

CITRIN  
Odrůda především určená pro vytápěné skleníky a fóliovníky. Vyniká tvorbou středních, ale 
těžkých hlávek. Menší manžetové listy jsou vzpřímené, což podstatně snižuje nebezpečí 
podehnívání. Barva hlávek je matně zelená. Rezistentní k plísni salátové.

CÉZAROS 
Odrůda do „ nepohody “, která vyniká i ve ztížených podmínkách studených rychlíren. Vy-
tváří velké, poměrně těžké hlávky (cca 260 g) s většími, ale vzpřímeně postavenými man-
žetami. Rezistentní k plísni salátové.

MARŠÁLUS 
Poloraná odrůda  polního salátu tvořící velké, světle zelené hlávky. MARŠALUS má tuž-
ší listy a je vhodný pro celoroční polní pěstování. Vyniká vysokou odolností proti přehřívá-
ní hlávky, což jej předurčuje i pro pěstování v horkém letním období. Rezistentní k větši-
ně ras plísně salátové.

MERKURION
Vynikající, středně raný salát s velkou hlávkou. Listy má tuhé, hráškově zelené. Velmi 
plastická odrůda pro celoroční pěstování, která dobře snáší chlad i vysoké teploty. Per-
fektní zdravotní stav. Rezistentní k většině ras plísně salátové i virové mozaice salátu.

ČERVÁNEK
Červenohlávková odrůda raného polního salátu určená pro jarní, letní a podzimní pěstová-
ní z výsadeb i přímých výsevů. Vytváří pevné, těžké hlávky střední velikosti s vysokou odol-
ností proti vybíhání. Velmi dobře snáší i časné jarní pěstování pod netkanou textilií. 

Salát hlávkový / Šalát siaty hlávkový
Lactuca sativa L. var. capitata L.

CÉZAROS

CITRIN

MARŠÁLUS

MERKURIONČERVÁNEK
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Salát hlávkový / Šalát hlávkový - Odrůdy pro rychlení

Salát hlávkový / Šalát hlávkový - Odrůdy pro polní pěstování

Odrůda Ranost

Hlávka Rezistence 
k rasám plísně salátové 

(NL 1 - 25)
Poznámkyhmotnost 

(g)
typ 

listu barva

BREMEX velmi raný 220 hladký světle  
zelený 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 vysoká odolnost k vybíhání

BRILANT raný 220 jemně 
bublinatý

světle 
zelený silnější listy

CITRIN raný 220 hladký matně  
zelený tužší list, odolný k podehnívání

NEFERIN raný 260 hladký zelený silnější list, vzpřímený

SMARAGD SM poloraný 220 bublinatý žlutozelený žlutozelená hlávka, bublinatý list

CÉZAROS poloraný 260 hladký středně 
zelený tuhý list, vzpřímený

SAFÍR poloraný 240 jemně 
bublinatý

světle  
zelený otužilý - i do méně vhodných podmínek

DĚVÍN poloraný 260 hladký světle  
zelený

silnější listy, 
hlávky jsou dobře skladovatelné

Odrůda
Vhodnost pro pěstování

Ranost

Hlávka Rezistence 
k rasám plísně salátové 

(NL 1 - 25)
Poznámkyhmotnost 

(g)
typ 

listu barva
jaro léto podzim

MAJOR ++ - ++ raný 340 hladký zelený 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 vhodný pod textilii

DEON ++ - ++ raný 340 hladký světle 
zelený rychlý růst, vhodný pod textilii

MARATON ++ ++ ++ poloraný 380 bublinatý žlutozelený odolný k vykvétání

MARŠÁLUS ++ ++ ++ poloraný 380 hladký žlutozelený odolný k vykvétání, silný list

MERKURION ++ ++ ++ poloraný 380 hladký světle
zelený

odolný k vykvétání, silný list, 
odolný k LMW (virová mozaika)

MARS + ++ + raný 360 hladký světle
zelený rychle rostoucí letní salát

JUPITER + ++ + polopozdní 400 hladký žlutozelený velmi těžké hlávky 
odolný k LMW (virová mozaika)

ČERVÁNEK ++ + ++ raný 360 jemně
bublinatý

načervenalý atraktivní červená barva, 
odolný k vykvétání

HUMIL na přezimování raný 380 jemně
bublinatý žlutozelený netestováno na přezimování

++ velmi vhodné + vhodné         rezistence   



48

MEDIMO 
Poloraný ledový salát s velkými hlávkami kulovitého až oválně kulovitého tvaru a středním 
manžetovým listem. Hlávky jsou odolné vůči přehřívání a zahnívání a lze je s úspěchem 
pěstovat i v letním období.

MAXIMO  
Polopozdní ledový salát s velkými manžetovými listy a mohutnými hlávkami volnější 
skladby, které se po uříznutí snadno rozebírají na jednotlivé listy. Listy jsou matně zelené 
barvy, téměř bez vroubkování. Odolnost proti vybíhání do květu je vysoká. Doporučujeme 
vysévat v období od března do konce června. Vysazujeme do širokého sponu 40 x 40 cm. 

GELBUS 
Odrůda římského salátu tvořící velké soudkovité hlávky, které jsou na rozdíl od tmavě ze-
lených zahraničních odrůd světle až žlutozelené. Je vynikající i pro celoroční produkci tzv. 
„baby leaf kultur“, protože již první pravé listy jsou tužší a vzpřímené. GELBUS je odolný 
vůči všem 25 BL a NL rasám plísně salátové. 

GLOBUS
Netradiční odrůda římského salátu pro jarní a podzimní pěstování s obrovskou kulovi-
tou hlávkou volně složených, lehce rozebíratelných listů (vhodný pro restaurace, jídelny 
apod.). Doporučujeme pěstovat minimálně ve sponu 40 x 40 cm.

Naše firma Vám nabízí bohatý sortiment vlastních odrůd listového salátu. Mezi přednos-
ti našich odrůd patří uniformita a velmi dobrý zdravotní stav. Všechny odrůdy se dají pou-
žít i na produkci mladých listů.

Salát ledový / Šalát ľadový
Lactuca sativa L. var. capitata L. 

Salát římský / Šalát rímsky 
Lactuca sativa L. var. capitata L. 

Salát listový / Šalát listový 
Lactuca sativa L.var. crispa L.

ROSET

GLOBUS

LEDANO

GELBUS

MINIKO

RODEN
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Salát ledový / Šalát ľadový

Salát římský / Šalát rímsky

Odrůda
Vhodnost pro pěstování

Ranost

Hlávka Rezistence 
k rasám plísně salátové 

(NL 1 - 25)
Poznámkyhmotnost 

(g)
typ 

listu barva
jaro léto podzim

MINIKO ++ + ++ velmi raný 460 hladký matně zelený 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 malé, pevné hlávky

MEDIMO + ++ ++ poloraný 480 jemně 
bublinatý zelený výborný zdravotní stav,odolný k 

LMW (virová mozaika)

MAXIMO ++ ++ + polopozdní 500 bublinatý matně zelený velké hlávky,vysoká odolnost k 
vykvétání

LEDANO ++ ++ ++ raný 480 jemně 
bublinatý žlutozelený žlutozelený list

Odrůda
Vhodnost pro pěstování

Ranost

Hlávka Rezistence 
k rasám plísně salátové 

(NL 1 - 25)
Poznámkyhmotnost 

(g)
typ 

listu barva tvar
jaro léto podzim

GLÓBUS ++ - ++ polo-
pozdní 900 hladký zelený kulatý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 netradiční kulatá hlávka, křehký 

pevný list

GELBUS ++ - ++ polo-
pozdní 800 jemně 

bublinatý
žluto-
zelený oválný atraktivní žlutozelená 

hlávka,odolnost k LMV

++ velmi vhodné + vhodné - nevhodné

++ velmi vhodné + vhodné - nevhodné

Salát listový / Šalát listový

Odrůda
Vhodnost pro pěstování

Ranost

Hlávka

hmotnost 
(g)

typ 
listu barva

jaro léto podzim

RODEN ++ - ++ raný 420 hrubě kadeřavý, LOLO tmavě červená

ROSET ++ - ++ poloraný 400 hrubě kadeřavý, LOLO světle červená

ZOLTÁN ++ + ++ poloraný 400 hrubě kadeřavý, LOLO světle zelená

KARMINOVA ++ ++ ++ raný 350 jemně kadeřavý, LOLO tmavě červená

ROSAURA ++ - ++ raný 380 jemně kadeřavý, LOLO načervenalá

ZLATAVA ++ ++ ++ raný 380 jemně kadeřavý, LOLO žlutozelená

DUBARED ++ - ++ raný 480 hladký, laločnatý, 
DUBÁČEK červená

DUBAGOLD ++ + ++ poloraný 500 hladký, laločnatý, 
DUBÁČEK žlutozelená

ZOLTÁN DUBARED
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Spolupracujeme se šlechtitelkou  Ing. Jitkou Hrubešovou, která navazuje na dlouholetou 
práci svého otce pana Křivského. Společně na trh uvádíme nové profesionální hybridy ra-
ného, kruhárenského i skladovatelného zelí.

UNIKÁT F1
Rané malohlávkové zelí na přímý konzum. Hlávky jsou kulaté, pevné a tvarově i ranostně 
velmi vyrovnané. UNIKÁT má jemnou vnitřní strukturu s nízkým košťálem. Sklízíme po-
stupně již od poloviny července. Hlávky jsou velmi odolné k praskání a dlouho vydrží na 
poli.

KORINO F1
Polorané zelí s mírně ploše kulovitou hlávkou. KORINO je určeno zejména pro přímý kon-
zum a rané krouhání. Postupnou sklizeň můžeme zahájit koncem července. Později hláv-
ka přibývá na hmotnosti, ale nepraská a vydrží na poli až 4 týdny. Vyniká jemnou konzis-
tencí a chutí krouhanky.

RITMO F1
Polopozdní kruhárenské zelí. Vyznačuje se mohutným vzrůstem a tmavě zeleným listem. 
Velká, ploše kulovitá hlávka je odolná k vyvrácení i praskání. Má jemnou vnitřní strukturu 
a dobře snáší krátkodobé skladování. 

PORTOZA F1
Je pozdní kruhárenské zelí, které však lze i dlouhodobě skladovat. Mírně vejčité, tvrdé 
hlávky dosahují hmotnosti 3 – 5 kg. Mají malý vnitřní a vyšší vnější košťál. Vydrží dlouho 
na poli, dobře snáší přímrazky, jsou odolné k zahnívání, nepraskají. PORTOZA je méně na-
padána třásněnkami. Výborná univerzální odrůda pro průmysl i dlouhodobé skladování. 

CONCORD F1
Středně pozdní pekingské zelí pro letní výsadby, určené pro dlouhodobé skladování. Ve-
getační doba 68 dní od výsadby. Hlávka je válcovitá, pevná, dobře uzavřená, hmotnost  
1,5 až 2 kg.

Zelí hlávkové / Kapusta hlávková 
Brassica oleracea L. convar.capitata (L) Alef.

Zelí pekingské / Kapusta pekingská 
Brassica rapa (L)

CONCORD F1

PORTOZA F1

RITMO F1

UNIKÁT F1

KORINO F1

ING. JITKA HUBEŠOVÁ
ŠLECHTĚNÍ KOŠŤÁLOVIN, KOŘENOVÉ ZELENINY

A ČESNEKU
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Odrůda

Využití

Ranost Počet dní od výsadby 
do sklizně

Hlávka
Doporučený 
počet rostlin 

(ks/ha)
POZNÁMKY

přímý 
konzum krouhání skladování hmotnost (kg) tvar

Zelí pro přímý konzum

JUNA F1 ++ - - rané 70 0,9 - 1,5 vejčitá 65 000 tmavě zelené hlávky

SLÁVA F1 ++ - - rané 75 0,9 - 1,5 kulovitá 65 000 odolná k praskání

UNIKÁT F1 ++ + - rané 80 0,9 - 1,5 kulovitá 60 000 mohutná rostlina, 
hlávky dlouho vydrží na poli

LENA F1 ++ + - polorané 85 2,0 - 2,5 kulovitá 50 000 odolná k praskání, 
na konzum i rané krouhání

Zelí na krouhání

KORINO F1 ++ + - polorané 90 1,5 - 2 ploše 
kulovitá 45 000 nepraská, krátký košťál,  

i na rané krouhání

RITMO F1       + ++ + polopozdní 110 4 - 6 ploše 
kulovitá 28 000 mohutná manžeta, 

výnosné pozdní zelí

PAVLO F1 + ++ + polopozdní 125 4 - 5 ploše 
kulovitá 28 000 mohutný vzrůst,  

sladká krouhanka

PORTOZA F1    + ++ ++ pozdní 130 4 - 6 kulovitá 32 000
tolerantní k třásněnkám,  

dlouho vydrží na poli, 
velmi dobrá skladovatelnost

POUROVO ČERVENÉ + ++ - pozdní 150 3 - 5 kulovitá 32 000 tradiční odrůda červeného  
kruhárenského zelí

Zelí na skladování

PORTOZA F1    + ++ ++ pozdní 130 3 - 5 kulovitá 40 000 vhodné na krouhání i dlouhodobé skladování

TRVALO F1 + + ++ pozdní 145 2,5 - 3 vejčitá 40 000 dlouhodobě skladovatelné

Zelí hlávkové / Kapusta hlávková      
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Cukety (Cucurbita pepo L.)
STARTGREEN F1
Velmi populární výnosná cuketa s rovnými plody tmavozelené barvy, délky 15–25 cm. Rost-
lina je keříčkovitého vzrůstu, kompaktní. Vegetační doba do první sklizně je cca 60 dní.

GAMBIT F1
Výnosná cuketa s tmavým žebernatým plodem.  Květní lůžko je malé, květ nezůstává na 
plodu. GAMBIT je tolerantní ke žluté mozaice cuket. Vegetační doba do první sklizně je cca 
60 dní.

GOLDLINE F1
Hybridní cuketa se zlatožlutě zbarvenými plody délky 20–30 cm. Chuťově vynikající, na-
sládlá, s vyšším obsahem beta karotenu. Mladé listy mají za nízkých teplot výraznou žlu-
tou kresbu, která je odrůdovým znakem. Listy v pozdějším stadiu jsou tmavozelené. Vege-
tační doba do první sklizně je cca 65 dní.

TREND F1
Speciální odrůda cukety s kulatými plody ideální pro plnění. Plody  jsou světle zelené  
a sklízíme je nejlépe při velikosti 5 až 8 cm.  Vegetační doba do první sklizně 55 – 65 dní.  
Má rozkladitější a vzrůstnější keříčky než klasické cukety. Pěstujeme ji proto v širším spo-
nu (cca 150 x 100 cm).

Tykve
GRAN GIGANTE  (Cucurbita maxima Duch.)  
Kulatý, hladký a pevný plod váží okolo 8–12 kg, pokožka je lesklá, jasně oranžová. Dužnina 
je kompaktní, oranžová. Vhodná pro konzervování, podobně jako GOLIÁŠ.

YELLOWBOYS F1 (Cucurbita pepo L.)
Předností tohoto hybridu je především vysoká tvarová vyrovnanost kulatých plodů. Ty do-
sahují hmotnosti 6 – 8 kg. Pokožka je výrazně oranžová s atraktivním žebrováním, která je 
dostatečně pevná pro přepravu i skladování. Zároveň ale není příliš tvrdá, takže se velmi 
dobře vykrajuje. Sytě oranžová dužnina je vhodná pro vaření.

YELLOWGIRLS F1 (Cucurbita pepo L.)
Naše v pořadí druhá tykev typu Halloween. Má ploše kulaté plody o hmotnosti 4 - 6 kg se 
sytě  oranžovou pokožkou a výrazným žebrováním. Kůra je dostatečně pevná, ale není tvr-
dá, je proto velmi vhodná na vyřezávání. Podobně jako její sourozenec se i YELLOWGIRLS 
vyznačuje vysokou tvarovou vyrovnaností plodů. Sytě oranžová dužnina je vhodná pro va-
ření.

Tykev obecná / Tekvica
Cucurbita sp. L.

YELLOWBOYS F1

YELLOWGIRLS F1GOLDLINE F1

STARTGREEN F1

GAMBIT F1

TREND F1

N

N
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HOKKAIDO  ORANGE (Cucurbita maxima Duch.) 
Plazivé hokkaido typu  Uchiki Kuri s jasně oranžovými plody ploše kulovitého tvaru, o hmot-
nosti 2 až 3 kg. Předností odrůdy je vysoký podíl dužniny k semeníku a vysoký obsah karo-
tenu. Hokkaido je chutná, všestranně využitelná tykev, oceňovaná ve vegetariánské kuchy-
ni a v přípravě racionální výživy. 

DELICIAN F1  (Cucurbita maxima Duch.)  
Typ Uchiki Kuri.  Má plošší a mírně větší plod než nehybridní HOKKAIDO. Odlišuje se od něj 
také vyrovnanějším tvarem plodů a vyšším výnosem. Průměrná hmotnost plodu  2,5 - 3 kg.

DELICA F1 (Cucurbita maxima Duch.)  
DELICA poskytuje ploše kulovité, tmavě zelené plody se světlým žíháním a hmotností ko-
lem 2 kg. Dužnina je jasně oranžová. Slupka je tužší než u klasického Hokkaida a plody 
jsou tak díky tomu lépe skladovatelné.

MARINA DI CHIOGGIA (Cucurbita maxima Duch.) 
Netypický, ploše kulovitý plod tmavě zelené barvy s výrazně žebrovaným a hrbolatým po-
vrchem. Pevná žlutooranžová dužnina má příjemně nasládlou chuť připomínající mrkev. 
Vhodná na vaření i kandování. Dobře vyzrálé plody jsou dlouhodobě skladovatelné.

LISCIA (Cucurbita maxima Duch.) 
Zajímavá, velmi raná odrůda typu BUTTERNUT s hruškovitým podlouhlým plodem světle 
zelené, později béžové barvy. Hmotnost plodu 2,5-3,5 kg. V časné zralosti je dužnina kré-
mově bílá až světle žlutá, v plné zralosti jasně oranžová. Dužnina má máslově ořechovou 
chuť s velmi malým počtem semen. BUTTERNUT lze použít ke konzervování, syrové mla-
dé plody jsou vhodné na přímý konzum a k přípravě salátů. 

APETIT (Cucurbita pepo L. var. oleifera)
„Bezslupkatá tykev“ s poloplazivou lodyhou. Středně větví. Je určena pro produkci seme-
ne na konzum i lisování. Má výborný zdravotní stav. Semeno má vysokou nutriční hodno-
tu, obsahuje zinek.

ESO (SM 322/12) (Cucurbita pepo L. var. oleifera)
Naše nová velmi výnosná odrůda tykve olejné s plazivou lodyhou. Bezslupkatá semena této 
tykve jsou větší a mají tmavší barvu než u odrůdy APETIT. Odpovídají tak požadavkům fi-
rem, které  u nás tuto surovinu vykupují. Plody vyzrávají vyrovnaně a jsou velmi vhodné pro 
mechanizovanou sklizeň.

OKRASNÉ TYKVE
Firma SEMO nabízí velmi pestrý sortiment okrasných tykví a to jak maloplodých, tak i vel-
koplodých. Patří k nim například MARINA DI CHIOGGIA, ANDĚLSKÁ KŘÍDLA, PEAR BICO-
LOR, TRNOVÁ KORUNA a další typy tykví. Konkrétní nabídku vždy najdete v ceníku firmy 
SEMO pro aktuální obchodní sezónu.

HOKKAIDO  ORANGE

ESO

LISCIA

OKRASNÉ TYKVEDELICA F1

DELICIAN F1 N

N
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Firma SEMO  se po letech navrací  ke komoditě, jejíž šlechtění bylo ve Smržicích v mi-
nulosti ukončeno a to odprodejem odrůdy BENÁTČAN. Spolupracujeme se šlechtitelkou  
Ing. Jitkou Hrubešovou, která rozpracovala genové zdroje původního smržického česneku  
i  genotypy pocházejí z dílny pana Křivského. 

STEPAN  (ST7/N) 
Poloraná odrůda ozimého širokolistého nepaličáku (sklizeň okolo 10.7.). Cibule jsou velké 
s hmotností 80 až 100 gramů. Barva vnějších suknic je bílá s jemným světle hnědým žilko-
váním. Stroužky střední až velké, 8-10 ks , světle hnědá slupka, výrazná, jemná chuť. List 
široký, vzpřímený vyšší, světle zelené barvy, na koncích mírně ohýbá. Odrůda s velmi dob-
rým zdravotním stavem a skladovatelností.
KAREL IV  (H22 A/p)
Polopozdní ozimý širokolistý paličák (sklizeň okolo 20.7.), který vychází z odrůdy VINAR. 
Má mohutné cibule o hmotnosti 90 až 110 gramů. Vnější suknice světlé s výrazným fialo-
vým žilkováním. Stroužky velké, 5-6 ks, s fialově hnědou slupkou a výraznou česnekovou 
chutí. List je mohutný, široký, vzpřímený na konci se mírně ohýbá. Tato odrůda se vyznaču-
je stabilně vysokým výnosem v mokrých i suchých letech a velmi dobrým zdravotním sta-
vem.  Je dlouhodobě skladovatelný a snadno se loupe.
VACLAV (DP10/p)
Pozdní ozimý širokolistý paličák (sklizeň okolo 25. července). Středně velká cibule s kré-
movou slupkou protkanou hnědým žíhováním. Stroužky střední až větší, 8 - 10 ks, slupka 
světle hnědá. Díky pozdnímu vzcházení vykazuje velmi vysokou odolnost k vymrzání.  List 
široký střední až vyšší, modrozelené barvy, netrpí žloutnutím špiček. Velmi dobrý zdravot-
ní stav v porostu. Dlouhodobě skladovatelný. Dá se pěstovat i z jarních výsadeb. 

Česnek / Cesnak

VACLAV

testování nových odrůd

STEPAN

KAREL IV

odrůdu KAREL IV lze použít na sklizeň 
mladého česneku (svazky)

Odrůda Typ Ranost List

Cibule Skladova-
telnost 
(1 až 9)

POZNÁMKYhmotnost 
(g) barva slupky tvar počet 

stroužků

STEPAN 
(ST7/N) 

ozimý 
nepaličák poloraný široký 80-100

bílá až krémová 
s jemným 
hnědým 

žilkováním

kulovitý 8-10 7
dobrý 

zdravotní 
stav

KAREL IV 
(H22 A/p)

ozimý 
paličák polopozdní široký 90-110

světlá s 
výrazným 
fialovým 

žilkováním

mírně  
ploše 

kulovitý
5-6 8

stabilně 
vysoký 
výnos

VACLAV 
(DP10/p)

ozimý 
paličák pozdní široký 80-100

krémová s 
hnědým 

žilkováním

mírně  
ploše 

kulovitý
8-10 9

vysoká 
odolnost 

k vymrzání

P

P

P

P

N

N
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Roubování 

okurky i podnože doporučujeme vysévat 
do perlitu

vlevo  naroubovaná 
a vpravo pravokořenná okurka

okurka naroubovaná
na tykvi SPRINTER

roubování rajčat

spojení okurky a podnože

Nabízíme Vám podnože a roubovací materiál pro roubování rajčat, okurek a melounů. Při 
tomto způsobu roubování jsou sazenice podnože i roubované rostliny při roubování zce-
la přeříznuty. Následně jsou kořenová část podnože a nadzemní část roubované rostliny 
spojeny plastovou tyčinkou z inertního materiálu. Na fixaci spoje se používá plastový klips. 
Předností tohoto způsobu roubování je rychlost vlastního roubování a vysoká ujímatelnost 
naroubovaných sazenic. Nabízené podnože jsou vhodné i pro klasické způsoby roubování.

VitalPaprika (Capsicum annum x Capsicum  chinense)
Podnož pro papriky s mohutnějším kořenovým systémem. Podporuje růst i živostnost pa-
priky. Tolerantní k významným formám houbového vadnutí včetně fytoftory.

J3B STRONG F1 (Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum) 
Středně vzrůstná podnož pro rajčata. Vysoká tolerance k bakteriálnímu vadnutí, fusario-
vému vadnutí (rasa 2) a verticiliovému vadnutí. Rezistentní  k fusariovému vadnutí (rasa 
1), Fusarium crown rot (J-3), virusu tabákové mozaiky a háďátkům.

FORTOMA F1 (Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum)
Velmi vzrůstná, vitální podnož pro rajčata. Vysoká tolerance k bakteriálnímu vadnutí, fu-
sariovému vadnutí (rasa 2) a verticiliovému vadnutí. Rezistentní  k fusariovému vadnutí 
(rasa 1), Fusarium crown rot (J-3), virusu tabákové mozaiky a háďátkům. 

ATLAS F1 (Lagenaria siceralia) 
Naše nová podnož pro vodní i cukrové melouny. Rezistentní k fusariovému vadnutí. Tlus-
tý hypokotyl umožňuje jednoduché roubování. Naroubované rostliny mají dynamický růst 
po celou dobu vegetace. 

HERCULES F1 (Cucurbita maxima Duch.)
Osvědčená podnož pro vodní i cukrové melouny. Rezistentní k fusariovému vadnutí. Výraz-
ně prodlužuje plodnost melounů. Nemá vliv na vyrovnanost plodů ani jejich chuť.

SM - TYKEV FÍKOLISTÁ (Cucurbita ficifolia C.Bouche)
Podnož  pro  okurky s  mohutným  kořenovým  systémem. Má  velmi  dobrou afinitu k  vět-
šině pěstovaných odrůd. Všechny skleníkové  okurky firmy SEMO byly  na  afinitu  testová-
ny.  Rezistentní  k fusariovému   vadnutí . Roubovanci vykazují vysokou toleranci k chladu 
a méně vyrovnané závlaze.
AX 98-1030  F1 (Cucurbita ficifolia C.Bouche)
Nový hybrid  tykve fíkolisté s velmi dobrou afinitou a vysokou rezistencí vůči fusariovému 
vadnutí.
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SPRINTER F1 (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata, typ SCHINTOSA) 
Nový mezidruhový hybrid Cucurbita ficifolia x Cucurbita maxima, typ SCHINTOSA. V po-
rovnání s tykví fíkolistou má tenčí  a dužnatější stonek, což zvyšuje úspěšnost  roubování. 
Naroubovaná rostlina  dobře odolává fusariovému vadnutí i stresům prostředí.

Naše firma nabízí i osivo vybraných meziplodin. Konkrétní cenovou nabídku a velikosti 
balení naleznete v našem PROFI ceníku pro aktuální sezónu.

Svazenka 
Svazenka je osvědčeným přerušovačem osevních sledů, rostlinou dočasných protieroz-
ních pásů a rovněž včelařsky významnou rostlinou.

Ředkev olejná – odrůda SILENTINA
Ředkev olejnou lze využít při biologické formě ochrany proti nádorovitosti košťálovin. Řed-
kev olejná svými kořenovými výměšky donutí trvalé spory vyklíčit, ale celý vývojový cyklus 
hlízenky neproběhne. Použít se dá jednorázově jako meziplodina. Chceme-li její “vylapá-
vací” efekt maximálně využít, pak je vhodnější ji po pěti až šesti týdnech od výsevu zlikvi-
dovat a zaset znovu. Vyséváme 18 až 25 kg osiva na hektar.

Aksamitník – odrůda GROUND CONTROL
GROUND CONTROL díky vysokému obsahu sirných derivátů redukuje infekci půdními há-
ďátky. Působí i jako efektivní zelené hnojení, které zvyšuje obsah organické hmoty v půdě 
a zlepšuje její strukturu. Vzhledem k tvaru semene je přímý výsev aksamitníku velmi pro-
blematický.  Doporučujeme proto předpěstovaní sazenic a jejich jarní až letní výsadbu. Ak-
samitník GROUND CONTROL můžeme vysévat přímo na pozemek nebo jej pěstovat ze 
sadby. Vyséváme jej do řádků 30 cm vzdálených, 20 – 40 semen na metr řádku do hloubky 
1,5 – 2 cm. Na hektar použijeme cca 10 – 15 kg osiva. Pro optimální klíčení udržujte půdu 
rovnoměrně vlhkou po dobu 4 – 5 dní po výsevu. Květen a červen jsou optimální výsevní 
termíny. Týden před zaoráním doporučujeme porost rozdrtit a namulčovat.
 

SEMO nabízí pěstitelům i osivo kmínu,
odrůda REKORD

Ředkev olejná

Meziplodiny

Aksamitník

Svazenka
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Český název Slovenský název Poznámky:

Anýz Bedrovník anízový

Bazalka BLUE SPICE Bazalka BLUE SPICE sladká kořeněná vůně, drobnější zelený list

Bazalka 
CINAMONETTE Bazalka CINAMONETTE skořicová vůně, zelený list, purpurová lodyha

Bazalka COMPAKT Bazalka COMPAKT kompaktní, drobnolistá 

Bazalka DARK GREEN Bazalka DARK GREEN salátová, tmavě zelená, typ Genovese

Bazalka 
LETTUCE LEAF 

Bazalka 
LETTUCE LEAF 

salátová, světle zelený bublinatý list, 
typ Toscana

Bazalka LIME Bazalka LIME drobnější světle zelený list, citronová vůně

Bazalka MAMMOLO 
GENOVESE

Bazalka MAMMOLO 
GENOVESE kompaktní, velmi vhodná do nádob

Bazalka MÁNES Bazalka MÁNES kompaktní, tmavě zelená, drobnolistá

Bazalka PURPLE 
OPAAL (červená)

Bazalka PURPLE OPAAL 
(červená) purpurový jemně bublinatý list

Bazalka svatá THULSI Bazalka svätá THULSI Ocimum tenuiflorum, 
trvalka pěstovaná jako letnička

Bazalka RED RUBIN 
(červená)

Bazalka RED RUBIN 
(červená) hladký purpurový list

Bazalka SIAM QUEEN 
(balkonová)

Bazalka SIAM QUEEN 
(balkonová)

kompaktní, balkonová, udržuje tvar i bez 
zaštipování

Citrónová tráva Citrónová tráva citronové aroma, klíčivost 20-30%, vytváří husté 
trsy

Divizna ZLATA Divozel vel‘kokvetý ZLATA velké květy

Dobromysl Pamajorán obyčajný klasické oregáno

Fenykl Fenikel obyčajný pro sklizeň listů a semen

Heřmánek BOHEMIA Rumanček pravý BOHEMIA

Kerblík COMMUN Trebuľka COMMUN jednoletka, vůni připomíná anýz

Kmín REKORD Rasca REKORD stabilní výnos, vysoká neopadavost nažek 

Léčivé a aromatické rostliny 

Bazalka COMPAKTMeduňka

Měsíček lékařský PLAMEN PLUSŠalvěj

LibečekDobromysl

Nabízíme Vám široký sortiment léčivých a aromatických plodin. Ceny a dodací podmínky na-
leznete v našem ceníku pro aktuální sezónu.
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Koriandr 
LONG STANDING

Koriander siaty 
LONG STANDING

speciální odrůda na sklizeň natě, odolná k 
vykvétání

Levandule Levanduľa

Levandule 
MUSTEAD BLUE

Levanduľa 
MUSTEAD BLUE modrofialové květy

Libeček MAGNUS Ligurček lekársky MAGNUS

Majoránka zahradní Majorán záhradný odrůdy MARIETTA a MARCELKA

Máta Mäta aromatická máta ze semene

Máta klasnatá Mäta klasnatá svěží bylinná vůně mírně po citronu, neobsahuje 
mentol

Mateřídouška Materia dúška

Meduňka Medovka lekárska

Měsíček lékařský 
PLAMEN PLUS

Nechtík lekársky 
PLAMEN PLUS vysoký výnos díky velkým květům

Ostropestřec 
MARIÁNSKÝ Pestrec MARIÁNSKÝ

Pelyněk Kozalec 
(Estragon) Palina dračia

Proskurník topolovka Topoľovka růžová

Rozmarýn Rozmarín

Řecké oregano Grécke oregano pikantnější chuť a silnější aroma než u běžného 
oregana

Saturejka Saturejka záhradná letnička

Saturejka MONTANA Saturejka záhradná 
MONTANA trvalka

Stévie sladká Stévia cukrová vysoká sladivost (glikosid) 

Šalvěj Šalvia lekárska

Třapatka nachová Echinacea purpurová

Třezalka tečkovaná Ľubovník bodkovaný

Tymián Dúška tymiánová

Vrbovka Vrbovka malokvetá

Yzop Yzop lekársky

MátaTymián

Bazalka PURPLE OPAALMajoránka

Bazalka DARK GREENTřapatka
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Tabulka počtu rostlin na 100 m 2

Spon (cm) 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

10 10 000 6 666 5 000 4 000 3 333 2 500 2 000 1 666 1 428 1 250 1 111 1 000

15 6 666 4 444 3 333 2 666 2 222 1 666 1 333 1 111 942 833 740 666

20 5 000 3 333 2 500 2 000 1 666 1 250 1 000 833 714 625 555 500

25 4 000 2 666 2 000 1 600 1 333 1 000 800 666 571 500 444 400

30 3 333 2 222 1 666 1 333 1 111 833 666 555 476 416 370 333

35 2 857 1 905 1 428 1 143 952 714 571 476 408 357 317 286

40 2 500 1 666 1 250 1 000 833 625 500 416 357 312 277 250

45 2 222 1 481 1 111 889 740 556 444 370 317 278 247 222

50 2 000 1 333 1 000 800 666 500 400 333 285 250 222 200

55 1 818 1 212 909 727 606 454 363 303 259 227 202 182

60 1 666 1 111 833 666 555 416 333 277 238 208 185 166

65 1 538 1 026 769 615 513 385 308 256 220 192 171 154

70 1 428 942 714 571 476 357 285 238 204 178 158 142

75 1 333 889 667 548 444 333 267 222 190 167 148 133

80 1 250 833 625 500 416 312 250 208 178 156 138 125

90 1 111 740 555 444 370 277 222 185 158 138 123 111

100 1 000 666 500 400 333 250 200 166 142 125 111 100
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katalog osiv zeleniny
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SEMO a.s.
798 17 Smržice u Prostějova
Tel: 582 301 900-3, 582 301 911, fax: 582 381 189
e-mail: profi@semo.cz
Manažer pro profesionální trh: Ing. Vladislav Janeček 777 301 939

Obchodné zastúpenie SEMO pre SR na predaj osív PROFI a ŠTANDARD:
AGROTRANS spol. s r.o.
Krížna 37, 931 01 Šamorín
Tel: 031/562 48 36, 562 48 37  Fax: 031/550 10 48
Obchodný manažer:  0905 930 346
kral@agrotrans.sk, sarkanyova@agrotrans.sk
www.agtrotrans.sk

www.semo.cz
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