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SPARTA F1
Tento oblíbený poloraný kedluben (cca 70 dní od výsadby), vhod-
ný opravdu pro celoroční pěstování, je zpátky. Poskytuje větší, plo-
še kulovité bulvy, které nedřevnatí a jsou velmi odolné k praskání. 
SPARTA dobře snáší vysoké, ale i nízké teploty. Pro tyto vlastnosti 
se hodí jak pro jarní, tak i pro i letní výsevy. To ale zdaleka není vše. 
Odrůdu SPARTA zdobí polovzpřímené zdravé olistění i vysoká tolerance 
k horším světelným podmínkám. Díky těmto vlastnostem ji můžeme 
doporučit i pro srpnové až zářijové výsadby v nevytápěných fóliových 
krytech. SPARTA dobře snáší krátkodobé přímrazky, takže sklizeň 
můžeme prodloužit až do nástupu trvalejších mrazů.  

PURPURAN  F1
Náš nový hybridní modrý kedluben, který je o cca 10 dní pozdnější 
než populární MODRAVA F1. Kedluben PURPURAN má mohutnější 
habitus a větší ploše kulovitou bulvu s velmi vysokou odolností ke 
dřevnatění, praskání i zelenání. Dužnina je velmi jemná a chutná. 
PURPURAN je především určen pro polní pěstování na jaře i na pod-
zim.

EFEZ
Polopozdní výnosná odrůda kořenové petržele. Její kořeny jsou jen 
slabě rýhované, vyrovnané, se svěží bílou barvou. Díky výborné-
mu zdravotnímu stavu je EFEZ vhodný pro dlouhodobé skladovaní. 
Výrazná tolerance k padlí i alternáriu činí EFEZ ideální i pro celoroční 
svazkování.

PETRONILA
Bělosemenná, poloraná odrůda vyššího keříčkovitého typu, pěsto-
vaná na semeno. Výška rostliny je 50–60 cm. Středně dlouhé lus-
ky (8–10 cm) jsou nasazeny v horní polovině rostliny a nedotýkají se 
půdy. Bílé semeno je středně velké, oválné s HTS 350 až 410 gramů. 
Suché semeno je vhodné pro potravinářské využití včetně konzervá-
renského zpracování. PETRONILA je velmi odolná k poléhání a má 
také velmi dobrou odolnost k antraknóze.

LAURA (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) 
Raná odrůda typu máslové tykve s malým hruškovitým plodem 
o hmotnosti 1,0–1,5 kg.  Malý semeník je umístěn pouze v „hlavě“ 
plodu. Jasně oranžová dužnina má máslovou konzistenci a příjem-
nou oříškovou chuť. Používá se na pečení, přípravu polévek i kojenec-
kých příkrmů. Ranost je výraznou předností tohoto mini-butternutu. 
Výhodou je i dobrá násada (3–5 plodů na rostlině) a odolnost k padlí.

NUTRIA F1 (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) 
Máslová tykev s netypickým ploše kulovitým plodem o hmotnosti 
0,8 až 1,2 kg. Silná dužnina (3–5 cm) je v časné zralosti světle žlutá 
a dozrává do jasně oranžové barvy. Má příjemnou máslově-ořecho-
vou chuť. Malý semeník tvoří jen zhruba jednu čtvrtinu celkového 
objemu plodu. Obdobně jako jiné máslové tykve se NUTRIA výborně 
hodí  k pečení, přípravě polévek i kojeneckých příkrmů. NUTRIA vás 
překvapí vysokou násadou (5–8 plodů na rostlině) i odolností k padlí 
a Fusariu.

BABY SPAGHETTI  (Cucurbita pepo L.) 
Raná, středně vzrůstná špagetová tykev s malými plody. Vegetační 
doba do zralosti prvních plodů je pouhých 90 dní, je tedy až o 20 dní 
ranější než tradiční špagetové tykve. Vyrovnané, atraktivní, žlutoo-
ranžové plody oválného tvaru váží 0,4 až 0,6 kg. Dužnina se při plné 
zralosti dělí na nitkovité žlutooranžové „špagety“ s vynikající oříško-
vou příchutí. BABY SPAGHETTI Vás při pěstování překvapí opravdu 
velmi vysokým výnosem 15 až 20 plodů na jedné rostlině.

CAROLINA REAPER (Capsicum chinense)
Velmi vzrůstná a při venkovním pěstování velmi pozdní, extrémně pá-
livá paprika. Plody jsou nepravidelné, velmi svraštělé, 6–8 cm dlouhé 
a 3–4 cm široké. V botanické zralosti mají krvavě červenou barvu. Je 
možné ji pěstovat v nádobách. Dne 19. 11. 2013 byla s 2.000.000 SHU 
zapsána jako nejpálivější paprika světa do Guinessovy knihy rekordů. 
Odsunula tak dosavadní rekordmanku v pálivosti papričku Trinidad 
Moruga Scorpion na druhé místo. Vznikla křížením papriky Bhut 
Jolokia (až do roku 2007 nejpálivější papričky světa) a červeného 
Habanera.
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NATSU KOMACHI F1
Tento raný hybrid je výrazně odolný k vykvétání a tím ideální i pro 
časné jarní výsevy. Můžeme jej rychlit i ve sklenících a fóliovnících, ze 
všech nabízených vodnic má NATSU KOMACHI nejnižší nať.  Jedná se 
o ranou vodnici (40–45 dní od výsevu). Bílá kulatá bulvička má prů-
měr 5–10 cm stejně jako u FUKU KOMACHI.

MONSERRATE F1
Velmi očekávaná raná odrůda špičatého zelí s hlávkou o hmotnosti 
1,3 až 1,5 kg. Hlávka má hustou strukturu a krátký vnitřní košťál. 
Sklízecí „okno“ je u tohoto zelí odrůdy opravdu široké, hlávky dlou-
ho vydrží na poli, nepraskají. Vegetační doba cca 65 dní od výsadby, 
doporučená hustota 50 000 rostlin na hektar. Odrůda MONSERRATE 
je určena pro letní až pozdně podzimní sklizně a je vhodná i pro delší 
skladování.

RUBY CHARM F1
Rané až polorané (85 dní) bujně rostoucí zelí s mohutnou listovou 
manžetou. Hlávky jsou  kulovité a podobně jako u pozdnějšího RUBY 
PERFECTION F1 vydrží dlouho na poli, nepraskají. Doručená husto-
ta výsadby je 40–50 000 jedinců/hektar. RUBY CHARM dobře snáší 
i hustou výsadbu a dosahuje velikost hlávek, v závislosti na sponu, 
od 1,5 do 2,5 kg. Hlávky jsou určeny pro přímý konzum i střednědo-
bé skladování. RUBY CHARM je bezesporu velmi vitální zelí odolné 
k  nízkým i vysokým teplotám. Jeho podstatnou předností je i vysoká 
tolerance ke Xanthomonas.

GALATEA F1
Poloraná až polopozdní ozimá cibule se silným listem tmavě zelené 
barvy. Výnosná odrůda, která je díky pevné slupce vhodná i pro střed-
nědobé skladování. Prokázala velmi vysokou odolnost k vymrzání 
i vykvétání a to i v problematických sezónách.

PRONCA F1
Polopozdní zelí (120 dní) s kulovitou pevnou hlávkou, hladkým listem 
a malým vnitřním košťálem. V zavilosti na použitém sponu dosahuje 
hmotnosti 2,0 až 3,0 kg. PRONCA je vhodná i pro dlouhodobé skla-
dování a může být tak vhodnou náhradou za končící hybrid VALITA.

HUDSON 1
Hybridní špenát fi rmy Pop Vriend, který se velmi osvědčil jak pro 
sklizeň mladých listů na čerstvý trh, tak i pro mechanizovanou skli-
zeň a následné mražení nebo sušení. Je vhodný pro výsevy v jarním 
období, koncem července a začátkem srpna, ale i pro podzimní vý-
sevy a následné přezimování. Snoubí v sobě rychlý růst i odolnost 
k vybíhání. HUDSON má vysokou odolnost k plísni špenátové (rasy 
1 až 11, rasa 13 i rasa 15).

NOA F1
Hybrid fi rmy Pop Vriend patřící do kategorie super sladkých kukuřic 
/Sh2/ s délkou klasu okolo 20 cm. Klas je dokonale uzavřený tmavě 
zelenými listeny. Žluté zrno je barevně vyrovnané a vyrůstá v pravi-
delných rovnoběžných řadách. Ideální odrůda pro sklizeň celých kla-
sů s výbornými chuťovými vlastnostmi a velmi dobrým zdravotním 
stavem.

TIFFANY
Odrůda TIFFANY je typem rané fazolky s tmavě zeleným luskem 
o průměru 7 milimetrů. Jejím podstatným rysem je především bo-
hatá násada tvarově vyrovnaných lusků a perfektní zdravotní stav. 
TIFFANY vyniká vysokou resistentní k antraknóze, bakteriální spále 
i virové mozaice fazolu (BCMV).
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