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JOHAN
Nová, středně raná, velmi výnosná odrůda dřeňového hrášku. Má 
dlouhý, rovný lusk, ve kterém je průměrně 8–10 velkých, tmavě ze-
lených zrn. JOHAN je velmi vhodný pro ruční i kombajnovou sklizeň. 
Je rezistentní k padlí hrachovému, k fusáriovému vadnutí a k virové  
mozaice hrachu přenosné semenem PSbMV (Pea Seed-borne Mo-
saic Virus). 

JAHODO (SM-JAH)
Název této rané odrůdy s bujnějším vzrůstem vychází z tvaru i veli-
kosti jejích plodů. Ty jsou opravdu jahodové s typickým žebrováním. 
Plody jsou sladké ale při tom dlouhodobě skladovatelné (typ LSL)  
a velmi odolné k praskání. JAHODO je určeno především ke sklizni 
jednotlivých plodů. Jedná se o výnosné rajče, které netrpí předčas-
ným opadem plodů.

MERLIN
Nový raný řapíkatý celer se vzpřímeným, tmavě zeleným listem. Je 
určen pro letní až podzimní sklizně - vysazujeme od poloviny květ-
na, jakmile pomine riziko přízemních mrazíků. Sklizeň cca 80 dní od 
výsadby. MERLIN má dlouhé, sytě zelené listy se silnými světlejšími 
řapíky. Je to velmi výnosný celer pro čerstvý trh, případně i pro prů-
myslové zpracování. Jeho podstatnou předností je i vysoká tolerance 
k Septorióze a vybíhání do květu. 

SPIRALUS 
Tenký a sladký „beraní roh“ typu Edes Spiral. Plody dlouhé 20 až  
25 cm jsou v technické zralosti smetanové, v botanické červené. Pa-
prika je vhodná zejména ke sterilaci celých plodů bez předchozího 
odstraňování semen. SPIRALUS se velmi dobře „natáčí“ do pětilitro-
vých sklenic – nepraská. V porovnání se svým maďarským konkuren-
tem má SPIRALUS mírně vyšší vzrůst a delší plody. 

KATRENA F1 
Velmi raná hybridní ředkvička vhodná pro celoroční pěstování, s níz-
kou, pevnou natí a jemným kořínkem. Mohutná kulovitá bulvička je 
tmavočervená, dužnina je jemná, křupavá. Tvarová vyrovnanost bul-
viček je velmi vysoká. Tento hybrid je určen především pro rané polní 
pěstování s využitím nakrývání netkanou textilií a pro podzimní skliz-
ně ze srpnových a zářijových výsevů. KATRENA je odolná k vykvétání 
a tedy vhodná i pro letní výsevy. 

LUMINOX F1
Super sladká kukuřice ze šlechtitelské dílny firmy Zelseed. Její nej-
podstatnější výhodou je ranost – jedná se o velmi raný hybrid (o cca 
7 dní ranější než NOA F1). Atraktivní, dobře olistěný klas je přitom 
poměrně velký - délka 19 až 21 cm, hmotnost 200 až 280 gramů. 
Zrno ve voskové zralosti je velmi sladké a chutné. Díky své ranosti  
a odolnosti k nízkým teplotám je LUMINOX vhodný nejen pro klasické 
polní výsevy, ale také pro výsadbu na pole, případně, pro extrémně 
rané sklizně i do fóliovníku. Tento hybrid je určen především pro ruč-
ní sklizeň celých klasů a prodej na čerstvý trh.

EMPEROL F1 (SM 1109/16)
Raná cuketa s kratšími, světle zelenými plody. Plody jsou lehce ží-
hané a sklízíme je v optimální délce 15 až 20 cm. Plodí rovnoměrně  
a je velmi výnosná – zejména při sklizni „baby“ plodů. Vegetační doba 
od výsevu do první sklizně cca 60 dní, doporučený spon 150 x 100 cm.

MARLEN F1 (SM 4/13)
Naše nová, velmi raná salátovka s vyrovnaně probarveným, tma-
vě zeleným plodem. Plody nepřerůstají a jsou geneticky nehořké.  
MARLEN je profesionální salátovka pro pěstování na poli i ve fóliovní-
cích. Mezi její přednosti patří vysoká násada tvarově i barevně vyrov-
naných plodů a výborný zdravotní stav – rezistence (HR) k virové mo-
zaice okurek, černi okurek i antraknóze a vysoká tolerance (IR) k padlí  
i plísni okurkové.

SEMO a.s.
798 17 Smržice u Prostějova
Tel: 582 301 900 -3
Fax: 582 381 189
e-mail: profi@semo.cz

Manažer pro profesionální trh: 
Ing. Vladislav Janeček 
777 301 939

www.semo.cz
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NOVISTA F1
Opravdu velmi dlouho očekávaný hybrid jarní cibule firmy TAKII. Tato 
raná cibule Rijnsburgského typu se žlutohnědou slupkou je, na rozdíl 
od zavedených hybridů BONUS a MEDUSA, vhodná i pro dlouhodobé 
skladování. Přitom si zachovává vlastnosti platné pro všechny cibule 
firmy TAKII – tedy především rychlý růst, stabilně vysoký výnos i špič-
kovou vyrovnanost ve velikosti a tvaru cibulí. 

THUNDER DOME F1
Nová středně pozdní (90 dní od výsadby) brokolice firmy TAKII s mo-
hutnějším vzrůstem určená pro pozdně letní až podzimní sklizně. 
Vyznačuje se velkou klenutou růžicí o hmotnosti 400 až 500 gramů, 
odolnou k prorůstání. Tmavě zelená růžice je vhodná pro čerstvý trh  
i průmyslové zpracování. Dobře snáší i delší skladování. 

MAKO POWER F1
Rychle rostoucí pórek firem TAKII-MAES pro sklizně v období září až 
listopadu – výsadba květen až červen. Má vzpřímené tmavomodré 
listy. Předností tohoto hybridu je vysoká odolnost k listovým choro-
bám a vyrovnanost v délce i průměru konzumní části.

MAKO NICE F1
Pórek firem TAKII-MAES určený pro sklizně v období října až prosin-
ce – výsadba červen až červenec. Má velmi vzpřímené tmavomodré 
listy. Vyznačuje se vysokou odolností k bakteriální spále (Pseudo-
monas syringae pv.porri). Je také velmi odolný k houbovým listovým 
chorobám a dobře se čistí.

Hy024 F1
Pomalu rostoucí zimní pórek firem TAKII-MAES pro sklizně v období 
prosince až dubna – z červencové výsadby. Má velmi vzpřímené tma-
vomodré listy, dobře se čistí.

SONOMA F1
Nový hybridní špenát firmy Pop Vriend s plnou resistencí vůči plísni 
špenátové (rasy 1 až 15).  Používá se jak pro sklizeň mladých listů na 
čerstvý trh, tak i pro mechanizovanou sklizeň a následné mražení 
nebo sušení. Je vhodný pro výsevy v jarním období, koncem července 
a začátkem srpna, ale i pro podzimní výsevy a následné přezimování. 

GIA F1
Supersladká kukuřice firmy Pop Vriend. GIA je robustnější svým 
vzrůstem a o zhruba 5 dní pozdnější než hybrid NOA. Klas odrůdy 
GIA je větší (až 22 cm), válcovitý s pravidelnými řadami rovnoměrně 
žlutých zrn. Ideální odrůda pro sklizeň celých klasů s výbornými chu-
ťovými vlastnostmi a velmi dobrým zdravotním stavem.

RIMEMBER 
O zhruba tři dny ranější odrůda fazolky než populární VENICE. Po-
skytuje tvarově vyrovnané, tmavě zelené lusky o délce 12 až 13 cm 
a průměru 8 až 9 mm. RIMEMBER firmy Pop Vriend vyniká vysokou 
resistencí k antraknóze, bakteriální spále i virové mozaice fazolu 
(BCMV).
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