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Vážení pěstitelé,

firma TAKII již na českém trhu dávno není neznámou. Společně 
s Vámi se nám z nabídky této japonské firmy podařilo vybrat ty 
odrůdy, které nejlépe vyhovují našim podmínkám a požadavkům 
českého trhu. Označení „japonská cibule“ tak již nevzbuzuje 
asociace něčeho exotického, ale jasně charakterizuje rané 
cibule s  perfektní vyrovnaností a vysokým podílem tržního 
zboží. Podobně se do povědomí dostalo i malohlávkové  zelí 
firmy TAKII, které zahrnuje širokou škálu odrůd od nejranějších 
až po zelí k dlouhodobému skladování. Dobře známé jsou u nás 
také japonské odrůdy pekingského zelí.
Nová nabídka, kterou právě držíte v ruce, zahrnuje osvědčené 
odrůdy, jako je například cibule BONUS F1, červené zelí RUBY 
PERFECTION F1 nebo bílé pozdní zelí VALITA F1.  Najdete zde 
i jarní cibuli MEDUSA F1, kterou můžeme stručně označit jako 
mírně pozdnější BONUS s delší skladovatelností. Osvědčilo se 
i nové pekingské zelí ENDURO F1 s pevnou, dobře uzavřenou 
hlávkou, vhodnou i pro dlouhodobé skladování. Sortiment 
doplňujeme i o další nové odrůdy  -  japonskou vodnici vhodnou 
pro jarní výsevy FUKU KOMACHI F1,  svazkovou cibuli ESTAFETTE 
F1, velmi ranou ozimou cibuli BOREAS F1 nebo malohlávkové 
zelí pro nejranější polní výsadby ORTUS F1. Rozšiřujeme 
také nabídku zelí orientálního typu s  plochou hlávkou  
o nový GREEN LUNAR F1, který se vyznačuje odolností 
k Fusariu i Xanthomonas.

Věříme, že Vás nové i osvědčené odrůdy firmy TAKII opět 
zaujmou a těšíme se na Vaše objednávky. Vaše dotazy rádi 
zodpovíme. 

Ing. Vladislav Janeček
manažer pro profesionální trh

SEMO a.s.



Celer řapíkatý

DARKLET F1   
Raný a velmi výnosný řapíkatý celer s výrazně vzpří-
meným listem tmavě zelené barvy. Řapíky jsou pevné 
a silné. DARKLET je určen především pro pěstování 
na poli, ale lze jej rychlit i ve skleníku. Není náchylný 
k tvorbě bočních výhonů.

TOP SELLER F1   
Poloraný hybrid se zářivě světle zeleným listem. Pro 
jeho vysokou odolnost k  vybíhání do květu doporu-
čujeme TOP SELLER pro celoroční polní pěstování. 
Velmi výnosná odrůda pro čerstvý trh, případně i pro 
průmyslové zpracování.

Cibule

Pro všechny cibule firmy TAKII platí následující – 
rychlý růst, špičková tvarová vyrovnanost cibulí, dobrý 
zdravotní stav a úzký krček. 

Jarní odrůdy
TAKSTAR F1
Osvědčený extrémně raný hybrid s  tvarově velmi vy-
rovnanými cibulemi. Pevná slupka má atraktivní žlu-
tohnědou barvu. Průměr cibulí 5 - 7 cm. Hodí se na 
sklizeň zelené svazkové cibule i rané suché cibule. 
Vyhovuje mu pěstování na polích s možností závlahy.

TAKMARK F1
Ve střední Evropě populární hybrid velmi rané cibule 
s odolností vůči Fusariu. TAKMARK je vyrovnaný co se 
týče tvaru cibulí i ranosti. Ideálně kulaté cibule mají 
průměr 5 - 7 cm. Doporučujeme pěstovat na polích 
s možností závlahy.

SUPERON F1 
Tento nový hybrid je lehce pozdnější než tradiční 
TAKMARK. Má ale silnější kořenový systém, který 
umožňuje vývoj cibulí do požadované tržní velikosti 
(5 - 7 cm) i v méně příznivých letech. Cibule s úzkým 
krčkem mají žlutohnědou barvu. SUPERON je odolný 
k Fusariu.

BONUS F1
Nejprodávanější cibule firmy TAKII na českém trhu 
a jedna z  nejúspěšnějších raných cibulí vůbec. Jed-
ná se o hybrid, který se vyznačuje rychlým růstem  
a stabilně vysokým výnosem. Kulaté, tvarově vyrovna-
né cibule dobře zatahují krček, mají pevnější slupku  
a lze je doporučit i na střednědobé skladování. Závla-
ha je u tohoto hybridu výhodou, ale nikoli nezbytnou 
podmínkou jeho pěstování.  

MEDUSA F1 
Dlouho očekávaný a velmi nadějný hybrid. MEDUSA je 
mírně pozdnější než osvědčený BONUS a má pevnější 
slupku. Díky tomu je vhodná i pro dlouhodobé skla-
dování. MEDUSA se vyznačuje velmi rychlým růstem  
a velkou odolností vůči stresům prostředí. Tato odrů-
da v sobě snoubí vysoký výnos i špičkovou vyrovnanost 
cibulí. MEDUSU můžeme stručně označit jako pozd-
nější BONUS s delší skladovatelností.

PROTEUS F1
Poloraný hybrid Rijnsburského typu s  velmi pevnou 
světlejší slupkou. Krček velmi dobře zatahuje. Má bo-
hatý kořenový systém a dobře snáší přísušky. Kulatě 
soudečkovité cibule mají průměr 5 - 7 cm. Tento hyb-
rid charakterizuje dobrý zdravotní stav, vysoký výnos 
a dlouhodobá skladovatelnost.

LINUS F1 
Velmi raný červený hybrid. Pracovně jsme si jej ozna-
čili jako červený BONUS, protože stejně jako tato 
odrůda se i LINUS vyznačuje perfektní vyrovnaností 
cibulí. Barva slupek i vnitřních suknic je intenzivně 
červená, což u asijské cibule příjemně překvapí.

Ozimé odrůdy
BOREAS F1  N
Nová ozimá hybridní cibule. Patří mezi velmi rané 
hybridy, jen mírně pozdnější než vůbec nejranější  
SONIC. Od této odrůdy se odlišuje také vyšší odolností 
k vykvétání. BOREAS má středně silnou nať a bohatý 
kořenový systém, který mu umožňuje obstát i v méně 
příznivých podmínkách. Ideální odrůda pro velmi rané 
svazkování. Vysoká odolnost k vymrzání. 
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Odrůda Ranost Relativní ranost 
(dny) Barva slupky Tvar cibule Skladovatel-

nost POZNÁMKY

jarní

TAKSTAR F1 extrémně raná 0 žlutohnědá kulovitý střednědobá špičková raná cibule

TAKMARK F1 velmi raná +4 žlutohnědá kulovitý střednědobá odolná k Fusáriu

SUPERON F1 velmi raná +5 žlutohnědá kulovitý střednědobá velmi raná a přitom 
výnosná cibule

BONUS F1 raná +9 žlutá kulovitý středně až  
dlouhodobá stabilně vysoký výnos

MEDUSA F1 raná +10 žlutá kulovitý dlouhodobá pevná slupka

PROTEUS F1 poloraná +12 žlutá vyšší kulovitý dlouhodobá perfektní 
skladovatelnost

LINUS F1 velmi raná +4 červená kulovitý střednědobá velmi raná 
červená cibule

ozimá

BOREAS F1 velmi raná -2 žlutá kulovitá krátkodobá pro velmi ranou sklizeň

DESPINA F1 raná 0 žlutá kulovitá krátkodobá výborný zdravotní stav

KEEP WELL F1 poloraná +4 žlutá kulovitá krátko až  
střednědobá pevnější slupka

HI KEEPER F1 poloraná +7 žlutá kulovitá krátko až  
střednědobá velmi vyrovnaný tvar

GALATEA F1 poloraná +10 žlutohnědá mírně ploše 
kulovitá střednědobá vysoký výnos, 

pevná slupka

DESPINA F1 
Nový hybrid odolný k vymrzání i vykvétání pro 
nejranější sklizně zelené i suché cibule. Po-
skytuje uniformní cibule o průměru 5 - 8 cm. 
Mezi přednosti této novinky nesporně patří 
dobrý zdravotní stav a velmi úzký krček. 

KEEP WELL F1
Vynikající poloraná odrůda s vysokou odolností 
k vymrzání i vykvétání. Tvoří tvarově vyrovna-
né, kulovité cibule s  pevnější žlutou slupkou. 
Doporučujeme pro sklizeň svazkové, zelené  
i suché cibule. Dobře snáší krátkodobé skla-
dování. 

HI KEEPER F1
Poloraná odrůda (cca 3–5 dní po KEEP WELL). 
Poskytuje vyšší kulovité cibule, které jsou tva-
rově i velikostně velmi vyrovnané. Má velmi 
úzký krček a pevnou slupku žluté barvy, která 

umožňuje krátkodobé skladování. Odolná k vy-
mrzání i vykvétání.

GALATEA F1
Poloraná až polopozdní ozimá cibule se sil-
ným listem tmavě zelené barvy. Výnosná od-
růda, která je díky pevné slupce vhodná i pro 
střednědobé skladování. Odolná k  vymrzání  
i vykvétání.

Cibule na svazkování 
(Allium fistulosum)

Firma TAKII nabízí široký sortiment svazko-
vých cibulí. Z  bohatého sortimentu jsme pro 
Vás vybrali tři odrůdy. 

TYCOON F1    
Raný výnosný hybrid se vzpřímenou natí  
a dlouhým tmavě zeleným listem pro jarní  

i podzimní svazkování. Mohutná rostlina se 
silnějším krčkem dobře snáší i velmi  vysoké 
teploty.
 
ESTAFETTE F1
Jedná se o velmi výnosný hybrid svazkové ci-
bule se vzpřímeným listem a atraktivní tma-
vě zelenou barvou. Nejpodstatnějším znakem 
této cibule je ale především vysoká odolnost 
k  plísni cibulové a vysokým  teplotám. Díky 
těmto vlastnostem je ESTAFETTE předurčena 
pro pozdně jarní až letní výsevy.

FEAST
Velmi výnosná odrůda s mohutnějším habitem 
a tmavým listem pro letní a podzimní sklizně. 
FEAST je odolný k vysokým teplotám i plísni. 
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Odrůda Ranost
Počet dní  

od výsadby  
do sklizně

Použití Růžice Doporučený 
počet rostlin 

(ks/ha)
POZNÁMKYpřímý 

konzum skladování barva průměrná 
hmotnost

ATLANTIS F1  
(TBR-449) poloraná 75 ++ + tmavě 

zelená 0,5 kg 50 000 pro letní až 
podzimní sklizně

VOLTA F1 polopozdní 85 ++ ++ středně 
zelená 0,7 kg 40 000 pro podzimní 

sklizně

Odrůda Ranost Počet dní  
od výsadby do sklizně

Použití Hlávka Doporučený 
počet rostlin 

(ks/ha)
přímý 

konzum skladování tvar hmotnost 
(kg)

CONVOY F1 
(TECA 070) poloraná 80 ++ + kulovitá 2,0 - 2,5 40 000

SAVOY SERVE F1 poloraná 85 ++ + kulovitá 2,0 - 2,5 40 000

Brokolice

ATLANTIS F1 (TBR-449)
Poloraná brokolice pro letní až podzimní sklizně 
s  jemnými poupaty. Tmavě zelená vyklenutá růžice 
dosahuje hmotnosti okolo 0,5 kg.  Doporučujeme pře-
devším pro přímý konzum.

VOLTA F1
Polopozdní brokolice pro podzimní sklizně. Tvoří pev-
né a mohutné růžice středně zelené barvy s hmotností 
okolo 0,7 kg. Vhodná pro přímý trh i průmyslové zpra-
cování.  Dobře snáší nepříznivé pěstební podmínky.

Ředkev japonská 

APRIL CROSS F1
Velmi raná bílá japonská ředkev. Odrůda je velmi odol-
ná k vykvétání, proto ji můžeme doporučit i pro časné 
jarní výsevy. Sněhově bílý, hladký kořen se špičatým 
zakončením dosahuje délky okolo 40 cm při průměru 
7 cm a váze 0,8 kg.

MINOWASE SUMMER Cross No. 3 F1
Selekce firmy TAKII této velmi známé odrůdy ředkve 
typu Daikon. Je určena pro letní výsevy. Poskytuje bě-
lostné, tvarově vyrovnané kořeny s tupým zakončením. 
Při optimální technologii dává skutečně špičkové vý-
nosy. Sněhově bílý, hladký kořen s tupým zakončením 
dosahuje délky okolo 45 cm při průměru 6,5 cm a váze 
0,8 kg. 

Kapusta 

CONVOY F1 (TECA 070)
Nová odrůda polorané kapusty se středně zeleným, 
středně bublinatým listem. Vydrží dlouho na poli, ne-
praská. Hlávky dosahují hmotnosti 2 - 2,5 kg.

SAVOY SERVE F1
Středně raná kapusta na pozdně letní až podzimní 
sklizně. Kulaté, jasně zelené hlávky (2 a- 2,5 kg) jsou 
velmi pevné. SAVOY SERVE je určena na produkci hlá-
vek pro přímou spotřebu i krátkodobé skladování.  

ATLANTIS F1 VOLTA F1

CONVOY F1  SAVOY SERVE F1 

MINOWASE SUMMER F1 APRIL CROSS F1  

++ velmi vhodné + vhodné -  nevhodné

++ velmi vhodné + vhodné -  nevhodné



Kedluben

TIMPANO F1 
Bílá, velmi raná odrůda (cca 60 dní od výsadby) s vyso-
kou odolností k vykvétání. Kulovitá bulva je dobře olis-
těná a nedřevnatí. Vyrovnaná odrůda vhodná pro rané 
polní pěstování i rychlení pod textílií, ve fóliovnících  
i sklenících. 

VIOLIN F1
Bílá, poloraná (cca 70 dní od výsadby), bohatě olistě-
ná odrůda. Poskytuje pěkné, mírně ploché bulvy, kte-
ré nedřevnatí. Vhodná na přímý konzum i průmyslové 
zpracování. Doporučujeme pro pozdně jarní až raně 
letní výsadby. VIOLIN je vhodný pro přímý konzum  
i průmyslové zpracování.

VERANO F1 (03-171) N
Tento hybrid zaujal výborným zdravotním stavem  
a špičkovou vyrovnaností bulviček. Jedná se o polo-
pozdní kedluben (cca 80 dní od výsadby – jako SPARTA) 
s větší ploše kulovitou bulvičkou a vzpřímeným listem 
tmavě zelené barvy. Má velmi jemnou vnitřní struktu-
ru, dlouho vydrží na poli, nepraská a nedřevnatí. 

Vodnice japonská

V našich zemích málo známý druh zeleniny. Poskytuje 
menší ploché bulvy, které příjemně překvapí jemnou 
ředkvičkovou chutí. Při pěstování doporučujeme za-
měřit se na ochranu proti dřepčíkům.

FUKU KOMACHI F1
Hybrid FUKU KOMACHI  je odolný k vykvétání a je pro-
to vhodný i pro časnější jarní výsevy. Poloraná odrů-
da (45 – 50 dní od výsevu). Má bílou kulatou bulvičku  
o průměru 5 - 10 cm a je tak mírně menší než letní 
odrůda TOKYO CROSS F1.

TOKYO CROSS F1
Raná odrůda (cca 40 – 45 dní od výsevu). Bulvy jsou 
mírně ploché, sněhově bílé s příjemnou chutí.  Může-
me je sklízet při průměru 6 - 9 cm bez rizika dřevnatě-
ní. Vyséváme od poloviny května.

OASIS F1
Polopozdní odrůda (cca 50 – 60 dní od výsevu), která 
tvoří větší bulvičky než odrůda TOKYO CROSS. Kula-
té bílé bulvičky o průměru 10 - 12 cm mají příjemně 
nasládlou chuť a nedřevnatí. Vyséváme od poloviny 
května. 

Mrkev

Firma TAKII se zaměřuje především na šlechtění mrk-
ví typu Kuroda. Pro tento typ je typický kratší, ale širší 
kořen s tupou špičkou. Mrkve Kuroda jsou velmi dobře 
probarvené, šťavnaté s vysokým obsahem cukru. Jsou 
vhodné pro přímý konzum i průmyslové zpracování – 
především výrobu džusů. „Kurody“ je možno s úspě-
chem pěstovat i v těžších půdách. Nedoporučujeme je 
však pro časné jarní výsevy, kde by se mohly objevit 
vykvetlice. Vybrali jsme pro Vás dva hybridy, které se 
v našich podmínkách nejlépe osvědčily. 

TERRACOTTA F1
Klasická raná „Kuroda “ (115 dní od výsevu) se širo-
kým kořenem. TERRACOTA Vás zaujme svým vysokým 
výnosem a odolností k  Alternariu. Má hladký kořen  
a je perfektně probarvená. Vhodná pro pozdnější výse-
vy. Doporučený výsevek 1,2 milionu semen na hektar.

FIRE WEDGE F1 (TC-1 F1) 
Poloraná „Kuroda“ (120 dní od výsevu) určená pro 
pozdnější výsevy s   odolností vůči Alternariu. Delší 
kořen než u odrůdy TERRACOTTA a ještě intenzivněj-
ší barva dužniny. FIRE WEDGE je mrkev vhodná nejen 
pro čerstvý trh, ale i na průmyslové zpracování. Dopo-
ručený výsevek 1,2 milionu semen na hektar.
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Zelí hlávkové
Firma TAKII se zaměřuje především na malohlávkové 
zelí. Vybrali jsme pro Vás to nejlepší z raných, letních 
i skladovatelných odrůd. Najdete zde  také odrůdy 
s větší hlávkou vhodné pro rané krouhání.

Odrůdy pro přímý konzum a rané krouhání, bílé

PRESTAR F1 
Nejranější odrůda s  pevnými hlávkami pro rychlení 
a rané polní pěstování pod textilií. Hlávky jsou světle 
zelené, kulovité a dosahují hmotnosti 0,8 - 1 kg. Ne-
pukají a dlouho vydrží na poli. Díky vysoké odolnosti 
k vybíhání do květu můžeme doporučit i pro nejranější 
výsadby. 

ORTUS F1 N
Nejranější odrůda pro klasické polní pěstování. Rych-
le rostoucí zelí odolné k  vykvétání. Hlávky dosahují 
hmotnosti 0,8 - 1,5 kg a vydrží poměrně dlouho na 
poli  - nepraskají. 

SUNTA F1
Velmi raná odrůda pro rychlení a polní pěstování s níz-
kým košťálem. Světlezelené a tvrdé hlávky o hmot-
nosti 1 - 1,5 kg jsou odolné k praskání. Odrůdu zdobí  
i velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k vykvétání. 

SHELTA F1
Raná, velmi vyrovnaná odrůda pro přímý konzum. 
Tmavěji zelené hlávky o hmotnosti 1,5 – 2,0 kg jsou 
dobře kryté obalovými listy, nepraskají a dlouho vydrží 
na poli. SHELTA je odolná k Fusariu.

COMPASS F1  
Letní zelí s mírně ploše kulovitou hlávkou o hmotnosti 
3 - 4 kg. Vhodné na přímý konzum i rané krouhání. 
Odolné k Fusariu i Xanthomonas. Dobře snáší stresy 
prostředí včetně velmi vysokých letních teplot.

STRUKTA F1 
Poloraný (100 denní) hybrid odolný k Fusariu. Kulovité 
tmavě zelené hlávky mají velmi hustou vnitřní struk-

turu, krátký košťál a dobře snáší krátkodobé sklado-
vání. Při širším sponu dosahují hmotnosti až 5 kg a lze 
je tedy doporučit i pro rané krouhání. 

Odrůdy pro skladování, bílé
Vzhledem k charakteru hlávek můžeme i skladovatel-
né zelí firmy TAKII vysazovat do hustějšího sponu.

UNICO F1
Polopozdní, malohlávkové zelí (1,5 - 2,5 kg) s  vel-
mi hladkou listovou manžetou. UNICO je určeno 
pro střednědobé skladování, a to zejména z pozděj-
ší výsadby. Velikost hlávky výrazně závisí na hustotě  
výsadby.

TCA 502 F1
Připravovaná odrůda polopozdního zelí pro dlouho-
dobé skladování. Má velmi pevnou hlávku s  hustou  
vnitřní strukturou o hmotnosti 2,5 - 3,5 kg. Velikost 
hlávky lze ovlivnit hustotou výsadby. Významnou 
vlastností této odrůdy je odolnost k Fusariu.

STORKA F1
Pozdní zelí s vysokým výnosovým potenciálem. Tvoří 
kulovité hlávky, které dosahují hmotnosti 2,5 - 3,5 kg 
v  závislosti na použitém sponu. Velmi pevné hlávky 
na vysokém vnějším košťálu jsou odolné k  praskání 
a jsou určeny pro dlouhodobé skladování. Listy mají 
silnější voskovou vrstvičku a jsou tak méně napadány 
škůdci.

VALITA F1
Zelí pro podzimní sklizně na přímý konzum a dlouho-
dobé skladování. Pevné kulaté hlávky na vyšším vněj-
ším košťálu o hmotnosti 2 – 3 kg jsou velmi odolné 
k praskání. Vzpřímenější manžetové listy mají lžičko-
vitý tvar a dobře kryjí hlávku.

Odrůdy červeného zelí

PRETINO F1 
Nové velmi rané zelí (70 dní) s vysokou odolností k vy-
kvétání, určené pro čerstvý trh a krátkodobé sklado-

PRESTAR F1 COMPASS F1

ORTUS F1  STRUKTA F1 

SUNTA F1 STORKA F1

SHELTA F1 VALITA F1
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vání. Má kulovitou pevnou hlávku o hmotnosti kolem 
1,5 kg. Pěstujeme v hustém sponu (65 000 j/ha).

RUBY KING F1    
Rychle rostoucí rané zelí (80 dní) s mohutnějším habi-
tem. Tento plastický hybrid je vhodný pro rané i pozdní 
výsadby. Hlávka je ploše kulovitá, má úzký vnitřní koš-
ťál a dosahuje hmotnosti 1,5 – 2,5 kg. 

RUBY PERFECTION F1
Velmi zajímavá poloraná odrůda (90 dní) s  vynikají-
cím zdravotním stavem. Rychle rostoucí polorané zelí 
s mohutnějším habitem vhodné pro rané i pozdní vý-
sadby. Hlávka je kulovitá, má úzký vnitřní košťál a do-
sahuje hmotnosti 1,5 – 2,0 kg.  Dlouho vydrží na poli, 
nepraská. Lze jej tedy použít na časné zářijové prodeje 
i na skladování. Kombinace ranosti a dobré skladova-
telnosti je pro pěstitele jistě výhodná, neboť umožňuje 
pružně reagovat na měnící se poptávku trhu.

Odrůdy orientálního typu, bílé
V našich zemích zatím nepříliš známý typ zelí. Vyzna-
čuje se velmi plochou hlávkou s volnější strukturou. 
Dá se použít na přímý konzum i kvašení celých hlá-
vek. Firma TAKII nabízí široký sortiment těchto odrůd, 
které jsou populární zejména v jižní Evropě. My jsme 
pro Vás vybrali dva zástupce – AUTUMN QUEEN F1  
a GREEN LUNAR F1. 

AUTUMN QUEEN  F1
Raná odrůda (cca 70 dní od výsadby) s typicky plochou 
hlávkou pro letní až podzimní sklizně. Hlávka dosa-
huje hmotností 2,5 - 3 kg a není tak citlivá k praskání 
jako jiné odrůdy obdobného typu.

GREEN LUNAR F1
Poloraná odrůda (80 dní od výsadby) s  odolností  
k Fusariu i Xanthomonas pro letní až pozdně podzim-
ní sklizně. Ploché hlávky mají jasně zelenou barvu  
a dosahují hmotnosti 3,0 - 3,5 kg. GREEN LUNAR není 
citlivý k praskání hlávek.

Zelí pekingské
Tradiční plodinou firmy TAKII je pochopitelně 
pekingské zelí. Osvědčené odrůdy PARKIN a STORKIN 
jsme pro Vás doplnili o novější zelí japonské proveni-
ence.

PREDURO F1 
Extrémně raný hybrid pro letní i jarní výsadby. Posky-
tuje tmavě zelené hlávky s hmotností do 1 kg. Velmi 
odolný k vykvétání. Dobrý zdravotní stav, včetně odol-
nosti k nádorovitosti.

ORIENT SURPRISE F1
Velmi raný hybrid odolný k vybíhání. Dobře uzavřené 
hlávky jsou určeny na přímý konzum. Vhodný pro jar-
ní i letní výsadby. Odrůda vykazuje vysokou toleranci 
k  nádorovitosti i nekrózám způsobených relativním 
nedostatkem přijatelného vápníku.

PARKIN F1
Osvědčený pozdní hybrid s  výbornou skladovatel-
ností pro letní výsadby. Širší, velké, soudkovité hláv-
ky mají atraktivní tmavě zelenou barvu. Hlávky jsou  
určeny pro přímou spotřebu a dlouhodobé skladování.  
PARKIN vysazujeme v letních měsících. 

ENDURO F1 
Špičkový pozdní hybrid pekingského zelí pro dlouho-
dobé skladování. Má velmi pevnou a dobře uzavřenou 
hlávku soudkovitého tvaru. Velkou předností tohoto 
hybridu je  vysoká odolnost k  nádorovitosti i vadám 
způsobených relativním nedostatkem přijatelného 
vápníku. Sklizňová hmotnost hlávek se pohybuje do 
2 kg. Odrůda je určena především na letní výsadbu.

GREEN ROCKET  F1
Polopozdní hybrid s vysokou a přitom pevnou hlávkou. 
Zhruba 40 cm vysoké hlávky jsou proto vhodné i na 
dlouhodobé skladování. Rostliny dobře snáší vysoké 
teploty i podzimní mrazíky. Odrůda je určena přede-
vším na letní výsadbu.

PRETINO F1 PREDURO F1

RUBY KING F1  
STRUKTA F1 

ORIENT SURPRISE F1 

RUBY PERFECTION F1
STORKA F1

ENDURO F1

GREEN LUNAR F1
VALITA F1
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Odrůda Ranost
Počet dní 

od výsadby do 
sklizně

Využití Hlávka Doporučený
počet rostlin

(ks/ha)
POZNÁMKYpřímý

konzum krouhání skladování hmotnost 
(kg) tvar

Odrůdy pro přímý konzum, bílé

PRESTAR F1 etrémně rané 55 ++ - - 0,8 - 1,0 kulovitá 70 000 - 75 000 nejranější odrůda pro nakryté 
plochy

ORTUS F1 velmi rané 60 ++ - - 0,8 - 1,5 kulovitá 65 000 - 70 000 nejranější odrůda 
pro klasické polní pěstování

SUNTA F1 velmi rané 65 ++ - - 1,0 - 1,5 kulovitá 60 000 - 70 000 odolná k praskání

SHELTA F1 rané 75 ++ - - 1,5 - 2,0 kulovitá 55 000 - 65 000 odolná k Fusáriu

COMPASS F1  rané 80 ++ + - 3,0 - 4,0 ploše 
kulovitá 40 000 - 60 000 odolná k Fusariu 

a Xanthomonas

STRUKTA F1 polorané 100 ++ ++ - 3,0 - 5,0 kulovitá 40 000 - 60 000 odolná k Fusariu, rané 
krouhání

Odrůdy skladovatelné, bílé

UNICO F1 polopozdní 120 ++ - + 1,5 - 2,5 kulovitá 50 000 - 55 000 přímý trh i skladování

TCA 502 F1 polopozdní 130 + - ++ 2,0 - 3,5 kulovitá 45 000 - 55 000 odolnost k Fusariu, 
dlouhodobě skladovatelná

STORKA F1 pozdní 140 + - ++ 2,5 - 3,5 kulovitá 45 000 - 55 000 dobrý zdravotní stav

VALITA F1 pozdní 150 + - ++ 2,0 - 3,0 kulovitá 45 000 - 55 000 dlouhodobě skladovatelná

Odrůdy skladovatelné, červené

PRETINO F1 velmi rané 70 ++ - - 1,0 - 1,5 kulovitá 60 000 - 70 000 nejranější odrůda

RUBY KING F1 rané 80 ++ - + 1,5 - 2,5 ploše 
kulovitá 50 000 - 60 000 rychle rostoucí

RUBY PERFECTION F1 polorané 90 ++ - ++ 1,5 - 2,0 kulovitá 55 000 - 60 000 dlouho vydrží na poli 
i ve skladu

Odrůdy orientálního typu, bílé (plochá hlávka)

AUTUMN QUEEN  F1 rané 75 ++ + - 2,5 - 3,0 plochá 40 000 - 50 000 není citlivé k praskání

GREEN LUNAR F1 polorané 80 ++ + - 3,0 - 3,5 plochá 35 000 - 45 000 odolnost k Fusariu 
a Xanthomonas

Odrůda Ranost
Počet dní 

od výsadby do 
sklizně

Termín výsadby Hlávka Doporučený 
počet rostlin 

(ks/ha)
POZNÁMKY

jaro léto hmotnost (kg) tvar

PREDURO F1 etrémně rané 50 ++ + 0,5 - 1,1 soudek 65 000 velmi raná odrůda odolná 
k vykvétání

ORIENT SURPRISE F1 velmi rané 55 ++ + 1,0 - 1,2 soudek 65 000 vysoká tolerance k nádorovitosti

PARKIN F1 pozdní 75 - ++ 1,5 - 2,5 soudek 50 000 dlouhodobě skladovatelné

ENDURO F1 pozdní 75 - ++ 1,0 - 2,0 soudek 50 000 pevná hlávka, 
dlouhodobě skladovatelné

GREEN ROCKET F1 polopozdní 70 - ++ 2,0 - 2,5 vysoký válec 50 000 vysoká hlávka, i  pro dlouhodobé 
skladování

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  
Tel: 777 301 939
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++  velmi vhodné 
+  vhodné 
-   nevhodné

Používané symboly
        nová odrůda

        připravovaná odrůdaP

P

N

N


