novinky v sortimentu 2022

Nová hybridní kápie, která v našem sortimentu nahrazuje papriku
RAFAELA. Jedná se opět o velmi ranou kapii se širším jehlancovitým plodem. Stejně jako jeho předchůdkyně je i RAFAULES primárně určen na sklizeň plodů v botanické - červené zralosti. Pevné plody dobře snáší transport
i krátkodobé skladování. Jsou vhodné na přímý konzum i na odjadřincování
a následnou sterilaci. RAFAELUS se vyznačuje vysokým výnosem a odolností k půdním houbovým chorobám i bakterióze.

®

RAFAELUS F1

SRILANUS F1 (SM-SRI)

Z mnoha důvodů unikátní paprika, která nezapře své cejlonské kořeny. Plody připomínají papriky typu „banana“. Jsou ale kratší, se silnější
stěnou, šťavnatější a výrazně, ale příjemně pálivé (10 000–15 000 SHU).
SRILANUS Vás překvapí opravdu vysokou násadou tvarově i velikostně velmi vyrovnaných plodů a to po celou dobu vegetace. Plody se sklízí především v technické zralosti, kdy jsou světle zelené, ale i světle červené v plné
botanické zralosti. SRILANUS můžeme doporučit nejen pro pěstování ve
skleníku či fóliovníku, ale i pro výsadbu do volné půdy. Při vnitřním pěstování je SRILANUS středně vzrůstný. Při venkovním pěstování je jeho vzrůst
nižší, takže ho můžeme pěstovat i v nádobách.

SOMBORIUS F1 (SM-SOM)

Hybridní paprika typu “SOMBORKA“. Název tohoto na Balkáně velmi populárního typu papriky je odvozen od srbského města Sombor. Jedná se
o mírně pálivou papriku s kratšími, široce jehlancovitými plody. Sklízí se
především v technické zralosti, kdy plody mají smetanovou barvu. Jsou
vhodné pro přímý konzum, konzervování, grilování i k dalším kulinářským
úpravám – široký tvar plodu je například ideální pro plnění. SOMBORIUS je
velmi raná paprika středního vzrůstu.

BHUT JOLOKIA – ORANGE, RED a YELLOW

Tato extrémně pálivá paprika (900 000–1 100 000 SHU) známá též jako
Naga Jolokia nebo Ghost chilli je křížencem papriky čínské (Capsicum
chinense) a papriky křovité (Capsicum frutescens). Naše vlastní selekce
Bhut Jolokia jsou mírně ranější a méně vzrůstné než obdobné odrůdy tohoto typu. Přesto je v našich klimatických podmínkách doporučujeme zejména pro pěstování ve sklenících a fóliových krytech, kde dozrávají opravdu spolehlivě. Rostou zde bujně a vyžadují dostatečně vysokou oporu. Při
pěstování ve volné půdě jsou rostliny výrazně nižší a na první plně vyzrálé
plody si musíme počkat až do konce srpna - je také nutné počítat s nižším
celkovým výnosem. JOLOKII nabízíme hned ve třech barvách – červené,
oranžové a žluté.

VULCAIN

Pálivá paprika (700 000–900 000 SHU), Capsicum chinense, poskytuje drobné zlatožluté plody po celé vegetační období. Plody mají tvar velmi malých
soudečků. Ve středoevropských podmínkách doporučujeme tuto papriku
pro pěstování ve sklenících či fóliových krytech. VULCAIN má stromečkový
vzrůst - silnější kmen a rozvětvená koruna. Při pěstování v nádobách tak
neplní jen účel kulinářský, ale i estetický.

PUMPKIN

Tato pálivá paprika (100 000–140 000 SHU) chutná skvěle a její plody jsou
navíc velmi dekorativní. Paprika PUMPKIN patří do rodu Capsicum baccatum,
který má svůj původ v Peru. Má vyšší vzrůst a v našich podmínkách je
určena pro pěstování ve sklenících či fóliových krytech. Lze ji také úspěšně
pěstovat v interiéru, a to ve větších nádobách. Tmavě červené plody mají
tvar disku či patizonu. Jejich chuť je jemně kořeněná s příjemnými ovocnými příchutěmi.

CEDRIK

Tento pozdní dřeňový hrášek s velkým zrnem v komerčních pokusech velmi zaujal. Díky dlouhému a rovnému lusku (cca 9 cm) je CEDRIK vhodný
pro ruční i kombajnovou sklizeň. CEDRIK je rezistentní k padlí hrachovému,
fusáriovému vadnutí, k viru výrůstkové mozaiky (PEMV) i k virové mozaice
hrachu PSbMV (Pea Seed-borne Mosaic Virus). Velmi výnosná odrůda.

MELINORA

Tato ředkev typu Daikon vytváří silné kořeny, které pronikají až
30 cm pod povrch půdy ...tedy hlouběji než kořeny ředkve olejné. Mechanicky rozrušují utuženou orniční vrstvu, a to v celém jejím profilu. Zajistí
tak vyšší využití srážek a lepší zadržování vody v půdě. MELINORA působí
i fytosanitárně, neboť potlačuje vývoj některých druhů háďátek a houbových patogenů. Její dužnaté kořeny obsahují vysoký podíl cukrů a podporují
tak rozvoj užitečných půdních mikroorganismů.
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Nejranější ozimá cibule v sortimentu japonské firmy Takii, kterou na našem trhu exklusivně zastupujeme. Kombinuje v sobě vysokou odolnost
k vymrzání i nízkou citlivost k vykvétání. Cibule jsou velké, tvarově vyrovnané s tmavší bronzovou slupkou. Doporučujme pouze na zavlažované pozemky, kde dosahuje špičkových výnosů.

®

TELESTO F1

T-831 F1

V pokusech nás tato velmi raná jarní cibule (MEDUSA mínus 5 dní) velmi
zaujala. Snoubí se v ní totiž extrémní ranost, dobrá kvalita slupky umožňující mechanizovanou sklizeň i třídění a také vysoký výnos. Tvarově velmi vyrovnané cibule mají úzký krček, který ochotně zatahují. Jejich pevná slupka
má atraktivní žlutohnědou barvu. Hybrid T-831 firmy Takii doporučujeme
pouze pro pěstování na polích s možností pravidelné závlahy.

GARBEO F1

Do sortimentu zařazujeme také další novou jarní cibuli firmy Takii, tentokrát se španělskou krví. Jedná se o velmi výnosnou poloranou odrůdu
(MEDUSA + 10 dní), která v pokusech prokázala dobrou odolnost k vybíhání. Cibule mají velmi pevné bronzově zbarvené slupky a jsou vhodné pro
dlouhodobé skladování.

TRESOR F1

Náhradou za výborný, ale klíčivostí problematický vodní meloun
GRANATE F1 může být bezsemenný triploidní hybrid TRESOR F1 ze šlechtitelské dílny firmy Takii. Tvoří kulaté plody o hmotnosti 3,5-4,5 kg, které nasazuje průběžně po celou dobu vegetace. Plody mají pevnou, jasně červenou
a sladkou dužninu. Obsah cukru je zde vysoký (až 12 %). Plody dobře snáší transport i skladování. TRESOR má velmi dobrou afinitu k bujně rostoucím podnožím, jako jsou například hybridní SPRINTER, BOLT nebo
TETSUKABUTO.

GLADIUS

Nadějná mrkev firmy Takii kombinující v sobě krev Nantes a Kuroda. Díky
této kombinaci má výtečnou chuť i barvu a současně zvýšenou odolnost
vůči Alternáriu. Kořeny jsou odolné k praskání a mají hladkou slupku. Dosahují délky 18-22 cm při průměru 3-4 cm. Předností mrkve GLADIUS je
i silné a zdravé olistění. Mrkev GLADIUS i jeho sourozenec RAPIER jsou
určeny pro výsev od začátku května.

SNACK F1

Tato nová mini hadovka typu „MULTIFRUIT“ nahrazuje v našem sortimentu
končící hybrid OFELIE F1. Je určena pro pěstování ve sklenících, fóliovnících a plastových tunelech. Plodí vyrovnaně po celou dobu vegetace a dobře
snáší i podzimní pěstování za zkracujícího se dne. Geneticky nehořké tmavě zelené plody (o něco tmavší než BABY) vynikají sladkou chutí. SNACK
je vhodný, jak už název ostatně napovídá, na produkci lahůdkových mini
okurek ve svačinkové velikosti o délce 10 cm. Takovéto plody sklízíme denně, maximálně obden. Můžeme je ale sklízet i později, kdy plody dosahují
konečné velikosti 15-17 cm. Pevnější slupka plodu nám umožňuje jejich
krátkodobé skladování. SNACK dosahuje výborných výsledků na hybridních
podnožích SPRINTER nebo BOLT.

BOLT F1

Mezidruhový hybrid Cucurbita maxima a Cucurbita moschata, typ
TETSUKABUTO, je určen k roubování melounů a okurek. Tato podnož Vás
přesvědčí především dokonale vyrovnaným vzcházením, ideálním pro maximálně efektivní roubování. BOLT je vysoce tolerantní k vadnutí způsobeným houbami Fuzarium, Pythium nebo Rizoctonium. Naroubované rostliny
mají bujnější vzrůst, vyšší násadu plodů, odolnost k chladu či jiným stresům
a také výrazně delší životnost oproti pravokořenným okurkám či melounům.

YELLOWSTAR F1 (1112/20)

Naše nová hybridní cuketa s atraktivními zlatožlutými plody. V porovnání se
starší odrůdou GOLDLINE je „Žlutá hvězda“ ranější i výnosnější. Obě odrůdy
mají bujný vzrůst a dobře odolávají stresům prostředí. YELLOWSTAR vytváří
tvarově vyrovnané plody s délkou 20-30 cm, a to rovnoměrně po celou dobu
vegetace. Plody mají příjemně nasládlou chuť a vyšší obsah betakarotenu.
Mladé listy mají za nízkých teplot žlutou kresbu, která je odrůdovým znakem. Listy v pozdějším stadiu jsou tmavozelené. Vegetační doba od výsevu
do první sklizně je cca 60 dní.
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