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HAMI F1 (MI 67/20) 
Raná mrkev typu Imperátor. Pro tento typ je typický dlouhý úzký kořen, 
vyžadující pěstování na hrůbkách. U hybridu HAMI je kořen hladký a díky  
vysokému obsahu karotenoidů i  tmavě oranžově probarvený. Výjimečnou 
chuť nové odrůdy evokuje již její název – je prostě křupavá, sladká a jem-
ná. Může se také pochlubit odolností k listovým chorobám, zelenání hlav  
i praskání. Tato mrkev je přímo předurčena na svazkování a produkci baby 
karotky. HAMI je odolná k vykvétání a lze ji proto vysévat již od časného 
jara.

TENA F1
Polopozdní hybrid typu Chantenay s odolností k vykvétání – výsev je možný 
již od časného jara. Krátký, široký kořen je odolný k praskání a vhodný i pro 
pěstování v těžkých půdách.  Kořen je   sytě oranžový a má hladký povrch 
– dobře se čistí a je vhodný i na dlouhodobé skladování. TENA je určena na 
přímý konzum i průmyslové zpracování – především konzervaci, mražení  
a odšťavňování.

KORADA F1 (MK 58/20)
Tento pozdní hybrid patří u nás zatím stále k málo známým mrkvím typu  
Kuroda. Pro ně je typický široký klínovitý kořen a především výtečné chuťo-
vé vlastnosti – kořeny jsou sladké, šťavnaté a temně oranžové. Oproti jiným 
odrůdám tohoto typu je naše KORADA výrazně odolnější k praskání i vykvé-
tání a lze ji tak  bezpečně vysévat již od počátku května.  Mezi její  přednosti 
patří i výborný zdravotní stav, především odolnost k padlí a Alternáriu.  Byť 
se jedná o pozdnější odrůdu je  KORADA vhodná i na svazkování. Vděčí 
za to klínovitému kořenu, který rychle naroste do „svazkové“ velikosti, in-
tenzivní oranžové barvy i zdravé bujné nati s jemnými lístky. Primárně je 
ale KORADA  určena ke sklizni v plné zralosti, kdy je dobře skladovatelná  
a vhodná na přímý konzum i výrobu džusů.  

GURMAN (SM 396/19)
Touto odrůdou reagujeme na poptávku po tykvích na produkci semen. Ne-
jedná  se ale o bezslupkatá semínka, jako je tomu u našich odrůd ESO  
a APETIT. GURMAN poskytuje  opravdu velká bílá semena. Ta jsou slup-
katá, s výraznějším okrajem – tak aby se z nich daly snadno „vykusovat“  
jadérka. Hodí se pro konzumaci za čerstva i po upražení.  Dýňová semínka 
jsou pro naše tělo prospěšná díky vysokému obsahu minerálů, jako je že-
lezo nebo zinek. Jsou také důležitým zdrojem zdravých omega 3 mastných 
kyselin, bílkovin, vlákniny a vitamínů.

VELORIA ZEL F1         
Polorané tyčkové rajče   s lesklými, mírně zploštělými plody (100 -120 gra-
mů), pochází ze šlechtitelské dílny našich slovenských kolegů. Plody mají 
vyváženou, sladce rajčatovou chuť a hodí se na přímý konzum i tepelné 
zpracování. Velkou předností této odrůdy  je ale především výborný zdra-
votní stav. VELORIA je odolná nejen k Fusariu, Verticiliu a TMV. Prokazuje 
navíc i vysokou odolnost k háďátkům. Odrůda VELORIA je vhodná pro pěs-
tování ve sklenících, fóliovnících i volné půdě. 

GEPARD F1 (TCA 576)
Již název této novinky firmy Takii evokuje, že se jedná o rané zelí.  
Za 65 dní od výsadby u něj sklidíte téměř dvoukilové kulaté hlávky, které 
jsou  velikostně velmi vyrovnané.  Tato plastická odrůda je odolná ke stre-
sům prostředí a vydrží dlouho na poli – nepraská. GEPARD je vhodný na 
přímý konzum, saláty i velmi rané krouhání. Odrůda má vysokou odolnosti 
vůči Fusariu.

COMMANDER F1 (TCA-581)
110 denní zelí  tzv. „Dánského“ typu s  jemnou vnitřní strukturou, které 
je  určeno na přímý konzum i rané krouhání. Tmavě zelená, mírně ploše 
kulovitá hlávka dosahuje průměrné  hmotnosti 2 kg. Dobře snáší hustší 
výsadbu, a to až do počtu 45 000 jedinců na hektar. Jedná se o velmi zdra-
vé zelí s odolností vůči Fusariu (HR), vysokou tolerancí ke Xanthomonas 
(IR) a díky silné voskové vrstvě i odolnosti proti třásněnkám. Díky vyšší-
mu vnějšímu košťálu a odolnosti k poléhání je COMMANDER velmi vhodný   
i na kombajnovou sklizeň.

CORONATION F1 (TCA-581)
Jedná se o CMS verzi oblíbeného skladovatelného zelí CORRONATA   
(140 dnů) firmy Takii, od kterého se odlišuje  lepší vyrovnaností. Perfektní 
zdravotní stav a odolnost ke stresům prostředí jsou hlavní přednosti této 
odrůdy.  CORONATION je  odolný (HR) k Fusáriu i  vysoce tolerantní (IR) ke 
Xanthomonas. Je zelím pro podzimní sklizně na přímý konzum a dlouho-
dobé skladování. Pevné kulaté hlávky na vyšším vnějším košťálu o hmot-
nosti 2 až 4 kg jsou velmi odolné k praskání. Vzpřímenější manžetové listy 
mají lžičkovitý tvar a dobře kryjí hlávku.
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GARBEO F1
Tato poloraná cibule se španělskou krví potvrdila naše očekávání. GARBEO 
firmy Takii dobře snáší vysoké teploty díky silnému kořenovému  systému 
a bujné, sytě zelené nati.  Odolnost k vybíhání je u GARBEA velmi vysoká. 
Cibule mají pevné, bronzově zbarvené slupky a jsou vhodné pro dlouhodobé 
skladování.

GOLDUS  F1
Tato paprika je přímou náhradou populárního holandského hybridu, který 
rovněž dozrává do oranžova. V konkurenci s ním obstál  na výbornou a to jak 
svým výnosem, tak i dobrým zdravotním stavem – GOLDUS vykazuje dokon-
ce vyšší odolnost k houbovým půdním chorobám.  Jeho silnostěnné jehlan-
covité plody sklízíme především v technické zralosti, kdy jsou světle zelené. 
Dobře snáší  přepravu a střednědobé skladování. GOLDUS je vhodný pro 
kryté plochy a především pro intenzivní polní pěstování. Mezi jeho přednosti 
patří tolerance k chladu, vysokým teplotám i k bakterióze. GOLDUS dává 
stabilně vysoké a vyrovnané sklizně, a to až do zámrzu.

ANYA F1 
Tato partenokarpická hruboostná nakládačka s tmavými plody si Vás zís-
kala rychlým nástupem do sklizně. Při odpovídající výživě si podrží vysokou 
násadu plodů po celou dobu vegetace. Velkou výhodou této odrůdy je až ne-
uvěřitelná schopnost regenerace – například po poškození porostu  méně 
šetrnou sklizní nebo kroupami. Tímto bonusem jednoznačně překonává 
holandskou konkurenci. ANYA je určena pro pole, ale zazářila i ve fóliovní-
cích při jarním i podzimním cyklu.

TROJA
Naše nejnovější kořenová petržel Vás zaujala stejně jako o rok dříve uve-
dený EFEZ. Tato polopozdní odrůda se opět vyznačuje velmi dobrým zdra-
votním stavem. Nať má zvýšenou toleranci k padlí, hladké bílé kořeny jsou 
zase odolné k podehnívání špiček i rzivosti. TROJA je primárně  určena na 
podzimní sklizeň a dlouhodobé skladování. Díky širšímu kořenu a zdravé 
nati ji lze však  s úspěchem svazkovat. Doporučujeme objednávat přede-
vším kalibrované předklíčené osivo, které v sobě zahrnuje  ošetření SEMO 
Vital zlepšující vzcházivost.

GERDA
Osvědčená raná svazková cibule  se vzpřímeným, středně zeleným listem. 
Předností  GERDY je především rychlý růst a vysoká odolnost ke stresům. 
Velmi dobře snáší nízké, ale na druhé straně i vysoké teploty. Ideální odrůda 
pro celoroční svazkování, především však pro časné jarní výsevy. Velmi do-
poručujeme vysévat kalibrované předklíčené osivo, které rovněž nabízíme. 
Připomínáme, že objednat je nutné nejpozději do 15.11. 2022.

NOA F1
I když od uvedení této americké odrůdy uplynula již řada let, je NOA F1 
stále nejlepší super sladkou kukuřicí na trhu. Především pro svůj nádherný 
dokonale „zašpuntovaný“ klas bez nežádoucích listenů. Žluté zrno je ba-
revně vyrovnané a vyrůstá v naprosto pravidelných rovnoběžných řadách. 
Ideální odrůda pro sklizeň celých klasů s výbornými chuťovými vlastnostmi 
a velmi dobrým zdravotním stavem – prokazuje vysokou odolnost (HR) vůči 
kukuřičné sněti a střední odolnost (IR) vůči bakteriálnímu vadnutí a spále 
kukuřičné.

KVINTARA F1
Tato ředkvička poskytuje větší, tvarově vyrovnané bulvičky sytě červené 
barvy. Má jemný kořínek, nať je střední a pevná. KVINTARA vyniká odolností 
vůči praskání, vyšeptávání bulviček i vykvétání. Ideální odrůda především 
pro pozdnější jarní výsevy. A pokud uvažujete o pozdně letních výsevech, je 
KVINTARA tou nejlepší volbou.

KAMENEX
Náš nový hlávkový salát s velmi pevnou, matně zelenou hlávkou a hladkým 
listem. KAMENEX je  univerzální salát pro rychlení i celoroční polní pěsto-
vaní s hlávkou o hmotnosti 250 – 300 gramů. Jeho vzpřímené manžetové 
listy zvyšují odolnost k podehnívání. KAMENEX v sortimentu nahrazuje ob-
líbenou odrůdu CITRIN. Nabízíme jej i ve formě pelet „Split Pills“ s úpravou 
„Thermocure“ umožňující výsev  i při vysokých teplotách.


