
Sebevědomě jako „Sedm statečných“ přichází na scénu naše 
zbrusu nové saláty: máslové odrůdy SMARAGDUS, KAME-
NEX, SAFIRUS, TITANUS, HAKON, SATURION a salát 
typu Batávia - BATAVUS. Všech sedm odrůd se vyznačuje vyso-
kou odolností k vybíhání – jsou tedy vhodné pro celoroční pěsto-
vání. Dalším společným znakem je výborný zdravotní stav včetně 
odolnosti k plísni salátové a podehnívání. Nové saláty mají  silný 
ale křehký list a dobře snáší transport i skladování. Osivo našich 
nových odrůd nabízíme v kategoriích STANDARD i PROFI. 
Odrůdy KAMENEX a BATAVUS budou rovněž k dispozici  
ve formě pelet typu „Split Pill“. V případě větší poptávky jsme 
schopni zajistit výrobu pelet i u dalších odrůd.

®

SMARAGDUS
(SM-SMA)

KAMENEX
(SM- KAM)

SAFIRUS
(SM-SAF)

- atraktivní žlutozelená hlávka s mírně  
 bublinatým listem
- 150 – 200 gramů
- ideální na rychlení ve sklenících   
 nebo fóliových krytech, vhodný i na  
 celoroční polní pěstování
- dobře snáší skladování, nahrazuje  
 odrůdu SMARAGD

- velmi pevná zelená hlávka 
 s hladkým listem
- 250 – 300 gramů
- univerzální salát pro rychlení i polní  
 pěstovaní
- vzpřímené manžetové listy zvyšují  
 odolnost k podehnívání, nahrazuje  
 odrůdu CITRIN

- jasně zelená hlávka s mírně 
 bublinatým listem
- 300 – 350 gramů
- univerzální salát pro rychlení i polní  
 pěstovaní
- vysoká tolerance k podehnívání,   
 nahrazuje odrůdu SAFÍR
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TITANUS
(SM-TAU)

HAKON
(SM-HAK)

BATAVUS
(SM-BAT)

SATURION
(SM-MET)

- světle zelená hlávka s hladkým  
 listem
- 350 – 400 gramů
- ideální odrůda pro jarní a podzimní  
 pěstování ve volné půdě
- velmi dobrá skladovatelnost, nahra- 
 zuje odrůdy DEON a FARAON

- žlutozelená hlávka s mírně 
 bublinatým listem
- 350 – 450 gramů
- pro celoroční polní pěstování včetně  
 letních a podzimních výsadeb
- vysoká tolerance k podehnívání,  
 nahrazuje odrůdu MARATON

- unikátní salát typu BATAVIA s mno- 
 ha výhodami i způsoby použití
- zelená hlávka s výrazně bublinatým  
 listem, pro zjednodušení jej můžeme  
 označit jako „kadeřavý ledový salát“ 
- 300 – 400 gramů
- Při časném jarním rychlení vytváří   
 BATAVUS růžici vzpřímených  
 bublinatých listů. Z pozdnějších  
 výsadeb  již tvoří pevné a dobře  
 uzavřené hlávky připomínající svým  
 charakterem a křehkostí příbuzný  
 ledový salát. BATAVUS je odol- 
 ný vůči vysokým teplotám a lze jej  
 pěstovat od časného jara do pozd- 
 ního podzimu. Velmi zdravý salát  
 s dobrou skladovatelností. 

Osivo salátu vyrábíme v Chi-
le. Optimální kombinace vy-
soké nadmořské výšky a in-
tenzivního slunečního svitu 
umožňuje získávat osivo se 
špičkovou klíčivostí. Osivo 
je vyráběno v certifikovaném 
režimu „LMV free“, tedy sto-
procentní eliminace výskytu 
viru salátové mozaiky. Sejeme 
pouze prověřené osivo, pěstu-
jeme pod síťovinou a vyrobené 
osivo je znovu přetestováno na 
přítomnost LMV.

- světle zelená hlávka s hladkým  
 listem
- 400 – 600 gramů
- pro celoroční polní pěstování včetně  
 letních výsadeb
- výborná skladovatelnost, nahrazuje  
 odrůdy MARS a MARŠALUS

Salát hlávkový

Odrůda

Vhodnost pro pěstování

Ranost Doporučený  
spon (cm)

Hlávka Rezistence k 
rasám plísně 

salátové
(NL)

rychlení jaro léto podzim hmotnost 
hlávky (g) typ listu barva

SMARAGDUS (SM-SMA) ++ + + + velmi 
raný 25 x 25 150-200  mírně 

bublinatý žlutozelený 1-25

KAMENEX (SM- KAM) ++ ++ + ++ raný 25 x 30 250-300 hladký zelený 1-15, 17-25

SAFIRUS (SM-SAF) ++ ++ + ++ raný 25 x 30 300-350 mírně 
bublinatý jasně  zelený 1-15, 17-25

TITANUS (SM-TAU) + ++ + ++ středně 
raný 30 x 30 350-400 hladký světle  

zelený 1-15, 17-25

HAKON (SM-HAK) + ++ ++ ++ středně 
raný 30 x 30 350-450 mírně 

bublinatý žlutozelený 1-25

SATURION (SM-MET) - ++ ++ ++ středně 
raný 30 x 30 400-600 hladký světle  

zelený 1-15, 17-25

Salát typu BATAVIA

BATAVUS (SM-BAT) + ++ ++ ++ raný 30 x 30 300-400 výrazně  
bublinatý zelený 1-25

++ velmi vhodné    + vhodné    - nevhodné


