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                                                Popisy odrůd zeleniny 
                                                 
Saláty: 
-------- 
 
Hlávkový : 
Pia-                      raný salát, vysoká odolnost proti vybíhání a podehnívání.  Při použití do krytu 
                             se musí dbát na dobré větrání. Ven i do krytu. 
Antolina-              sytě zelená letní odrůda, odolná proti vybíhání, velmi dobrý zdravotní stav, 
                             velké rostliny. 
Malis-                   celoroční pěstování, odolý proti vnitřnímu zahnívání, plochý, zelené barvy, 
                              krátký košťál, rezistentní. 
Jerrican-                atraktivní červené hlávky, vysoká odolnost k plísni salátové a k vybíhání, 
                              celoroční 
 
Ledový: 
Diamantinas-        vitální odrůda, celoroční, kulaté velké hlávky, vyniká dobrým zdravot. 
stavem 
 
Listový salát: 
Levistro-               velké růžice, sytě zelená barva, vyniká odolností k vybíhání, má hrubší 
kadeření. 
Anthony-              červený, velké pěkné růžice, velká odolnost k vybíhání, dobrý zdravotní stav. 
Lungavilla-           sytě zelený, zkadeřený, plošší tvar, vysoká odolnost proti vybíhání, dobrý 
                              zdravotní stav. 
Wilbur-                  vitální odrůda, červený střepatý, celoroční, odolný. 
 
Salát Dubáček: 
Oakly-                  červený salát, rezistentní, lesklá červená barva, celoroční pěstování. 
Pleasance-            zelený, kompaktní, rezistentní, celoroční pěstování. 
 
 
Brukev F1 /kedluben/: 
----------------------- 
Konan-                 bílý, vyrovnané bulvy ploššího tvaru, vynikající chuť a kvalita dužniny, tmavě 
                             zelené olistění. 
Korist-                  bílá, velmi raná odrůda vhodná pro rychlení, zploštělá, sněhobílá dužnina, 
                              nemá sklon k dřevnatění. 
Konmar-               bílá, další z raných odrůd, ploše kulovitá až kulovitá bulva, dužnina křehká, 
                              delikátní chuti. 
Kossak-                 bílá, pozdní produktivní typ /gigant/, bulvy až 3 kg, dlouhé sklizňové období, 
                              vhodná pro skladování. 
Kolibri-                 poloraná odrůda vhodná pro rychlení, modrá, lehce zploštělé bulvy, výnosná 
                              a pěkně vybarvená. 
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Květák: 
--------- 
Ovideo F1-           nejranější, vhodný pro přirychlení, pevné dobře stavěné růžice. 
 
Charlot F1-           špičkový raný hybrid, zdravé olistění, drží kvalitu i v horku, odolný 
mechovatění 
 
 
Brokolice F1: 
----------------- 
Batavia-               nejranější odrůda, středně velké klenuté růžice, méně bočních výhonů. 
Belstar-                poloraná vzrůstná odrůda, raně letní a podzimní sklizeň, pevné, velké, tmavě 
                             zelené růžice jemné chuti. 
 
 
Kapusta hlávková F1: 
-------------------------- 
Alcosa -               nejranější hybrid odolné a zdravé kapusty, pevné hlávky, vyrovnaná, výnosná. 
Melissa-               poloraný tmavě zelený hybrid, pro letní i pozdní sklizeň, rezistentní, 
                             přímý konzum i zpracování- 
Sabrosa-               hlávková, letní a podzimní sklizeň, velká tmavě-zelená hlávka, nepřerůstá, 
                             výborné chuti. 
 
Kapusta růžičková F1: 
--------------------------- 
Diablo-                 růžičky nejvyšší kvality, odolná, vydrží dlouho na poli bez ztráty kvality, 
                              raná, vysoce rezistentní. 
 
Zelí F1: 
---------- 
Parel-                   rané- k rychlení, vyrovnaná těžká, pevná, světle zelená hlávka. 
Krautkaiser-         ploše-kulovitá hlávka,  výborná na krouhání a kvašení. 
Jaguar-                 krouharenské, vydrží dlouho na poli zdravé, pozdní odrůda. 
Alfrédo-               polorané /vylepšené Capture/, i pro krátké skladování. 
Lectro-                 červené, univerzální- pro skladování i přímý konzum. 
 
Celer F1: 
----------- 
Ilona-                    bulvový hybrid vysoké kvality, vynikající zabarvení, raný, 141 dní od výsadby, 
                              konzum i skladování. 
Balena-                 bulvový, nejodolnější k vybíhání do květů, přímý konzum a svazkování, 
                              nejranější sklizeň s natí, 142 dní. 
Elena-                    bulv. celer nové generace-vysoký výnos,vitální růst v chudých půdách/138 
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dní/ 
Mambo-                řapíkatý, odolnější a výnosnější odrůda. 
Safír-                     celer listový, listy jsou atraktivní tmavě zelené barvy, velmi dobře obrůstá 
                              po sklizni, vegetační doba 80 dní. 
 
Petržel hladká: 
------------------ 
Prairie-                  hladké listy, tmavě zelené svazky k sušení. 
 
Petržel kadeřavá: 
--------------------- 
Petra-                    bujně rostoucí kadeřavá, listy jemné, pevné řapíky. 
 
Pór: 
----- 
Lincoln-               letní, konzum. část 40-50 cm,75 veg.dnů-skliz. červen-září,málo odolný 
mrazu. 
                             Barva světle zelená. 
 
Rajčata: 
Rajče tyčkové /skleníkové/: 
Cindel F1-            rané, pevná slupka, indeterminantní- tyčkové, vyrovnaný, trvanlivý, jasně 
                             červený plod- 120-130 g. Rostlina vitální s vysokým výnosovým potenciálem. 
Rajče tyčkové /skleník i ven/: 
Tornádo F1-          nejoblíbenější české rajče, stabilní výnos a plná rajčatová chuť, polorané, 
                              plody jsou kulovité až ploše kulovité, hladké, pevné. 
Tirrenico F1-         středně raná odrůda, jarní i podzimní pěstování, dobrá úroda i při horších 
                              podmínkách, 120-140 g plody, tmavě červené, kvalitní, trvanlivé, 6-8 plodů 
                              na vijánu, odolnost proti chorobám mimo jiné rezistence proti bronzovitosti. 
Gaheris F1-           vitální odrůda, do krytů i ven, hydroponie, větší plody 120-140 g, mírně 
plošně 
                              kulovité, pevné, 7-8 ve vijanu, výborný zdravotní stav, atraktivní plody a 
                              trvanlivost po sklizni. 
Mountain Magic F1-raná odrůda tyč. rajčete, plody kulaté, sladké chuti, velikost plodu 40-60 
g, 
                               sklizeň cca 69 dní od výsadby, tužší slupka, vysoce odolné plísním. 
Rajče roubované: 
Barbados F1-         raná odrůda vhodná i do volné půdy, roubovaná na 2 výhony, kulaté pevné 
                               plody, 8-9 ve vijanu /120 g/ bohatá plodnost, výborná chuť a trvanlivost . 
Picolino, Cupido, Solena yellow, Mirado orange, Sanvitos- viz popisy cherry rajčat. 
 
Rajče láhvové: 
Tuma red F1/Uriburi/-rané, velmi výnosné rajče ital. typu "San Marzano", pevné, zářivě 
červené 
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                               plody /100-110 g/ s výraznou vůní, srovnatelně robustní vůči vadnutí květů 
                               a prasklinám.    
 
Rajče masité /kečupové/: 
Big Mama F1-        tyčkové rajče s velkými masitými plody výtečné chuti, výborné na přímý 
                                konzum i na zpracování na kečupy nebo omáčky. Plody až 250 g jsou 
                                rovnoměrně vybarvené, bez žlutého límce u stopky plodu. 
Super sauce F1-      kečupové rajče 
 
Rajče cherry- švestkové/datlové/: 
Mirado orange F1 - zářivě oranžové švestkové cherry rajče pro labužníky, velmi sladké a 
aroma- 
                                 tické, 14-18 g. 
Cupido F1-               malé švestkovité rajčata, 10-12 g, dobře rozvětvené, keříkovité hrozny, 
                                 bohatá sklizeň. 
Caprese F1-              mini rajče typu San Marzano, 25-30 g, červené plody 
 
Rajče cherry- kulaté: 
Philovita F1-            višňové rajče rezistentní vůči plísni bramborové, 15-20 g, pro nejvyšší 
                                 nároky, velmi dobrá chuť a vysoký obsah cukru. 
Sanvitos F1 /Favorita/-velmi raná cherry rajčata s vynikající sladkou chutí. Pevný, přesvědčivý 
                                 tvar plodů a zářivá červená barva. Bohatá sklizeň dlouhých, často 
zdvojených 
                                 hroznů, stř. dlouhé rostliny se silným růstem. 
Solena yellow F1-    žluté, obzvláště sladké nektarové rajče, velmi plodné. Dlouhé větvičky, 
                                  ideální pro sklizeň jednotlivých plodů, 13-18 g. 
Gold Nugget-            klasické, žluté višňové rajče, 20-30 g. 
Dorada-                     bio-cherry rajče se zlato žlutými plody. Velmi robustní vůči plísni 
bramborové 
                                  a mnoha jiným onemocněním. 
Cheramy F1-             odrůda s drobnými plody //15-20 g/ v dlouhých vijanech. Kulaté plody 
jsou 
                                   velmi chutné, při uskladnění nepraskají. 
Sakura F1-                 nejoblíbenější odrůda cherry rajčete, ranná, pevné, kulaté plody 15-22 g, 
                                   tmavočervená atraktivní barva, vynikající chuť. Při uskladnění praská. 
 
Rajče balkónové /determinantní/-keříčkové: 
Verino F1-                  rezistentní, velmi rané, zdravé, plodné, výška 50 cm, plody prům. 3-4 cm, 
                                   chutné, vyznačuje se nasazováním i při horších podmínkách. 
Primabell F1-             rezistentní, dobře rozvětvené, kompaktní rajče se zářivě červenými 
plody, 
                                   prům. 2,5 cm, 30 cm výška. 
Primagold F1-            rezistentní, kompaktní, žluté plody prům. 2,5cm, 30 cm výška. 
Red Robin-                cherry hrnkové rajče s nízkým, kompaktním růstem, bohatý a raný náběh 
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                                   menších, červených cherry- rajčat. 
Strongboy F1-            koktejlové rajče s obzvláště sladkou chutí, červené, velmi odolné vůči 
                                   houbám. 
Sunnyboy F1-            koktejlové hrnkové rajče, plody 40 g, výnosné- dobře vyživovaná rostlina 
                                   zaplní i 3-5 l kontejnér. 
 
Rajče převislé: 
Tumbling Tom Red- rané, převislé, dobré rozvětvení, závěsy,truhlíky, bohatě rodí,plody 
červ.2,5cm 
Tumbling Tom Yellow-                                                "                                             plody žluté      
 
Rajče keříčkové polní /determinantní/: 
Top sport F1-              plody kulaté, ploše kulovité, 90-110 g, velmi výnosný hybrid, rezistentní. 
 
 
Papriky: 
---------- 
Papriky zeleninové /skleník i ven/ 
Whitney F1-                raný hybrid papriky maďarského typu, barva slonová kost, nasazování 
plodů 
                                     i při nižších teplotách, vysoký výnos, plody dlouho ve sklizňové kvalitě, 
                                     velikost 11x6 cm, šířka stěny 5 mm. 
Amy-                            raná odrůda stř. až nižšího vzrůstu, plod je bělozelený, tlustostěnný 
jehlanec, 
                                     velmi příjemné šťavnaté chuti, v botanické zralosti zářivě červený, vyniká 
                                     stabilním vysokým výnosem, první česká odrůda "maďarského typu". 
Superamy-                    sladká, velmi raná polní odrůda se stabilně vysokým výnosem a perf. 
zdrav. 
                                      stavem, lehce konické, nasazují plody i v horších podmínkách. 
 
Rohy sladké: 
Sora-                             odrůda sladké papriky typu kozího pro studenou rychlírnu i pro polní 
                                      pěstování s oporou. 
Massouda-                     novinka typu Italien Dulce, kryt i ven, sladká, velký výnosový potenciál, 
                                       zelená, v botanické zralosti červená, 18x5 cm. 
 
Rohy pálivé: 
Amboy-                         raná pálivá paprika, kryt i ven, zraje do červena, velmi hladké, konické 
                                      15x4 cm plody. 
Fire Flame-                    výnosná raná odrůda, výška 1 m, podlouhlé plody /kozí rohy/. 
Sumher-                         dlouhá turecká aromatická paprika, ostrá chuť, úzké, lehce stočené 
plody 
                                       zrající do červena. 
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Paprika- kapie /typ. Blocky/: 
vhodné do skleníku /krytu/: 
Colleti-                         zraje do žluta, standartní tmavě zelené olistění, vysoký výnos hranatých 
                                      plodů vysoké kvality. 
Bendigo-                       hranaté silnostěnné, zrající do červena, nasazuje velmi dobře, takže 
někdy 
                                      je potřeba probírka. 
Delirio-                          oranžová kápie, výnosná. 
 
vhodné do krytu i na pole: 
Ilanga-                            zelená paprika typu bloky, dozrává do žluta. 
Sondela-                         tm. zelená paprika typu bloky, dozrává do červena. 
Stanley-                          červené plody stř. velikosti, rostliny kompakt. vzrůstu nasazují plody 
                                        i v méně příznivých podmínkách. 
Turbine-                          zelená-tmavě žlutá, sladká kápie vhodná i na pole, 8x7 cm, 6 mm 
stěna. 
 
papriky chili: 
Africké chili: 
Zimbabwe Black-          oblíbené, ostré chili z Afriky, krátké, vzřímené plody 3-4 cm, zrají od 
čer-                  
                                       né do červené. 
 
Indické chili /Dorset naga/: 
Cresto red-                      nejostřejší papriky světa, malé špičaté, od zelené do oranžova zrající 
                                        plody, ca.3 cm, 10 g. 
Cresto yellow-                 žluté chili typu Dorset naga, neobyčejně barevné doplnění. 
 
Karibské chili /Scotch Bonnet/: 
Animo red-                     silně zvrásněné plody tvaru hříbku, červ. zrající ca 20 g, 4x4 cm 
Animo yellow-                žlutě zrající zvrásněné chili, plody 20 g. 
 
Karibské chili /Trinidad Scorpion/: 
Fortado red-                     super ostrá, oblíbená paprika z  Karibiku, vybarvená zářivě červená, 
                                         charakteristická špička plodu, připomíná bodec škorpióna. 
 
Mexické chili /Jalapeno/: 
Samíra-                             ohnivé, od zelené do červené zrající Jalapeno, pevné, výnosné plody 
                                          s tlustou  stěnou a kónickými plody, 40 g, 3x6 cm, často se sklízí 
                                          zelené, zpracování k nakládání nebo výrobě kořenící omáčky, 
                                          i na pole, do 1 m. 
 
Mexické chili /Habanero/: 
Calita red-                         zářivě červeně zrající, tenkostěnné chili papričky, 20 g, "Habaneros" 
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                                          patří k nejostřejším chili světa, přesvědčí svojí aromatickou chutí 
                                          připomínající meruňky, typická pro mexickou kuchyni. 
Calita yellow-                    zářivě žlutě zrající ohnivě pálivé "Habanero", 15 g. 
Calita orange-                    zářivě oranžově zrající pálivé "Habanero"chili, 15 g. 
Calita Salmon Pink-          do světle lososově růžové zrající "Habanero", ca 15 g. 
 
Thajské chili /Rawit/: 
Impressa-                           chili s úzkými, ca. g lehkými plody,dlouhé 4 cm, zrají od zelené do 
                                           červené. 
 
 
Mini papriky: 
Salsa mix-                           jednotná, rychle se rozrůstající velmi kompaktní okrasná paprika 
                                            do květináčů. Kuželovité, výrazně zbarvené plody se špičkou nad tm. 
                                             listem. 
Hamík-                                lahůdková "baby" paprika s menšími, sytě oranžovými plody 
lahodné 
                                            chuti. Plody jsou téměř bez semen, konzumují a sterilují se zásadně 
                                             v botanické zralosti. 
Korál-                                  raná, silně pálivá, třešňovitého typu, vhodná na nakládání do 
sladko- 
                                             kyselého nálevu, středně vysoká, červené plody,také do horších 
pod- 
                                             mínek.     
 
 
Obří dýně F1: 
----------------- 
Goliáš-                                 20-50kg, ohnivě oranžová barva, nasládlá dužnina, pro přímý 
konzum, 
                                             na kompoty nejvhodnější odrůda 
Atlantic Giant-                     prům. do 100 cm, 20-50 kg, oranžový, oválný, 1-4 velké plody, 
                                             dužnina až 15 cm silná. 
 
Dýně Hallouwen: 
--------------------- 
Aspen F1-                            prům. 25-30 cm, 5-10 kg, oranžový, soudkovitý, Hallowenský, 
                                             2-3 plody na rostlinu. 
Neon F1-                              prům. 15-28 cm, 3-6 kg, oranžový, ploše kulovitý, 3-6 plodů. 
 
Dýně okrasné F1:                Sunburst F1, Orange Patisson, Kronen mix, Warzen Sonderformen 
mix, 
                                             Sweet Dumplig, Autumn Wings medium, Daisy, Autumn Wings small 
Dýně Hokkaido:                   Hokkaido orange 



 

 
ZD Beskyd Palkovice, a.s. Tel.: +420 558 656 155 Spisová značka: oddíl B, vložka 10988, 
č.p. 919, 739 41 Palkovice beskyd@renofarmy.cz vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČ: 04850904 www.renofarmy.cz  

 

 
Cuketa: 
---------- 
Leila F1-                              vysoký výnosový potenciál, tmavě zelené plody, stříbř. zelené listy, 
                                             velká odolnost. 
 
Patizony: 
------------ 
Custard White-                    prům. 15-20 cm, 1-2 kg, bílý, plochý, 10-15 plodů na rostlinu. 
 
Okurky nakládačky F1: 
---------------------------- 
 Amour-                               partenokarpický, hrubě ostnitý, více plodů na internodiu, rezistentní 
                                             Cladosporiu, odolný viru mozaiky, plísni a padlí. Velmi výnosný, 
                                             pro nakládání do sladkokyselého nálevu. 
Adam-                                  nakládačka partenokarpická, velmi raná, plody jemně ostnité, 
                                             tmavě zelené, vysoce rezistentní víru mozaiky okurek a padlí. 
 
Okurky skleníkové- hadovky: 
------------------------------------ 
Kalunga F1-                         velmi populární, padlí tolerantní hadovka, silně rostoucí, snáší 
výkyvy 
                                             teplot, tm. zelené plody špič. kvality, délka 35-42 cm, plodí dlouho 
                                             i na bočních výhonech, nehořkne. 
 
 
Okurky salátové /pro pole i kryt/: 
---------------------------------------- 
Lagos F1 -                             perspektivní odrůda, 20-24 cm tmavě zel. plody, vysoká rezistence 
                                               padlí, virozám, střední plísni. 
 
Lilek /Solanum melongena/: 
----------------------------------- 
Longo F1-                              dlouhé vyrovnané tmavě fialové plody- 30 cm, vyniká přizpůsobi- 
                                                vosti k podmínkám a plodnosti. 
 
Meloun vodní /roubovaný/ F1: 
------------------------------------- 
Crimstar-                                mírně oválný, pruhovaný meloun s dobrým nasazováním a 
regenerací,                    
                                                prům. plodů 3-10 ks /5-8 Kg/ 
Carroll-                                   raný, kulatý, proužkované plody, vysoká násada plodů, dužnina 
                                                sladká, křupavá, krvavě červená, do krytu i ven, 9-10 kg,může se 
                                                pěstovat i pod textílii. 
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Meloun vodní F1: 
---------------------- 
Bedouin-                                 poloraná odrůda, plody oválné o váze 8-10 kg, dužnina červené 
                                                barvy s obsahem cukru okolo 12 %, vegetační doba cca 80 dní. 
 
 
Mochyně peruánská:              jedlá odrůda dorůstá do výšky 60-120 cm - lépe je vyvázat, 
podobně 
-------------------------               jako rajčata. Plody jsou aromatické s vysokým obsahem vitamínů 
                                                A a C a minerálních látek. Bobule chutnají sladkokysele, mají jaho- 
                                                dovou příchuť a vůni po ananasu. V nízké teplotě vydrží i několik 
                                                 měsíců, jí se oloupané, čerstvé v ovocných salátech, na dortech, 
                                                 namáčené v čokoládě, výborné na marmeládu. 
             
                                                                                                    
                                                      
 


