
Sortiment odrůd brokolice 



Tinman

Ironman

Steel

Odrůda přinášející rychlé tržby

 raný tržní výnos korunové brokolice
 nepatrná náchylnost k vyslepnutí
 velmi homogenní růst
 velmi odolná dutosti košt’álu
 hmotnost růžice 350–550 g

Odrůda fungující tam, kde jiné selhávají

 polopozdní brokolice pro pěstování od jara do podzimu
 nízká náchylnost k vyslepnutí
 velmi odolná dutosti košt’álu
 velmi odolná prorůstání
 hmotnosti růžice 400–600 g

Odrůda s nejlepší skladovatelností

 těžká pevná korunová brokolice
 velmi vhodná pro pěstování od léta do podzimu
 silně odolná dutosti košt’álu
 výtečné chování po sklizni
 hmotnost růžice 450–650 g



SV1002BL
Nová odrůda s vysokou hmotností růžic vhodná  
pro přímý trh i průmyslové zpracování

 nová odrůda pro pokusné pěstování určená zejména pro sklizeň 
 v letních měsících
 vysoký podíl růžice na celkové hmostnosti v poměru ke košt’álu
 polopozdní až pozdní brokolice cca o 5 dní pozdnější než Ironman
 pevné těžké růžice
 velmi odolná dutosti košt’álu
 velmi odolná prorůstání růžice
 dobré posklizňové chování produktu
 hmotnost růžice 450–650 g

NOVINKA

Podíl růžiček (% z průměrné hmotnosti sklizené růžice)

Standard 2

Standard 1

Ironman

SV1002BL

58 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % 70 % 72 % 74 %

73 %

70 %

65 %

64 %

Zdroj: 50 interních pokusů na 4 stanovištích v roce 2013.
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Pěstební kalendář

Odrůda Cca vegetační doba (dny) 
při výsadbě v období

III./IV. V.-zač.
VII. VII. XII. I. II. III.* IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.*

Tinman 80 – –

Ironman 85 65 80

SV1002BL 90 70 86

Steel 97 75 92

  setí         výsadba        řez 
  nelze pěstovat ve všech oblastech

III.* – dbát na optimální podmínky výroby sadby (teplo/světlo)
X.* – brát v úvahu rizika povětrnosti (mráz, přílišná vlhkost)
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Vyloučení odpovědnosti: Veškeré informace o odrůdách a jejich vlastnostech poskytnuté firmou Monsanto, jejími pracovníky nebo 
zástupci v ústní či písemné formě byly sděleny v dobré víře, Monsanto však ve vztahu k vlastnostem a vhodnosti prodaných odrůd nepřebírá 
odpovědnost. Tyto vlastnosti mohou být závislé na místních klimatických a jiných podmínkách. Monsanto nepřebírá odpovědnost  
za uvedené informace.

Zavazujeme se k vyvoji a zavádení inovativníc h novinek, 
které vyznamne ovlivní Vás úspec h.


