
Sortiment odrůd mrkve 



Carvejo

Carvora

Mrkev přinášející superrychlé tržby

 velmi raná, uniformní a hladká karotka pro praní
 zajišt’uje velmi rychlý vstup do prodejní sezóny
 dobře se vyorává a má vysoký výnos
 vhodná pro výsevy od března do dubna

Všestranná odrůda pro flexibilní uplatnění na trhu  
jako svazková i praná mrkev

 sklizní navazuje na Carvejo
 jako praná mrkev pro ranou i poloranou sklizeň
 jako svazková mrkev pro celoroční pěstování 
 kompaktní, vzpřímená tmavě zelená nat’
 velmi vyrovnaný, velmi hladký kořen 
 jisté výnosy

Typ Nantéská



Carlano

Propeel

Carlano – vysoký výnos a zdravá nat’

 pozdní praná mrkev pro hlavní sezónu
 kompaktní a velmi zdravá nat’
 vysoký výnos
 vynikající odolnost k lámání

Masa jemných kroužků pro nejvyšší tržby

 speciální odrůda typu Cut and Peel
 ideální pro výrobu velikostně jednotných kroužků
 nápadně intenzivně vybarvená
 zajímavá též jako rarita pro přímý konzum

Typ Nantéská

Cut and Peel

NOVINKA



  Doporučená sklizeň čerstvé mrkve s pole        Doporučené období skladování (chladící box, bedny)

Sortiment odrůd mrkve (dle typu a ranosti)

Odrůda Typ Ranost
Vegetační doba
(dny/výsev  
v dubnu)

Délka 
kořene (cm)

Šířka hlavy
(cm)

Použití v segmentu:

svaz- 
ková praná sklad průmysl

Carvejo Nantés velmi raná 90 18-21 2,3 - 3 x

Carvora Nantés raná 95 19-21 2,5 - 3 x x

Carlano Nantés polopozdní 130 19-22 2,5 - 3,5 x x x

Propeel Cut and Peel polopozdní 120 22-30 2,0 - 3 x

SV5300DN Berlikum pozdní 130 22-28 4,0 - 5,5 x
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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.

SV5300DN
Nová velmi výnosná odrůda pro průmysl

 nová odrůda typu Berlikum
 tvoří velké, intenzivně probarvené mrkve
 silná kompaktní zdravá nat’
 vyniká svojí odolností k lámání

Berlikum

Kalendář – sklizeň a skladování
Odrůda I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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Zavazujeme se k vyvoji a zavádení inovativníc h novinek, 
které vyznamne ovlivní Vás úspec h.


