
Sortiment odrůd zelí



Menzania

Pandion

SV3388JL

SV3389JL

SV3404JL

Kronos

Rinda

Odrůda sladké chuti

 volně vrstvené chutné zelí pro gurmety
 délka vegetační doby cca 105 dní
 hlávky o hmotnosti 3–4 kg
 při postupných výsadbách od začátku dubna do konce května vhodné pro sklizeň  
od začátku srpna do začátku října

Široce osvědčená standardní odrůda pro nejranější sklizeň

 nejranější kulaté zelí pro první výsadby pod textilií
 sklízí se v květnu, na poli vydrží několik dní
 doporučená pro hustou výsadbu
 hlávky o hmotnosti 800g – 1 kg

Novošlechtění pro přímé tržní dodávky

 nová odrůda malohlávkového kulatého skladovatelného zelí
 vhodná zejména pro husté výsadby od 50 do 70 tis. rostlin/ha
 velmi vyrovnaný nárůst
 z pohledu trhu dosahuje ideálních hmotností 1,0–2,5 kg
 dobře se skladuje

Kulaté konzumní široce použitelné zelí

 vhodné jako pozdně letní zelí i pro skladování
 vysoká výtěžnost vyrovnaných hlávek
 jemně vrstvené listy
 mnohostranně použitelné pro středně husté a husté výsadby

Trvanlivé zelí pro dlouhé uskladnění do dubna

 dlouhá skladovatelnost do dubna
 kulatá, hustě vrstvená hlávka
 snáší i hustší výsadby – doporučujeme 2,5–4 rostliny/m2

 velmi zdravá rostlina, listy jsou silně ojíněné

Pozdní zelí s velkou hlávkou univerzálně použitelné pro zpracování i skladování

 pozdní skladovatelné zelí
 dobrá vosková vrstva listů – vynikající zdravotní stav a schopnost setrvání na poli
 vhodný pro prodej přímo z pole a dlouhé uskladnění
 velmi vysoký výnosový potenciál
 velmi vhodné pro výrobu kysaného zelí ihned po sklizni i ze skladu 

Průmyslová odrůda pro výrobu nejranějšího kysaného zelí

 velmi rychlá odrůda pro sklizeň v srpnu
 doporučená pro rané výsadby na konci března – začátku dubna
 po dozrání vydrží několik dnů na poli
 poskytuje první krouhanku v sezóně

Zelí bílé

NoViNKa

Zelí pro průmyslové zpracování



Vestri

Kolia

ambrosia

SV3394JH

atria

Fundaxy

Tobia

Vysoce výnosná odrůda pro prodej v hlavní sezóně od konce srpna  
do počátku října

 polopozdní standardní odrůda pro průmyslové dodávky od září
 vynikající zdravotní stav a schopnost setrvání na poli
 vhodná pro mechanizovanou sklizeň

Těžké pevné průmyslové zelí

 pozdní odrůda pro sklizeň od konce září do listopadu
 velmi vhodná pro strojní sklizeň
 pevně utažená hlávka s jemnou strukturou
 vysoce vitální porost
 dobrá schopnost setrvání na poli

Kvalitní vysoce hodnotné kruhárenské zelí pro sklizeň v září/říjnu

 vysoká kvalita vnitřních bílých listů
 výborná odrůda pro výrobu kysaného zelí
 silně rostoucí s krátkým vnitřním košt’álem
 velmi výnosná odrůda

Pozdní průmyslové zelí skladovatelné do února

 pozdní odrůda zejména pro výrobu kysaného zelí
 velké hlávky s tenkými, pevně vrstvenými listy
 silná vosková vrstva, zdravý porost
 široké sklizňové okno do pozdního podzimu

Osvědčený standard pro pozdní výrobu kysaného zelí 

 velmi světlé listy nanejvýš vhodné pro výrobu kysaného zelí
 jemné vrstvení listů
 skladovatelná do prosince
 vzrůstná odrůda s velkou manžetou

Pozdní průmyslová odrůda pro sklizeň od poloviny října do konce listopadu

 velmi pozdní zelí pro sklizeň až do podzimního zámrazu
 velmi vhodné i pro dlouhé skladování
 vysoce výnosná skladovatelná odrůda
 značná tolerance k napadení třásněnkou, silná vosková vrstva listů
 kvalitní trvanlivé zelí

Rychlá průmyslová odrůda pro vstup do sezóny kysaného zelí

 raná odrůda pro sklizeň od počátku srpna do konce září
 v relaci k ranosti široké sklizňové okno
 velmi homogenní růst
 velmi vhodná pro strojní sklizeň

Zelí pro průmyslové zpracování

NoViNKa
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Zelí červené

Odrůda Tvar
Rostlin/
m²

Vegetační 
doba

 (dny od 
výsadby)

Sázení
Doporučené období sklizně Sklado-

vatenost
Odolnost

květen červen červenec srpen září říjen listopad*

Pandion kulatý 60 iii.  – 
Menzania ploše kulatý 2,5 – 3 105 iV. – V.  – HR   Foc:1
SV3388JL kulatý 3,5 – 6 120 iV. – Vi. dobrá
SV3389JL kulatý 3,5 – 6 125 iV. – Vi. dobrá
SV3404JL
NoViNKa kulatý 2,5 – 4 130 iV. – Vi. velmi dobrá HR   Foc:1

Kronos kulatý 3 – 4 140 V. dobrá

Rinda kulatý 2,5 – 3 90 iV. / V.  – 
Tobia kulatý 2,5 – 3 100 iV. / V.  – HR   Foc:1
Vestri ploše kulatý 2,5 – 3 120 iV. – zač. Vi.  – HR   Foc:1
ambrosia ploše kulatý 2,5 – 3 130 V. – zač. Vi. dobrá HR   Foc:1
Kolia ploše kulatý 2,5 – 3 135 V. – zač. Vi. dobrá HR   Foc:1
Fundaxy kulatý 2,5 – 3 140 V. – zač. Vi. velmi dobrá HR   Foc:1
SV3394JH
NoViNKa

ploše kulatý 2,5 – 3 140 V. – zač. Vi. dobrá

atria ploše kulatý 2,5 – 3 145 V.  – HR   Foc:1
Sortiment červeného zelí
Zelox oválný 2,7 – 3,5 135 iV. – V. dobrá
Roxy oválný 3,5 – 7 140 do 20. V. velmi dobrá

Listopad* = dbát rizika počasí

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.

HR = vysoká/standardní odolnost Foc = Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans (fuzáriové vadnutí)

HR (Vysoká/standardní rezistence): schopnost rostlinných odrůd významně omezovat aktivitu hmyzích škůdců nebo patogenů  
a/nebo omezovat symptomy a projevy choroby ve srovnání s náchylnými odrůdami. Odrůdy s vysokou rezistencí mohou nést určité 
příznaky při výrazném vlivu konkrétního škůdce nebo patogena. Nové a/nebo atypické kmeny konkrétního škůdce nebo patogena mohou 
rezistenci překonat.

IR (Mírná/intermediární rezistence): schopnost rostlinných odrůd omezovat růst a vývoj určitých škůdců nebo patogenů – avšak  
ve srovnání s rezistentními odrůdami s mnohem širším projevem příznaků. Při pěstování za podobných podmínek a/nebo pod vlivem 
působení škůdců nebo patogenů však vykazují odrůdy se střední rezistencí lehčí příznaky napadení či poškození než náchylné odrůdy.

Roxy Osvědčené standardní červené zelí

 velmi pozdní malohlávkové skladovatelné zelí
 dlouholetý standard pro uskladnění a vysokou kvalitu
 vhodné pro řidší i husté výsadby

Zelox Velkohlávkové zelí pro průmysl i přímý konzum

 pozdní odrůda pro zpracování i skladování
 vysoce tolerantní k stresu
 pro prodej přímo po sklizni i z dlouhého skladování
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Zavazujeme se k vyvoji a zavádení inovativníc h novinek, 
které vyznamne ovlivní Vás úspec h.


