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“Pro splnění Vašich požadavů 
pracujeme na vývoji nových odrůd 
mrkve napříč celou Evropou.
Hodnocení, porovnávání a 
naslouchání jsou našimi klíčovými 
nástroji při výběru těch nejlepších 
odrůd, které Vám sednou!“

Cyprien Dubost 
Vedoucí týmu vývoje produktu
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Novinka v segmentu svazkové a prané mrkve
• Vegetačně navazující na Carvoru
• Praná karotka pro ranou a poloranou sklizeň
• Celoročně použitelná pro svazkování
• Velmi hladká a vyrovnaná mrkev
• Dobře se vyorává, má vysokou výnosnost

Výnosný hybrid typu Berlikum pro celoroční 
pĕstování
• Vysoce výnosná odrůda
• Velké mrkve pro průmyslové zpracování
• Vysoká odolnost k lámání 

Raná všestranná odrůda použitelná pro 
svazkování i jako praná mrkev
• Standardní odrůda pro ranou sklizeň svazkované i prané mrkve
• Velmi dobrá vyrovnanost, hladké, válcovité a tupě zakončené kořeny
• Velmi vhodná pro vyorávku, vysoce výnosná
• Kompaktní, vzpřímená tmavá nať
• Vhodná pro rané setí od února do května

Výnosná a  lámání odolná mrkev pro hlavní 
sklizeň
• Vyznačuje se obvzláště vysokou odolností k lámání
• Velmi zdravá, tmavá kompaktní nať
• Pro své přednosti vhodná i pro bio-pěstitele
• Velmi vysoce výnosná

CARVORA
NANTÉSKÝ TYP

BERLIKUM

CARLANO

CARVALO

CARIBOU

Vitální novinka v sortimentu
nantéských karotek
• Vysoký výnos uniformních hladkých kořenů
• Vitální růst
• Zdravé olistění
• Přizpůsobivá různým pěstebním podmínkám
• Odolná lámání 

Nová odrůda pro celoroční letní a podzimní 
sklizeň, uskladnĕní a praní
• Vysoký výnos
• Velmi uniformní
• Lámání odolné, válcovité, tupě ukončené kořeny
• Stabilní, tmavé kompaktní olistění

CARRUBA

SV5300DN

Odrůda I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Carvora
Carruba
Carvalo
Caribou
Carlano
SV5300DN
 doporučená sklizeň čerstvě s pole  doporučené období uskladnění (chladírna, bedny)

Kalendář-sklizeň a skladování

* jmenné označení podléhá registraci

N- nantéská , B- Berlicum, N/Ch- nantéská/Chantenay, ČN-červená nantéská

Sortiment mrkve (podle typu a dozrávání)
Odrůda typ ranost

veg.doba
(dny od výsevu

v dubnu)

délka 
korene

(cm)

šírka 
hlavy
(cm)

použití pro
svazkování praní skladování průmysl

Carvora N raná 95 18-20 2,5-3 X X
Carruba N poloraná 100 18-21 2,5-3,5 X X
Carvalo N polopozdní 115 19-21 2,5-3,5 X X
Caribou N polopozdní 120 19-21 2,5-3,5 X X
Carlano N pozdní 130 19-22 2,5-3,5 X X
SV5300DN B pozdní 130 22-28 4,0-5,5 X
Belveta N/Ch polopozdní 120 17-21 2,5-3,5 X X
Malbec CN polopozdní 120 18-25 2,0-3,0 X X


