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OPISY ODMIAN RZODKIEWEK ORAZ INFORMACJE DLA DZIAŁKOWCÓW I 
PLANTATORÓW 

 
CARMEN – bardzo dobra odmiana polskiej hodowli, odmiana przeznaczona głównie do 

uprawy polowej w okresie wiosennym, jak równieŜ na zbiór jesienny. Długość okresu 

wegetacji od siewu do pierwszego zbioru wynosi około 35 dni. Odmiana bardzo plenna - duŜy 

udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Zgrubienia kuliste do kulisto-spłaszczonych, 

średnie i duŜe (masa od 6 do kilkunastu   gramów) jednobarwne, karminowo-czerwone z 

tendencją do wystąpienia białej plamki u podstawy, skórka cienka. MiąŜsz matowobiały, 

niekiedy z róŜowym przebarwieniem, bardzo odporny na parcenie i pękanie o dość łagodnym 

smaku. Odmiana wyróŜnia się szczególnie  tym, Ŝe zgrubienia dorastają do duŜych rozmiarów 

i długo zachowują dobrą jakość konsumpcyjną. Carmen jest popularna na rynku i jej nasiona 

są poszukiwane przez producentów.  

Odmiana nagrodzona Złotym Medalem MTR — Poznań Polagra 1999. 

W Naszej ofercie znajdują się  nasiona normalne oraz kalibrowane. Uprawa z nasion 

kalibrowanych umoŜliwia jednorazowy zbiór przy uprawie na pęczki! 

 

CARMESA — Nowość!! Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy polowej, nadaje się 

równieŜ do uprawy pod folią oraz agrowłókniną. Tworzy kuliste, jednobarwne, czerwone 

zgrubienia mające cienką, połyskującą skórkę. MiąŜsz matowobiały, bardzo łagodny i 

delikatny w smaku. Zgrubienia o średnicy 3–5 cm, odporne na parcenie i pękanie, 

porównywalne do odmiany Carmen. Wielkość handlową odmiana ta osiąga o 5–10 dni 

wcześniej niŜ odmiana Carmen. Rozeta liściowa średniej wielkości, liść bladozielony. Siew 

od V do VIII. Zbiór od VI do IX. 

Od sezonu 2004/2005 proponujemy nasiona normalne oraz kalibrowane tej odmiany wg 

zamówienia. Uprawa z nasion kalibrowanych umoŜliwia jednorazowy zbiór przy 

uprawie na pęczki! 
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SZKARŁATNA Z BK – odmiana do uprawy polowej, o średniej długości okresu wegetacji - 

zbiór po 30-35 dniach od siewu. Tworzy zgrubienia średniej wielkości (5-9g), kuliste lub 

lekko spłaszczone. Skórka o zabarwieniu szkarłatnym z białym końcem. MiąŜsz biały, 

niekiedy lekko róŜowy, dość ostry w smaku, zwłaszcza w okresie suszy. Odmiana wykazuje 

małą skłonność do parcenia i wcześniejszego wybijania w pędy kwiatostanowe. Źle znosi 

stanowisko zacienione.  

 
CARO – Nowość! Odmiana o kulistych, dwubarwnych (czerwono-białych) zgrubieniach, 

średniej wielkości, średnica – do 2,8 cm. MiąŜsz matowobiały, smaczny, bardzo mała 

skłonność do parcenia. Odmiana wczesna (okres wegetacji 20-25 dni), przeznaczona do 

uprawy polowej, nadaje się równieŜ do uprawy pod folią oraz agrowłókniną. Wysiew nasion 

na głębokość 1-2cm. Siew od III do V na zbiór wiosenny i w VIII na zbiór jesienny. 

 
Wskazówki dla działkowców i plantatorów. 

1. gleba i stanowisko – ze względu na duŜe wymagania co do wody i składników 

pokarmowych naleŜy rzodkiewkę uprawiać na glebie próchniczej, Ŝyznej lub dobrze 

nawiezionej, odpowiednio wilgotnej i przewiewnej o odczynie obojętnym ( pH 6-7,5 ). 

 

2. nawoŜenie – zalecane jest nawoŜenie mineralne w dawce 150-250 kg/ha NPK w stosunku 

1:1:2. Niedobór potasu powoduje słabsze zabarwienie zgrubień. 

 

3. siew – termin wiosenny - koniec marca do maja 

               termin jesienny - sierpień do początku września. 

wskazana obsada 250-300 szt/m2 ( 25tys - 30tys/ar ) co daje ok. 30-35 kg nasion na ha. 

 

Nasiona zaprawić zgodnie z zaleceniami programu ochrony np. 

Sarfun T 450 FS 5 ml na kg +Apron XL 350 ES 1ml na kg + Marshal 250 DS 30g na kg.  


