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OPISY ODMIA

ASZEJ HODOWLI Z WYŁĄCZE IEM RZODKIEWEK

Marchew SUKCES – owość !!! - odmiana plenna, późna, przeznaczona do bezpośredniego
spożycia, przydatna do przechowywania. Okres wegetacji około 150 dni. Korzeń długi, 22-26
cm, lekko stożkowaty o dobrze wypełnionym zakończeniu, gładki o pomarańczowym
zabarwieniu kory i rdzenia. Wybarwiony miąższ charakteryzuje się dobrymi cechami
jakościowymi tj. małą skłonnością do pękania oraz wysoką zawartością karotenu i cukrów
dzięki czemu odmiana ta jest bardzo smaczna. Odmiana ta zaspokaja przyzwyczajenia
smakowe polskiego konsumenta.
Siew na głębokość 1,5-2cm od początku kwietnia do maja. Zbiór od początku września do
października. Zalecana rozstawa 25-40 x 4-6cm. Polecana do uprawy na redlinach.
Szpinak OLBRZYM ZIMOWY – odmiana bardzo odporna na wymarzanie, w związku z
tym doskonale nadaje się do wysiewu jesiennego – zbiór wiosenny, jak również uprawiana z
siewu wiosennego – zbiór jesienny. Roślina o silnym wzroście tworzy duże liście trójkątnostrzałkowate. Powierzchnia blaszki liściowej prawie gładka, jasnozielona. Charakteryzuje się
dużą zawartością witaminy C i suchej masy. Przydatna do zbioru mechanicznego.
Wysiew jesienny nasion na przełomie sierpnia-września w rozstawie 20-30 x 3-5 cm. Zbiór
wiosną na przełomie kwietnia-maja.

Ogórek VICTORIA F1 – oryginalna odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy
polowej, wczesna i plenna. Owoc w fazie dojrzałości użytkowej krótki, cylindryczny, o
intensywnie zielonej skórce pokrytej drobnymi brodawkami. Owoce bez skłonności do
przerastania na grubość, mogą przerastać na długość, jednak nie żółkną i długo zachowują
zieloną barwę. Odmiana konserwowa, przydatna również do kwaszenia i na korniszony. Plon
ogólny – około 350 q/ha, plon handlowy – około 70% ogólnego.
Wysiew nasion po 15 V, w rzędy co 80-90cm. Siać w rzędach pojedynczo lub gniazdowo (2-3
nasiona co 15cm). Wymaga gleby silnie nawożonej, zasobnej w wodę, przepuszczalnej i
ciepłej.
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Kukurydza cukrowa ZŁOTA KARŁOWA – odmiana bardzo wczesna. Roślina niska,
silnie rozkrzewiona, o źdźbłach zabarwionych antocyjanem. Tworzy nieduże kolby długości
8–12 cm, w liczbie 2, 3 na roślinie. Ziarno w okresie dojrzałości użytkowej jasnożółte, bardzo
smaczne. Od wschodów do dojrzałości użytkowej upływa około 90 dni. Odmiana polecana do
uprawy amatorskiej w ogrodach przydomowych, wymaga wczesnego siewu – po 20 kwietnia.
Norma wysiewu – 30 kg/ha, zalecana rozstawa 30-50 x 25cm. Plon ziarna – 2 t/ha. Masa 1000
ziaren – 170–200 g. Zbiór koniec VII do IX.

Kukurydza cukrowa ZŁOTA –

owość!! Odmiana ustalona, wczesna, średnio plenna.

Roślina wysokości około 140 cm, rozkrzewiona, o źdźbłach zabarwionych antocyjanem.
Tworzy 2, 3 kolby długości 12–15 cm, wypełnione ziarnem o złocistym zabarwieniu, bardzo
smacznym i słodkim. Odmiana polecana do uprawy amatorskiej do bezpośredniego spożycia i
na przetwory.

Kukurydza pękająca PŁOMYK – odmiana oryginalna, wpisana do Rejestru Odmian w
1996r. Roślina wysoka (około 160 cm), niekrzewiąca się, tworzy 1, 2 kolby długości około 12
cm, dobrze wypełnione pomarańczowym ziarnem. Ziarno wykazuje bardzo dobrą zdolność
pękania przy wilgotności około 12%. Popcorn smaczny, bogaty w witaminy oraz makro- i
mikroelementy, w tym selen i cynk. Odmiana średnio plenna. Zalecana jest uprawa w
większym zagęszczeniu (220 tys. roślin/ha). Płomyk wymaga wczesnego siewu. Norma
wysiewu – 25–30 kg/ha. Masa 1000 ziaren – około 90 g.

Koper KREZUS – odmiana wczesna, dobrze plonująca w uprawie „na zielono” i dość dobrze
w uprawie z przeznaczeniem do kwaszenia. Dobrze rozkrzewiona roślina wykształca nie
mniej niż 4 pędy boczne. Łodyga sztywna, rzadko z nalotem antocyjanowym w części
podbaldachowej, dobrze ulistniona. Liście o odcinkach igiełkowato-lancetowatych, zielone do
ciemnozielonych, ze słabym nalotem woskowym. Baldach główny o dużej średnicy oraz
licznych szypułach. Odmianę cechuje duża zawartość olejków eterycznych o przyjemnym,
kminkowo-cytrusowym zapachu. Bardzo aromatyczna.
Wysiew nasion od III do połowy VIII. Zbiór od V do X. Rozstawa: 15 x 30 cm.
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Burak

ćwikłowy

OKRĄGŁY

CIEM OCZERWO Y

–

odmiana

bardzo

rozpowszechniona ze względu na bardzo duży plon i dobre przechowywanie korzeni zimą.
Polecana także do uprawy na letni zbiór pęczkowy. Korzeń spichrzowy średniej wielkości do
dużego, kulisty do kulisto-spłaszczonego, z lejkowatą nasadą, zagłębiony w ziemi do 3/4
długości. Skórka gładka, ciemnoczerwona. Miąższ o dużej zawartości cukrów i czerwonego
barwnika – betaniny (krwistoczerwony), o słabo zaznaczonych pierścieniach. Odmiana
wykazuje słabą skłonność do kumulowania azotanów. Nadaje się do uprawy w każdej glebie
zasobnej w składniki pokarmowe.
Wysiew na zbiór pęczkowy – w pierwszej dekadzie kwietnia, do przechowywania zimowego
– koniec maja - początek czerwca.
Norma wysiewu – 12 kg nasion/ha. Plon – 54 t/ha do 70 t/ha przy dużej wilgotności gleby
spowodowanej intensywnymi opadami.
Burak ćwikłowy JAWOR –

owość!!! – wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 roku.

Odmiana wytwarza zgrubienia kuliste o gładkiej skórce i intensywnie czerwonej barwie
miąższu, bez wyraźnie zaznaczonych na przekroju pierścieni. Miąższ jest delikatny, smaczny.
Odmiana plenna (50–60 t/ha) nadająca się do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania.
Termin siewu od połowy kwietnia do początku czerwca.
Wykazuje podwyższoną tolerancję na mączniaka prawdziwego oraz chwościka.

Burak ćwikłowy KIER –

owość!!! – odmiana buraka o cylindrycznym kształcie korzenia

wpisana do Krajowego Rejestru w 2012 roku. Odmiana plenna o dużym udziale korzeni
handlowych w plonie ogólnym. Korzeń spichrzowy cylindryczny, długi, zagłębiony w ziemi
do połowy. Skórka czerwonopurpurowa, skorkowacenie słabe do średniego. Miąższ delikatny,
słodki o purpurowej barwie i niewidocznych pierścieniach. Polecana do bezpośredniego
spożycia oraz przechowywania.
Długość okresu wegetacji 100-110 dni.
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Bób HA GDOW

BIAŁY – odmiana plenna, średnio późna. Rośliny dorastające do

wysokości 125 cm, krzewią się słabo, tworzące 8–14 strąków zawierających po 3–5 nasion. W
fazie dojrzałości użytkowej strąk osiąga długość 12–17 cm. Nasiona świeże – duże,
białoseledynowe, o dobrych walorach smakowych. Nadają się do bezpośredniego spożycia,
jak i do przetwórstwa.. Wymaga gleby cięższej, żyznej zasobnej w wilgoć.
Wysiew na głębokość 4-6 cm w III-IV w rozstawie 30-50 x 25 cm. Plon świeżych nasion –
8,5–9 t/ha, suchych – 1,5–2 t/ha. Masa 1000 suchych nasion wynosi 1400–2000 g. Masa 1000
nasion dojrzałych technologicznie wynosi 3000–3500 g.
Bób BOLKO –

owość!! Odmiana plenna, średnio późna, rośliny wysokie, tworzące 8–12

strąków zawierających po 3–5 nasion. W fazie dojrzałości konsumpcyjnej strąk osiąga
długość 12–15 cm. Nasiona świeże – duże, beżowe, o dobrych walorach smakowych. Nadają
się do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa.

