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Odmiany marki SPÓJNIA

SAŁATA
OWACJA

Odmiana masłowa, bardzo plenna, średnio wczesna, przeznaczona do uprawy polowej. Wysiew marzec – lipiec. Można uprawiać na zbiór jesienny. Bardzo późno tworzy pędy kwiatostanowe. Główka duża, dobrze wypełniona, jasnozielona, zamknięta
u podstawy. Długo zachowuje wartość handlową, bardzo smaczna, liście nie gorzknieją. Tolerancyjna na rasy 1-7 i 10-12 mączniaka rzekomego i wobec wirusów. Dojrzałość
handlową osiąga po 45-50 dniach od wysadzenia. Zalecana rozstawa 12-16 roślin / m2.

MILLY - ELENA

Odmiana masłowa, bardzo plenna, średnio wczesna, przeznaczona do uprawy pod osłonami i w gruncie. Wysiew w szklarni od stycznia, a w gruncie - do połowy maja. Można uprawiać na zbiór jesienny. Główka duża, okrągła lub poprzecznie
eliptyczna, o żółtozielonych liściach, zamknięta. Późno wybija w pędy nasienne. Bardzo smaczna, liście nie gorzknieją.
Dojrzałość handlową osiąga po ok. 45-47 dniach od wysadzenia. Odporna na niektóre rasy 1-7 i 10-12 mączniaka rzekomego
i wirusa mozaiki. Zalecana rozstawa 12-16 roślin / m2.

SZANSA

Odmiana masłowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami - jesienią, zimą i wczesną wiosną. Szybko wiąże główki przy krótkim dniu. Wysiew do końca lutego (można
też od połowy sierpnia). Rośliny o lekko wzniesionym pokroju co zapobiega zagniwaniu główek. Główka okrągła, średnio zwięzła, o bardzo delikatnej konsystencji
liści. Tolerancyjna na niektóre rasy mączniaka rzekomego 1-15. Tolerancyjna wobec
temperatury i długości dnia. Dojrzałość handlową osiąga po ok. 40 dniach od wysadzenia. Zalecana rozstawa - do 20 roślin / m2.

NOCHOWSKA

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, gruntowa. Przeznaczona na zbiór późnowiosenny i letni. Wytrzymała na wysokie temperatury, bardzo smaczna. Tworzy dość
duże, twarde, kuliste główki. Liście duże, żółtawozielone, delikatne.

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski
region północnej, środkowej i zachodniej Polski

tel. 508-191-757
tel. 508-191-758

ZINA

Odmiana masłowa, średnio wczesna. Tworzy główki średnio duże, średnio zwięzłe, zamknięte. Liście średniej wielkości, jasnozielone ze słabym połyskiem, kruche, gładkie,
ze słabo pofałdowanymi brzegami. Odmiana ta zimuje w gruncie bez osłon. ZINA daje
wczesnowiosenny plon główek, który pod względem terminu porównywalny jest do odmian uprawianych w tunelach foliowych. Dość dobra odporność na choroby. Odmiana
nadaje się również do uprawy w gruncie z siewu wczesnowiosennego.

FLAMENCO

Odmiana do produkcji na wiosnę, lato i jesień. Tworzy duże, bujne liście o dębowym
kształcie i czerwonawym kolorze. Odmiana odporna na kilka ras mączniaka rzekomego. W miarę rozwijania się liści można je stopniowo obrywać do spożycia
w postaci różnego rodzaju sałatek, surówek, kanapek, do dekoracji.

LARSEN

Odmiana lodowa, średnio wczesna, do całorocznej uprawy w gruncie. Tworzy duże
zamknięte kruche i smaczne główki. Odporna na wybijanie w pędy nasienne i kilka
ras mączniaka. Okres od siewu do zbioru wynosi 80 dni. Doskonała do bezpośredniej konsumpcji, przyrządzania surówek, do dekoracji. Wymaga gleby żyznej, wilgotnejale przepuszczalnej.

Uprawa gruntowa (odmiana : Nochowska, Zina, Owacja, Flamenco, Larsen)
• uprawa z rozsady: wysiew do pojemników na ok. 6 tygodni przed planowanym posadzeniem do gruntu. Optymalna
temperatura 15-20°C. Po wzejściu roślin temperaturę obniżyć do 12 - 13°C w nocy i 15°C w dzień. Przepikowć rozsadę
do multiplatów lub do doniczek ziemnych o średnicy 5 cm. Po przerośnięciu pierwszych korzeni na zewnątrz pojemników
należy rozsadę wysadzać na miejsce stałe. Rozstawa ok. 40 x 25 cm.
• uprawa z siewu: wysiew nasion od wczesnej wiosny (gdy warunki klimatyczne na to pozwalają). Gleba powinna być
pulchna, dobrze wyrównana, wolna od brył; najlepiej po jesiennej, głębokiej orce i wiosennej włóce, kultywatorze czy
bronie. Rozstawa rzędów 30 - 40 cm. W fazie 3 - 4 liści wykonać przerywkę na odległość 20 - 30 cm. Sałatę na przezimowanie (odm. ZINA) wysiewać od połowy do końca września, w podłoże głęboko uprawione, przepuszczalne i osłonięte od wiatrów. Termin ten jest precyzyjny ze względu na zmienne warunki klimatyczne w poszczególnych latach.
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od połowy VIII
do połowy X

Odmiana
Szansa

Zina

Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.

