
Marchew | Carrot
Daucus carota L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID

ASKONA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 130-150 days, Berlicum type
• Long, smooth-skinned root, slightly conical, blunt to semi-pointed
• Core - medium to large
• Core and flesh have the same orange colour
• High marketable yield
• No tendency to cracking
• Recommended for processing, especially freezing

• Okres wegetacji ok.  130-150 dni, typ Berlicum
• Korzeń długi, o gładkiej skórce, lekko stożkowaty, tępo 

zakończony do półostrego
• Rdzeń średni do dużego, pomarańczowy, podobny do kory
• Wysoki plon handlowy
• Nie przejawia tendencji do pękania 
• Przeznaczona głównie do przetwórstwa, zwłaszcza mrożenia

ALFA mieszaniec F1
• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Nantes
• Korzeń dł. 20-25 cm o gładkiej skórce, tępej nasadzie
• Przekrój korzenia jednolity, dobrze wybarwiony
• Wysoki plon handlowy
• Duża zawartość suchej masy, brak skłonności do pękania
• Polecana na świeży rynek, przechowywania i przetwórstwa

• Vegetation period approx. 110-130 days, Nantes type
• Root with a smooth skin, blunt base, length 20-25 cm
• Uniform, well-coloured root cross-section
• High marketable yield
• High dry matter content, no tendency to cracking
• Recommended for the fresh market, storage and processing

BROKER mieszaniec F1
• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum
• Korzeń walcowaty długości 18 cm, o masie około 180 g, 

intensywnie pomarańczowy 
• Na przekroju całkowicie wybarwiony, nie kumulujący azotanów
• Zawartość suchej masy14%, cukrów 9%, karotenu 12 mg% 
• Do bezpośredniego spożycia i przechowywania 
• Zalecana uprawa na redlinach

• Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum type
• Root is cylindrical, 18 cm long
• Average root weight 180 g
• Intensively orange, well coloured
• Very low content of nitrates
• Dry matter content  14 %, carbohydrates 9%, carotene 12 mg%
• For fresh market and storage
• Recommended for growing in ridges

GALICJA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 110-120 days, Nantes/Flakkee type
• Medium-long, smooth, cylindrical roots with a blunt tip
• The colour of the cross-section is uniformly intense orange
• Dry matter content - high
• Tendency to accumulation of nitrates - low
• Recommended for fresh market, storage and processing

• Okres wegetacji  ok. 110-120 dni, Nantes/Flakkee type
• Korzenie średniodługie, gładkie, kształt cylindryczny o tępym 

zakończeniu 
• Barwa przekroju wyrównana, intensywnie pomarańczowa
• Wysoka zawartość suchej masy 
• Mała skłonność do kumulowania azotanów
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania 

i przetwórstwa

KAMILA mieszaniec F1
• Okres wegetacji ok. 100-110  dni , typ Nantes
• Odmiana plenna, wyrównana
• Korzeń bardzo dobrze wybarwiony na zewnątrz i na przekroju
• Skórka bardzo gładka, łatwa do płukania
• Wysoka zawartość cukrów i karotenu
• Polecana na zbiór pęczkowy oraz do przetwórstwa

• Vegetation period approx. 100 -110 days, Nantes type
• Fertile and uniform hybrid
• Root very well coloured on the outside and on the cross section
• The skin is very smooth, easy to rinse
• Sugar and carotene content - high
• Recommended for  harvesting  in bunches and processing



• Okres wegetacji ok. 105-120 dni, typ Nantes
• Odmiana plenna
• Korzeń cylindryczny do lekko stożkowatego
• Skórka intensywnie wybarwiona, gładka, błyszcząca
• Niska ten dencja do kumulowania azotanów
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i do produkcji 

przetworów dla dzieci

• Vegetation period approx. 105-120 days, Nantes type
• Fertile hybrid 
• Root cylindrical to slightly conical
• The skin is intensely coloured, smooth and shiny
• Tendency to accumulation of nitrates - low
• Recommended for fresh market and for the production of baby foot

KINGA mieszaniec F1

• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
• Korzeń lekko stożkowaty, długości ok. 20 cm i masie 130-180 g
• Intensywnie pomarańczowy, na przekroju całkowicie wybarwiony
• Zawartość suchej masy 14%, cukrów 10%, karotenu 12 mg%
• Do bezpośredniego spożycia i przechowywania, polecana do 

przetwórstwa
• Zalecana uprawa na redlinach

• Vegetation period approx. 120-130 days, Berlicum/Nantes type
• Slightly conical root, approx 20 cm long
• Average root weight 130-180 g
• Intensively orange, well coloured
• Dry matter content  14 %, carbohydrates 10 %, carotene 12 mg%
• For fresh market, storage  and for processing
• Recommended for growing in ridges

KONGO mieszaniec F1

• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
• Przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku oraz do 

krótkotrwałego przechowywania. 
• Barwa powierzchni korzenia i miąższu pomarańczowa. 
• Korzeń dość długi, lekko stożkowaty, o gładkiej powierzchni. 
• Brak skłonności do tworzenia zabarwienia antocyjanowego 

i zazielenienia główek. 
• Miąższ soczysty, słodki, bardzo smaczny. 
• Zalecany jak najwcześniejszy wysiew wiosną. 
• Wysiew może być powtórzony do połowy lipca na zbiór jesienny. 
• Gatunek wymaga gleb dobrze i głęboko uprawionych.

• Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum/Nantes type
• For fresh market and short term storage
• Core and flesh - well coloured, orange
• Root is long, slightly conical, smooth
• Do not turn green, no anthocyanin colouring
• Juicy, sweet and very tasty
• Recommended for early spring sowing
• Sowing can be repeated until 15th of July for autumn harvest
• Recommended for growing in ridges

NEFRYT mieszaniec F1

KOMETA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 120-130 days, Nantes type
• Fertile hybrid 
• Root is blunt, skin is smooth
• Content of dry matter, carotene - high
• Tendency to accumulation of nitrates - low
• Recommended for fresh market and for the production of baby foot

• Okres wegetacji ok. 120-130 dni , typ Nantes
• Odmiana plenna 
• Korzeń tępo zakończony, skórka gładka
• Ma wysoką zawartość suchej masy, karotenów 
• Charakteryzuję się niską tendencją do kumulowania azotanów
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania 

i przetwórstwa

KRAKOWIA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 105-120 days, Nantes type
• Slightly conical root, very well coloured
• The root skin is smooth
• It is characterized by a very high content of carotenes and sugars
• Recommended for harvesting in bunches, for fresh market and processing

• Okres wegetacji ok. 105-120 dni, typ Nantes
• Korzeń lekko stożkowaty, bardzo dobrze wybarwiony
• Skórka korzenia gładka
• Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością karotenów i cukrów
• Przeznaczona na zbiór pęczkowy, do bezpośredniego spożycia 

i przetwórstwa

NORTON mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum/Nantes type
• Root - cylindrical, narrowing at the end, 21 cm long
• Average root weight 160 g
• Intensively orange, well coloured
• For fresh market and storage
• Suitable for processing
• Recommended for growing in ridges

• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum/Nantes
• Wytwarza walcowaty, zwężający się ku dołowi korzeń długości 

21 cm, o masie około 160 g, intensywnie pomarańczowy, na 
przekroju całkowicie wybarwiony

• Zawartość suchej masy 13%, cukrów 10%, karotenu 11,7 mg% 
• Przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia i przechowywania
• Polecana do przetwórstwa 
• Zalecana uprawa na redlinach



RODOS mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 110-130 days, Berlicum type
• Root is cylindrical, narrowing at the end, 19-20 cm long
• Average root weight 200 g
• Intensively orange, well coloured
• Dry matter content 12,8 %, carbohydrates 9,5 %, carotene 12,3 mg%
• For fresh market and storage
• Recommended for growing in ridges

• Okres wegetacji ok. 110-130 dni, typ Berlicum
• Wytwarza walcowaty, zwężający się ku dołowi korzeń długości 

19-20 cm, o masie około 200 g, intensywnie pomarańczowy, na 
przekroju całkowicie wybarwiony

• Zawartość suchej masy 12,8%, cukrów 9,5%, karotenu12,3 mg% 
• Odmiana przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia 

i przechowywania
• Zalecana uprawa na redlinach

SALSA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 130-150 days, Flakkee type
• High yield
• Root slightly conical, pointed, well coloured
• The root skin is smooth
• Content of carotenes and dry matter - high
• Recommended for storage and processing, especially for frozen food, 

juices, dried products

• Okres wegetacji ok. 130-150 dni, typ Flakkee
• Wysoki plon
• Korzeń lekko klinowaty, ostro zakończony, dobrze wybarwiony 
• Skórka korzenia gładka 
• Wysoka zawartość karotenów i suchej masy 
• Przeznaczona do przechowywania i przetwórstwa, zwłaszcza na 

mrożonki, soki, susz

• Okres wegetacji ok. 110-120 dni, typ Nantes
• Korzenie cylindryczne o tępym zakończeniu
• Gładka skorka, wyrównana barwa przekroju 
• Mała skłonność do zazieleniania
• Długa, mocna nać o półwzniesionym pokroju pozwala na łatwy 

mechaniczny zbiór 
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia

• Vegetation period about 110-120 days, Nantes type
• Cylindrical roots with a blunt tip
• The root skin is smooth, a uniform colour of the cross-section
• Tendency to become green - little
• A long, strong leaves- easy for mechanical harvesting
• Recommended for fresh market

RUMBA mieszaniec F1

SPARTA mieszaniec F1
• Vegetation period approx. 140-150 days, Flakkee type
• High yield
• Long, very well coloured roots
• Percentage of the core in the root diameter - small
• Dry matter content - high
• Tasty. Sugar content - quite high
• Recommended for processing, fresh market and storage

• Okres wegetacji ok. 140-150 dni, typ Flakkee
• Wysoki plon
• Korzenie długie, bardzo dobrze wybarwione
• Dość mały procentowy udział rdzenia w średnicy korzenia
• Duża zawartość suchej masy 
• Smaczna, dosyć wysoka zawartość cukrów
• Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do bezpośredniego 

spożycia i przechowywania

• Okres wegetacji ok. 130-140 dni, typ Flakkee
• Długi korzeń, dobrze wybarwiony
• Wysoki potencjał plonotwórczy
• Duża zawartość suchej masy, dość wysoka zawartość cukrów
• Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do bezpośredniego 

spożycia i przechowywania

• Vegetation period approx. 130-140 days, Flakkee type
• Long root, well coloured
• High yield potential
• Dry matter content - high, sugar content - quite high
• Recommended for processing, fresh market and storage

OMEGA mieszaniec F1

• Okres wegetacji 130-150 dni, typ Berlicum
• Korzeń lekko klinowaty i cylindryczny, tępo zakończony,  

dobrze wybarwiony
• Skórka korzenia gładka 
• Bardzo wysoki plon, o bardzo dobrej strukturze
• Ma wysoką zawartość  karotenów, suchej masy oraz  

bardzo dobry smak 
• Przeznaczona do przechowywania i przetwórstwa, zwłaszcza na 

mrożonki, soki, susz

• Vegetation period approx. 130-150 days, Berlicum type
• Root slightly wedge-shaped and cylindrical, blunt, well coloured
• The root skin is smooth
• Very high yield, with a very good structure
• Content of carotenes, dry matter – high. Very good taste
• Recommended for storage and processing, especially for frozen 

food, juices, dried products

SAMBA mieszaniec F1



• Okres wegetacji ok. 140-160 dni, typ Berlicum/ Flakkee
• Plenna, niezawodna w plonowaniu w różnych warunkach 

klimatycznych i glebowych 
• Przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, dla 

przetwórstwa (mrożonki, soki) oraz do długiego przechowywania 
• Korzeń długi (25-28 cm), 160 -200 g, stożkowaty, ostro zakończony, 

bardzo duży, mało podatny na pękanie i rozwidlanie 
• Skórka o pomarańczowej barwie 
• Barwa kory i rdzenia wyrównana, kora gruba 

• Vegetation period approx. 140-160 days, Berlicum/Flakkee type
• High crops under different weather and soil conditions
• Recommended  for fresh market, processing (juices) and for long 

storage
• Roots long (25-28 cm), very big (160-200 g) sharp ended, resistant 

to cracking
• Skin is orange coloured

BLANKA

• Okres wegetacji ok. 140-150 dni
• Plenna odmiana w typie Flakkee
• Korzeń bardzo duży, dobrze wybarwiony, nie wykazujący skłonności do 

pękania
• Duża zawartość cukrów i suchej masy
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

• Vegetation period approx. 140-150 days
• Fertile variety, Flakkee type
• Very large root, well-coloured, no tendency to crack
• Sugar and dry matter content - high
• Recommended for fresh market, storage and processing

DOLANKA

• Okres wegetacji ok. 140-160 dni
• Bardzo plenna odmiana w typie Flakkee
• Korzeń gładki, półostro zakończony
• Nadaje się na zbiór mechaniczny ze względu na  silną nać i lekko 

wypukłą głowę
• Mała skłonność do pękania
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

• Vegetation period approx. 140-160 days
• Very fertile variety, Flakkee type
• Smooth, semi-pointed root
• Suitable for mechanical harvesting - strong leaves and slightly 

convex head
• Tendency to cracking - low
• Recommended for fresh market, storage and processing

FLAKKESE 2-FLACORO POL

DELTA
• Vegetation period approx. 140-150 days, Berlicum/Flakkee type
• Stable high yielding
• Well-coloured roots
• Content of sugars and dry matter - quite high
• Recommended for fresh market, storage and processing

• Okres wegetacji ok. 140-150 dni, typ Berlicum/Flakkee
• Wysokie, stabilne plonowanie
• Dobrze wybarwione korzenie
• Dość wysoka zawarość cukrów i suchej masy
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania 

i przetwórstwa

FINEZJA
• Vegetation period approx. 120-130 days
• Fertile variety Flakkee type
• Roots slightly cylindrical to conical in shape, well coloured
• Recommended for fresh market, storage and processing

• Okres wegetacji ok. 120-130 dni
• Plenna, w typie Flakke
• Korzenie o kształcie lekko walcowatym do stożkowatego, dobrze wybarwione
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa

• Okres wegetacji  ok. 120-150 dni
• Bardzo plenna, w typie Flakke
• Długi, dobrze wybarwiony korzeń
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przechowywania 

i przetwórstwa

• Vegetation period approx. 140-150 days
• Very fertile variety, Flakkee type
• Long, well-coloured root
• Recommended for fresh market, storage and processing

FLAMANKA

ODMIANY USTALONE/OPEN POLLINATED VARIETES

FLAKKESE 2-TROPHY ZIF
• Vegetation period approx. 140-160 days, Flakkee type
• For fresh market, processing (freezing, drying, juices) 

and storage
• Root is conical shaped, long (25-30 cm), 200 g weight
• Resistant to cracking
• Small core (less than 50%) and dark orange
• Strong leaves - good for mechanical harvesting
• Tolerant to Alternaria leaf blight

• Okres wegetacji ok. 140-165 dni, typ Flakkee
• Do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa (mrożonki, susz, soki) i przechowywania 
• Kształt korzenia stożkowy, długi na 25-30 cm o średniej masie korzenia 200 g 
• Korzenie nie posiadają skłonności do pękania i rozwidlania 
• Niski wskaźnik wyrazistości rdzenia - około 1,3 (wyrównana barwa kory i rdzenia) 
• Intensywność barwy kory i rdzenia - 7 (skala 1-9) 
• Udział rdzenia do 50% 
• Nać mocna, wysoka, odpowiednia do mechanicznego zbioru 
• Tolerancyjna na porażenie przez alternariozę



• Okres wegetacji ok. 110-120 dni, typ Flakkee
• Korzenie długie 18-22 cm, lekko stożkowate, zakończenie 

zaokrąglone do półostrego
• Skórka gładka, pomarańczowa
• Rdzeń średni, intensywnie pomarańczowy 
• Średnia masa korzenia 180-220 g
• Polecana głównie do uprawy na bezpośrednie spożycie
• Może być przechowywana do lutego

• Vegetation period approx. 110-120 days, Flakkee type
• Long roots (18-22cm), slightly cylindrical, do not crack
• Smooth and orange skin
• Medium, dark orange core
• Root 180-220 g weight
• Recommended for fresh market
• Can be stored until February

JAGNA

KORAL
• Vegetation period approx. 140-150 days
• Very fertile variety, Flakkee type
• Root with a smooth skin without greening
• Very well coloured core and cortex
• Suitable for mechanical harvesting
• Recommended for the industry for juices and slices and for long storage

• Okres wegetacji ok. 140-150 dni
• Bardzo plenna odmiana w typie Flakkee
• Korzeń o gładkiej skórce bez zazielenienia
• Kora i walec osiowy bardzo dobrze wybarwione
• Nadaje się do mechanicznego zbioru
• Polecana do przemysłu na soki i krajanki oraz do długiego 

przechowywania

• Okres wegetacji ok. 100-110 dni
• Bardzo plenna, w typie Nantes
• Korzeń długi, lekko stożkowaty do walcowatego
• Niewielka skłonność do pękania
• Brak tendencji do zazielenienia wewnętrznego i zewnętrznego
• Przeznaczona do przetwórstwa i na świeży rynek

• Vegetation period approx. 100-110 days
• Very fertile, Nantes type
• Long, slightly conical to cylindrical root
• Tendency to crack - low
• No tendency to internal and external greening
• Recommended for processing and fresh market

NANTES 5- FANTA

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wegetacja 
(dni)

Vegetation 
period 
(days)

Korzeń / Root Przydatność do / Recommended for

Długość 
(cm)

Lenght 
(cm)

Masa (g)
Weight (g)

Kształ
Shape

Miąższ / Flesh

Świeży rynek 
Fresh market

Przetwórstwo
Processing

Przechowanie 
StorageKolor

Color

Skład chemiczny 
Contents

Cukry (%) 
Sugar (%)

Karoten (%)
Carotene (%)

s.m. (%)
dry matter (%)

ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID VARIETIES

ALFA F1 SPÓJNIA 110-130 20-25 150-160 N pomarańcz. / orange bd bd bd *** ** *

ASKONA F1 POLAN 130-150 18-20 bd B pomarańcz. / orange 11,5 18,7 13,3 ** *** *

BROKER F1 PLANTICO 110-130 15-20 160-200 B
intens. pomarańcz. 

intense orange
9 12 14 *** ** ***

GALICJA F1 POLAN 110-120 16-20 bd N/F pomarańcz. / orange 10 20 14 *** *** **

KAMILA F1 POLAN 100-110 18-20 bd N pomarańcz. / orange 6-8 16-18 13,5 ***

KINGA F1 POLAN 105-120 18-20 bd N
ciemno pomarańcz.

dark orange
8,4-8,6 19-22 16 * ** **

KOMETA F1 POLAN 120-130 18-20 bd N
ciemno pomarańcz.

dark orange
8-8,4 17-19 16,8 *** ** **

KONGO F1 PLANTICO 110-130 18-22 130-180 B/N
intens. pomarańcz. 

intense orange
10 12 14 *** ** ***

KRAKOWIA F1 POLAN 105-120 18-20 bd N pomarańcz. / orange 7,4-9 19-22 14-18 ** **

NEFRYT F1 PLANTICO 110-130 17-22 120-160 B/N
intens. pomarańcz. 

intense orange
8 11,5 13,5 *** ** ***

NORTON F1 PLANTICO 110-130 18-22 120-180 B/N
intens. pomarańcz. 

intense orange
10 11,7 13 *** ** ***

OMEGA F1 SPÓJNIA 130-140 20-22 160-200 F
intens. pomarańcz. 

intense orange
bd bd bd ** *** **

Marchew - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Carrot - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties



www.plantico.plwww.nasiona.pl www.nasiona-warzyw.pl

Dział Handlowy w Zielonkach  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:  
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:  
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:   
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:  
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

 PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

RODOS F1 PLANTICO 110-130 16-22 160-200 B
intens. pomarańcz. 

intense orange
9,5 12,3 12,8 *** ** ***

RUMBA F1 POLAN 110-120 16-22 bd N pomarańcz. / orange 13,7 18 12 *** ** **

SALSA F1 POLAN 130-150 22-24 bd F
ciemno pomarańcz.

dark orange
10,5 19,6 15,5 *** **

SAMBA F1 POLAN 130-150 20-22 bd B pomarańcz. / orange 9,5 17,6 14,6 *** **

SPARTA F1 SPÓJNIA 140-150 18-20 160-190 F
intens. pomarańcz. 

intense orange
bd bd bd ** *** **

ODMIANY USTALONE / OPEN POLLINATED VARIETIES

AMSTERDAM 3 - 
AMSTERDAMSKA NOE SPÓJNIA 100-110 12-16 bd N pomarańcz. / orange bd bd bd *** * *

BERLIKUMER 2 - 
PERFEKCJA GOF PLANTICO 120-150 16-19 220-240 B

ciemno pomarańcz.
dark orange

8-8,5 16-19 11 *** * ***

BERLIKUMER 2 - BERŁO SPÓJNIA 120-130 20-25 120-150 B pomarańcz. / orange bd bd bd *** ** **

BLANKA PLANTICO 140-160 25-28 160-200 B/F pomarańcz. / orange 7,4 7,9 13 ** *** ***

DELTA SPÓJNIA 140-150 20-25 190-200 B/F pomarańcz. / orange bd bd bd ** *** ***

DOLANKA POLAN 140-150 18-20 bd F pomarańcz. / orange 7,5-8 15-17 13,5-14 *** *** **

FATIMA SPÓJNIA 140-150 20-25 200-210 F pomarańcz. / orange bd bd bd *** *** **

FINEZJA SPÓJNIA 120-130 18-22 180-200 F pomarańcz. / orange bd bd bd *** *** ***

FLAKKESE 2 - 
FLACORO POL POLAN 140-160 20-24 bd F pomarańcz. / orange 7 9 12,5 ** ** ***

FLAKKESE 2-TROPHY 
ZIF PLANTICO 140-165 25-30 180-200 F pomarańcz. / orange 7,4 7,9 13 ** *** ***

FLAMANKA SPÓJNIA 120-150 20-25 120-150 F pomarańcz. / orange bd bd bd *** *** ***

JAGNA PLANTICO 110-120 18-22 180-220 F pomarańcz. / orange 6,5 9 12 ***  - ***

KORAL POLAN 140-150 18-20 bd F
ciemno pomarańcz.

dark orange
7 12 12-14 *** *** ***

NANTES 5- FANTA SPÓJNIA 100-110 18-22 100-120 N pomarańcz. / orange bd bd bd *** *** *

NANTEJSKA POLANA POLAN 120-130 16-18 bd N
ciemno pomarańcz.

dark orange
7-9 9,5-10 14 *** ** **

REGULSKA PLANTICO 130-140 16-21 220-240 B
intens. pomarańcz. 

intense orange
8,-8,8 16-18 12,5 *** *** ***

bd - brak danych / no data
* nadaje się / useful ** polecana / recommended *** szczególnie polecana / specjally recommended
Kształt korzenia: N – Nantes; B – Bericumer; F – Flakkee

Export – tel. 608-536-381; e-mail:  trade@plantico.pl

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wegetacja 
(dni)

Vegetation 
period 
(days)

Korzeń / Root Przydatność do / Recommended for

Długość 
(cm)

Lenght 
(cm)

Masa (g)
Weight (g)

Kształ
Shape

Miąższ / Flesh

Świeży rynek 
Fresh market

Przetwórstwo
Processing

Przechowanie 
StorageKolor

Color

Skład chemiczny 
Contents

Cukry (%) 
Sugar (%)

Karoten (%)
Carotene (%)

s.m. (%)
dry matter (%)

ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID VARIETIES


