Rzodkiewka I Radish
Raphanus sativus L.

ODMIANY KULISTE I ROUND VARIETIES

AFRODYTA
• Do uprawy w tunelach i w polu.
• Okres wegetacji: 28-31 dni.
• Zgrubienia okrągłe o białej, błyszczącej, gładkiej skórce.
• Miąższ biały.
• Dobra struktura plonu (duży udział korzeni handlowych
w plonie ogólnym).
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm.
• Obsada roślin w polu 40 tys. szt./ar a pod osłonami 72 tys. szt./
tunel (180 m2).

• For field and under cover production.
• Vegetation period: 28-31 days from sowing to harvest.
• Circular roots with white, shiny, smooth skin.
• White flesh.
• Recommended point sowing (10 x 2,5 cm).
• Sowing rate - 40 000/ 100 m2 under cover and 72 000 /tunnel
(180 m2).

GALAXY
• Do uprawy polowej.
• Wczesna.
• Okres wegetacji: 30 dni.
• Zgrubienie czerwone, kuliste o średnicy 2,5-2,8 cm.
• Skórka delikatna, cienka.
• Miąższ biały, bez skłonności do parcenia.
• Wyrównana w kształcie.
• Jednocześnie dojrzewająca.
• Plenna.

• For open field production.
• Early variety.
• Vegetation period: 30 days from sowing to harvest.
• Red, round roots; 2,5-2,8 cm diameter.
• Delicate and thin skin.
• White flesh.
• Equal in shape.
• High yields.

MALAGA
• Do uprawy polowej.
• Średniowczesna, o intensywnym wzroście.
• Okres wegetacji: 28-32 dni.
• Zgrubienia korzeniowe kuliste, fioletowe o masie około 30 g
i średnicy 2,5-2,8 cm.
• Nadaje się do jednorazowego zbioru.
• Miąższ biały, delikatny w smaku, odporny na parcenie.
• Zalecany siew punktowy w rozstawie l0 x 2,5 cm,
przy obsadzie roślin w polu 40 tys. szt./ar.

• For field cultivation.
• Medium early variety.
• Vegetation period: 28-32 days from sowing to harvest.
• Round roots, violet (30g weight; 2,5-2,8 cm diameter).
• Suitable for one time harvest.
• White flesh, without tendency to become pithy.
• Delicate in taste.
• Recommended point sowing (10 x 2,5 cm), 40 000/100 m.

POLINA
• Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych.
• Średniowczesna.
• Okres wegetacji: 30-35 dni.
• Tworzy regularne, wyrównane, duże, kuliste zgrubienia
o różowo-białej skórce.
• Na przekroju biała.
• Duży plon zgrubień handlowych.
• Rozeta liściowa wzniesiona, średniej wielkości.

• Suitable for field and under cover production.
• Medium early variety.
• Vegetation period: 30-35 days.
• Regular, big, round roots.
• Bi-colored: intensive pink with white tip.
• White flesh.
• Leaves: medium size.

RAMONA
• Do uprawy w polu i pod osłonami.
• Średniowczesna, o intensywnym wzroście.
• Okres wegetacji: 28-32 dni.
• Nadaje się do jednorazowego zbioru.
• Wytwarza kuliste, intensywnie czerwone zgrubienia
korzeniowe, masie 26-28 g i średnicy 2,5-2,8 cm.
• Miąższ biały, o delikatnym, doskonałym smaku, odporny
na parcenie.
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm,
przy obsadzie roślin w polu 40 tys. szt./ar.
• Pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m2) przy terminie siewu
od lutego do sierpnia, a 52 tys. szt./tunel (180 m2)
przy wysiewie od września do listopada.

• For open field and under cover production.
• Medium early variety with an intense growth.
• Vegetation period: 28-32 days.
• Suitable for one time harvest.
• Intensive red roots, 26-28 g weight; 2,5-2,8 cm diameter.
• White flesh, delicate in taste.
• Recommended point sowing (10 x 2,5 cm; 40 000/100 m2).
• Sowing rate - under cover 72 000/tunnel (180 m2) – sowing from
February to August; 52 000/tunnel (180 m2) – sowing from
September to November.

RONDO
• Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych.
• Okres wegetacji: 28-32 dni.
• Tworzy regularne, wyrównane, bardzo duże, kuliste zgrubienia
o czerwono-białej skórce.
• Odporna na parcenie.
• Duży plon zgrubień handlowych.
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm
przy obsadzie roślin w polu 40 tys. szt./ar, a pod osłonami 72 tys.
szt./tunel (180 m2).

• For open field and under cover production.
• Vegetation period: 28-32 days from sowing to harvest.
• Creates round, regular, very big red roots with white tip.
• Resistant to become pithy.
• High yields.
• Recommended point sowing (10x2,5 cm) 40 000/100 m2,
under cover 72 000/tunnel (180 m2).

TYTANIA
• Do wiosennej i jesiennej uprawy w tunelach foliowych.
• Wczesna.
• Okres wegetacji: 30 dni.
• Tworzy kuliste jednobarwne, intensywnie czerwone zgrubienie.
• Na przekroju biała, bez tendencji do parcenia.
• Wyrównana w kształcie,
• Jednocześnie dojrzewająca.

• For spring and autumn cultivation in plastic tunnels.
• Early variety.
• Vegetation period: 30 days from sowing to harvest.
• Creates round, intensively red roots.
• White flesh, without the tendency to become pithy.
• Equal in shape.
• Concentrated ripening.

ODMIANY CYLINDRYCZNE I CYLINDRICAL VARIETIES

LEDA
• Do uprawy w tunelu i gruncie.
• Okres wegetacji: 33-37 dni.
• Zgrubienia korzeniowe białe, kształtne, cylindryczne,
długości 4-4,5 cm i średnicy 1,5-2 cm.
• Na przekroju biała, bez tendencji do parcenia.
• Nadaje się do jednorazowego zbioru.

• For open field and under cover production.
• Vegetation period: 33 – 37 days.
• White roots, cylindrical, 4-4,5 cm length, 1,5-2 cm diameter.
• White flesh, resistant to become pithy.
• Suitable for one time harvest.

MILA
• Wczesna – wytwarza zgrubienia handlowe w 3 tygodnie
od wschodów.
• Do uprawy pod osłonami i w polu.
• Zgrubienia korzeniowe cylindryczne, długości 4-4,5 cm,
czerwone, z białym końcem.
• Miąższ intensywnie biały, mało podatny na parcenie, łagodny
w smaku.
• Zalecany siew punktowy nasion w rozstawie: od lutego
do września 10 x 2,5 cm, tj. 72 tyś. szt./tunel (180 m2) lub 40 tys.
szt./ar; od września do listopada 10 x 3,5 cm, tj. 52 tys. szt./tunel
lub 29 tyś szt./ar.

• Early variety.
• Vegetation period: 21-24 days.
• For open field and under cover production.
• Cylindrical roots, 4-4,5 cm long, red with white tip.
• White flesh, without the tendency to become pithy.
• Delicate in taste.
• Recommended point sowing (from February to September
10x2,5 cm (72 000/tunnel) or from September to November
10x3,5 cm(52 000/tunnel).

OPOLANKA
• Wczesna, w optymalnych warunkach okres wegetacji wynosi
około 21 dni.
• Zgrubienie wydłużone, średniej długości 4,6 cm i o średniej
masie 8-9 g.
• Skórka delikatna, cienka, szkarłatna z białą plamą.
• Miąższ szklisty, biały, z małą skłonnością do parcenia.
• Odmiana polecana do uprawy wiosennej i jesiennej
w polu i pod osłonami.

• Early variety (21 days to maturity).
• Elongated roots, medium length 4,6 cm and 8-9 g weight.
• Skin is delicate, thin, scarlet with white tip.
• White flesh, with low tendency to become pithy.
• Variety recommended for spring and autumn cultivation
in field and under cover.

Okres
wegetacji
Odmiana
Variety

Days to
maturity
from
sowing

Uprawa

Zgrubienie

Growing

Roots

Grunt
Open field

Osłony

Barwa skórki

Plastic
tunnel

Skin color

Uwagi

Długość

Średnica

Length
(cm)

Diameter
(cm)

Remarks

Odmiany kuliste / Round varieties

28-31

***

***

biała/
white

_

2,5-2,8

łagodny smak/
delicate in taste

30

***

**

czerwona/
red

_

2,5-2,8

wczesna, łagodny smak/
early, delicate in taste

Ramona

28-32

***

***

czerwona/
red

_

2,5-2,8

łagodny smak/
delicate in taste

Rondo

28-32

***

***

czerwona
z białym końcem /
red with white tip

_

2,5-2,8

łagodny smak/
delicate in taste

Malaga

28-32

***

*

fioletowa/
violet

_

2,5-2,8

łagodny smak, atrakcyjny wygląd/
delicate in taste, oryginal color

_

2,5 -2,8

łagodny smak/
delicate in taste

_

2,5-2,8

łagodny smak/
delicate in taste

Afrodyta

Galaxy

Polina

30-35

***

***

ciemnoróżowa
z białym końcem/
intensive pink
with white tip

Tytania

30

*

***

czerwona/
red

Odmiany cylindryczne / Cylindrical varieties

Leda

33-37

***

***

biała/
white

4 -4,5

1,5-2,0

łagodny smak/
delicate in taste

Mila

21-24

***

***

czerwona z białym
końcem/
red with white tip

4-4,5

1,5-2,0

łagodny smak, jednokrotny zbiór/
delicate in taste, suitable
for one time harvest

Opolanka

21-24

***

***

szkarłatno – biała/
scartlet with
white tip

4,6

1,5-2,0

łagodny smak/
delicate in taste

47687

* – przydatna / suitable ** – polecana / recommended *** – przeznaczona / appropriate
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