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RZODKIEWKA
Odmiany o zgrubieniach okrągłych

SALSA F1 - NOWOŚĆ!! 
Uniwersalna odmiana mieszańcowa, polecana do uprawy pod osłonami i w grun-
cie, w okresie wczesnowiosennym i jesiennym. Zgrubienia kuliste o intensywnie 
wybarwionej i błyszczącej czerwonej skórce. Miąższ mlecznobiały, soczysty, 
lekko ostry, nie pęka i nie parcieje. Liście krótkie, mocno osadzone, idealne do 
pęczkowania. Okres wegetacji ok. 28-33 dni.

GRAZIS 
Przeznaczona głównie do uprawy wiosennej pod osłonami i w gruncie, możliwy 
jest także wysiew jesienny. Tworzy kuliste zgrubienia o czerwonej barwie z lek-
kim połyskiem, miąższ matowobiały o łagodnym smaku. Posiada ulistnienie śred-
niej długości, łatwe do pęczkowania. Odmiana odporna na pękanie i parcenie.

BONA 
Przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej w tunelu oraz gruncie. Tworzy zgru-
bienia kuliste, czerwone, matowe. Miąższ matowobiały, delikatny w smaku. Posiada 
ulistnienie krótkie, łatwe do pęczkowania. Brak tendencji do parcenia i pękania.

GAMA - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana wczesna, plenna, przeznaczona do uprawy pod osłonami oraz w grun-
cie. Tworzy okrągłe, kształtne zgrubienia w kolorze jaskrawo czerwonym. Miąższ 
biały o łagodnym smaku. Charakteryzuje się dużym udziałem plonu handlowego 
w plonie ogólnym i małą skłonnością do parcenia i pękania. 

ROTA - ROMA
Odmiana wczesna, wyrównana i plenna. Przeznaczona do uprawy w polu, na-
daje się również do uprawy w tunelach foliowych i pod agrowłókniną. Tworzy 
okrągłe zgrubienia długo zachowujące dobrą jakość konsumpcyjną. Skórka cien-
ka o barwie ciemnokarminowej, miąższ matowobiały, soczysty i smaczny, nie 
parcieje. Odmiana łatwa do pęczkowania. Polecana do uprawy zarówno w sie-
wie wiosennym jak i późnoletnim.

HELRO-ERA
Odmiana przeznaczona do uprawy jesienią, zimą i wiosną, w szklarniach i tune-
lach foliowych. Polecana również do siewu letniego w gruncie. Posiada krótkie 
ulistnienie. Kuliste zgrubienia o intensywnej czerwonej barwie wykształcają się 
w dość krótkim czasie (około 27 dni), również w okresie o bardzo małej inten-
sywności światła. Miąższ matowobiały, nie parcieje i nie pęka.

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski tel. 508-191-757 
region północnej, środkowej i zachodniej Polski tel. 508-191-758



Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.

Odmiany o zgrubieniach paluszkowych

POLANKA
Odmiana wczesna, polecana do uprawy wiosennej w polu oraz 
w tunelach foliowych wczesną wiosną i jesienią. Tworzy półdługie 
zgrubienia o barwie ciemnokarminowej z białym końcem sięgają-
cym 1/3 długości zgrubienia. Podstawa zaokrąglona do tępospicza-
stej. Charakteryzuje się cienką skórką, szklistobiałym, smacznym 
miąższem, małą skłonnością do parcenia i pękania.

KSANTYPA
Odmiana przeznaczona do uprawy wczesnowiosennej i jesiennej w gruncie jak również pod osłonami. Tworzy wydłużone 
zgrubienia. Barwa skórki karminowoczerwona, z krótkim zakończeniem w kolorze białym. Miąższ matowobiały, czasem 
szklisto biały, łagodny w smaku. Odmiana charakteryzuje się małą skłonnością do parcenia oraz dobrą strukturą plonu.

Odmiana
Zgrubienie Odporność

na 
parcenie

Uprawa
Termin siewu

Kształt Kolor Smak W polu Pod
osłonami

Salsa F1
NOWOŚĆ kulisty

intensywnie 
czerwony 

z połyskiem

lekko 
ostry x x x

X-II szklarnia
II-IV tunel nieogrzewany
III, IV, VIII grunt
VIII-IX tunel nieogrzewany

Grazis kulisty czerwony
z połyskiem łagodny x x x

III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany
III-IV grunt

Gama kulisty jaskrawo
-czerwony łagodny x x x

I-II szklarnia
III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany

Helro-Era kulisty karminowy łagodny x x x
X-II szklarnia
III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany

Rota-
Roma kulisty ciemnokar-

minowy łagodny x x x
III-IV tunel nieogrzewany
VII–IX tunel nieogrzewany
III-IV, VIII-IX grunt

Bona kulisty czerwony
matowy łagodny x x x

III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany
III-IV grunt

Polanka półdługi

ciemno
-karminowy

z białym 
końcem

dość ostry x x x
III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany
III-IV grunt

Ksantypa półdługi karminowo
-czerwony dość ostry x x x

I-II szklarnia
III-IV tunel nieogrzewany
VIII-IX tunel nieogrzewany
III-IV grunt                  

Rzodkiewka najlepiej udaje się na glebach zasobnych w próchnicę, żyznych i przewiewnych o pH 6-7. Na glebach suchych 
szybko wybija w pędy kwiatostanowe. Dobrym przedplonem są ogórki i pomidory. Nie należy wysiewać jej po roślinach 
krzyżowych.
Nawożenie: z uwagi na krótki okres wegetacji rzodkiewka wymaga dużej ilości łatwo dostępnych składników pokarmowych 
w glebie. Orientacyjne dawki nawozów mineralnych w glebie w kg / ha:

N - 50-60 kg; P2O5 - 35-55 kg; K2O - 80-120 kg

Należy pamiętać aby bezpośrednio przed siewem nasiona zaprawić przeciwko śmietce i chorobotwórczym mikroor-
ganizmom glebowym, przenoszonym przez nasiona.


