
Bób | Broad bean
Vicia faba L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

BARTOM
• Okres wegetacji od siewu do zbioru ok. 90 dni
• Wysokość roślin 90-100 cm
• Długość strąka 8-12 cm
• Liczba nasion w stąku 3-5 szt.
• Świeże nasiona kremowe z jasnym znaczkiem, suche nasiona 

barwy beżowej
• Masa 1000 świeżych nasion ok. 3700 g (zależna od warunków 

agrometeorologicznych)
• Przeznaczone do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

• Vegetation period from sowing to harvest - approx. 90 days
• Plant 90-100 cm height
• Pods 8-12 cm length
• Number of seeds in a pod 3-5 pcs.
• Fresh creme seeds whit a bright mark
• Weight of 1000 fresh seeds is approx. 3700 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• Recommended for direct consumption and processing

BACHUS
• Okres wegetacji od siewu do zbioru - ok. 98 dni
• Liczba pędów 3-4 szt.
• Strąki bardzo długie, szerokie, słabo wygięte,  

łatwo się otwierają
• Liczba nasion w strąku 3-6 szt.
• Świeże nasiona duże, lekko spłaszczone, z jasnym znaczkiem
• Masa 1000 świeżych nasion ok. 3950g ( zależna od warunków 

agrometeorologicznych)
• Polecane do bezpośredniego spożycia, konserwowania 

i mrożenia

• Vegetation period from sowing to harvest - approx. 98 days
• Number of shoots 3-4 pcs.
• Pods are very long, wide, slightly bent, open easily
• Number of seeds in a pod 3-6 pcs.
• Fresh seeds large, slightly flattened, with a light mark
• Weight of 1000 fresh seeds approx. 3950 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• Recommended for direct consumption, canning and freezing

BIZON
• Okres wegetacji od siewu do zbioru ok. 95 dni
• Wysokość roślin 70-90 cm
• Długość strąka 14-17 cm
• Liczba nasion w stąku 2-5 szt.
• Świeże nasiona kremowe z jasnym znaczkiem, suche nasiona 

barwy beżowej
• Masa 1000 świeżych nasion 4300-4400 g (zależna od warunków 

agrometeorologicznych)
• Przeznaczone do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

• Vegetation period from sowing to harvest - approx. 95 days
• Plant 70-90 cm height
• Pods 14-17 cm length
• Number of seeds in a pod 2-5 pcs.
• Fresh creme seeds whit a bright mark
• Weight of 1000 fresh seeds about 4300-4400 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• Recommended for direct consumption and processing

BARTEK
• Okres wegetacji od siewu do zbioru ok. 97 dni
• Liczba pędów 2-3 szt.
• Liczba strąków na roślinie 8-10 
• Strąki długie, szerokie, wygięte, osadzone na roślinie 

półzwisająco, łatwo się otwierają
• Liczna nasion w strąku 4-5 szt.
• Świeże nasiona białozielone, z jasnym znaczkiem, bardzo 

smaczne, po zbiorze bardzo wolno ciemnieją
• Masa 1000 świeżych nasion wynosi ok. 4000g (zależna od 

warunków agrometeorologicznych)
• Przeznaczone do bezpośredniego spożycia,  

doskonały surowiec przetwóczy

• Vegetation period from sowing to harvest approx. 97 days
• Number of shoots 2-3 pcs.
• Number of pods per plant 8-10
• Long, wide, curved pods, placed on the plant semi-hanging, 

open easily
• Number of seeds in a pod 4-5 pcs.
• Fresh white-green seeds, with a bright mark, very tasty, they 

darken very slowly after harvesting
• Weight of 1000 fresh seeds is approx. 4000 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• Intended for direct consumption, perfect raw material  

for processing
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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

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

Odmiana
Varieties

Marka
Brand

Liczba dni 
od siewu do 

zbioru
Number of days 
from sowing to 

harvest

Wysokość 
roślin (cm)

Plant 
height  

(cm)

Strąk/Pod Kolor 
świeżych 

nasion 
Color of fresh 

seeds

Masa 1000 
świeżych 
nasion (g)
1000 fresh 

seeds weight (g)

Przydatność do/Suitability for

Długość 
(cm)

Lenght 
(cm)

Ilość nasion 
(szt)

Number per 
pod (pcs.)

Bezpośrednie 
spożycie

Fresh market

Konserwowanie
Canning

Mrożenie
Freezing

BACHUS SPÓJNIA ok. 98 85-95 ok. 19 3-6
jasnozielone

light green
ok. 3950 *** ** ***

BARTEK POLAN ok. 97 110-130 15-20  4-5
bladozielone 

pale green
ok. 4000 *** * ***

BARTOM PLANTICO ok. 90 90-100  8-12 3-5
kremowe 

creme
ok. 3700 *** * **

BIZON PLANTICO ok. 95 70-90 14-17  2-5
kremowe 

creme
4300-4400 *** ** ***

BOLERO SPÓJNIA ok. 100 100-110 ok. 20 3-5
jasnozielone

light green
ok. 4000 *** ** ***

BONUS SPÓJNIA ok. 97 90-100 ok. 17 3-5
jasnozielone

light green
ok. 3500 *** ** ***

RAMBOS SPÓJNIA ok. 95 95-100 ok. 21 3-5
jasnozielone 

light green
ok. 4000 *** ** ***

Bób - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/Broad bean - varieties owned by  PlantiCo, Polan and Spójnia 

* przydatna / suitable, ** polecana / recomended, *** przeznaczona / appropriate

BOLERO
• Okres wegetacji od siewu do zbioru ok. 100 dni
• Liczba pędów 3-4 szt.
• Liczba nasion w strąku 3-5 szt.
• Nasiona bardzo duże, szerokoeliptyczne jasnozielone  

z jasnym znaczkiem
• Masa 1000 świeżych nasion często przekracza 4000 g  

(zależna od warunków agrometeorologicznych)
• Nasiona po ugotowaniu zachowują doskonałą  

konsystencję i smak
• Polecane do bezpośredniego spożycia,  

konserwowania i mrożenia

• Vegetation period from sowing to harvest - approx. 100 days
• Number of shoots 3-4 pcs.
• Number of seeds in a pod 3-5 pcs.
• Very large seeds, broadly elliptical light green with a light mark
• The weight of 1000 fresh seeds exceeds 4000 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• The seeds retain their perfect texture and taste after cooking
• Recommended for direct consumption, canning and freezing

RAMBOS
• Okres wegetacji od siewu do zbioru ok. 95 dni
• Liczba pędów 2-4 szt.
• Liczba nasion w strąku 3-5 szt.
• Świeże nasiona koloru jasnozielonegon z jasnym znaczkiem, 

o cienkiej, miękkiej skórce
• Nasiona wyrównane, strąki łatwo się otwierają
• Masa 1000 świeżych nasion często przekracza 4000 g  

(zależna od warunków agrometeorologicznych)
• Polecane do bezpośredniego spożycia, konserwowania 

i mrożenia

• Vegetation period from sowing to harvesting approx. 95 days
• Number of shoots 2-4 pcs.
• Number of seeds in a pod 3-5 pcs.
• Fresh seeds of a light green color with a light mark, with a thin, 

soft cover
• Seeds uniformly shaped, pods open easily
• The weight of 1000 fresh seeds exceeds 4000 g (depending on 

agrometeorological conditions)
• Recommended for direct consumption, canning and freezing


