POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Fasola na suche nasiona | Bean for dry seeds
FASOLA WIELOKWIATOWA - NA SUCHE NASIONA/RUNNER BEAN - FOR DRY SEEDS
Phaseolus coccineus L.

ERYKA
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 115 dni)
• Nasiona białe, gładkie, nerkowate, wyjątkowo smaczne
• W strąku najczęściej 4-5 nasion
• Masa 1000 szt nasion - ok. 1600-1800 g
• Wysokość roślin - ok. 50 cm

• Medium early variety (growing season ok. 115 days)
• White, smooth, kidney-shaped seeds, exceptionally tasty
• 4-5 seeds in the pod
• TSW - approx. 1600-1800 g
• Plant height - approx. 50 cm

EUREKA
• Wczesna, karłowa, wysokość roślin 35-40 cm.
• Nasiona białe - masa 1000 nasion około 1000 g.
• Wcześniejsza o 2 tygodnie od odmiany fasoli Piękny Jaś.
• Polecana do uprawy wielkotowarowej, jak również do amatorskiej.
• Doskonała dla przemysłu spożywczego.
• Głębokość siewu wynosi 5-6 cm, rozstawa 50 x 25 cm.
• Norma wysiewu 80 tys. szt. nasion/ha (tj. 65-80 kg) w zależności
od typu siewnika.

• Early variety, dwarf type.
• Plants height 40-45 cm.
• White seeds, 1000 seeds weigh 1000 g.
• For hobby and professional market.
• Perfect for processing.
• Sowing rate - 80 000 seeds (65-80 kg)/ha.

KARO
• Odmiana późna (okres wegetacji ok. 120-125 dni)
• Nasiona białe, cylindryczo-owalne, błyszczące, z żyłkowaniem
• W strąku najczęściej 3-4 nasiona
• Masa 1000 szt nasiona - ok. 1000 g
• Wysokość roślin - ok. 45-50 cm

• Late variety (vegetation period approx. 120-125 days)
• White, cylindrical-oval, glossy seeds with veining
• Usually 3-4 seeds in a pod
• TSW - approx. 1000 g
• Plant height - approx. 45-50 cm

KONTRA
• Karłowa -wysokość roślin 40-45 cm; długość okresu wegetacji wynosi
około 118 dni.
• Biczykowa - długość biczyków wynosi 35-70 cm.
• Występują też rośliny bez biczyków około 15%.
• Odmiana plenna do uprawy wielkotowarowej i amatorskiej; nie
wymaga podpór.
• Nasiona wydłużone, lekko spłaszczone, białe, żyłkowane, błyszczące.
• Masa 1000 suchych nasion 1500 - 1800 g.
• Zalecany siew punktowy na głębokość 5-6 cm; rozstawa 50 x 30-35 cm.
• Obsada roślin 68-80 tys. szt./ha.; norma wysiewu 88-105 kg nasion/ha.

• Dwarf type – 40-45 cm height.
• Vegetation period – 118 days from sowing to harvest.
• Suitable for hobby and professional market.
• Seeds: white and shiny.
• 1000 seeds weigh 1500 - 1800 g.
• Recommended point sow 5-6 cm deep, (50 x 30-35 cm).
• Sowing rate 88- 105 kg/ha; (68 – 80 000 plants/ha).

RIPOSTA
• Karłowa, biczykowa.
• Rośliny wysokości 35-50 cm.
• Kwiaty białe, strąk o długości 14 cm, szeroki, słabo wygięty.
• Nasiona cylindryczne, duże (masa 1000 nasion – 1500 -1700 g),
białe ze słabym połyskiem, lekko żyłkowane.
• Odmiana plenna, polecana do uprawy wielkotowarowej
i amatorskiej bez podpór.

• Dwarf type variety.
• Plant height 35-50 cm.
• Flowers are white, pod - 14 cm length, wide, slightly bent.
• Seeds: cylindrical, large (weight of 1000 seeds - 1500 -1700 g),
white with a faint sheen.
• Suitable for hobby and professional market.

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA - NA SUCHE NASIONA/FRENCH BEAN - FOR DRY SEEDS
Phaseolus vulgaris L.
IGOŁOMSKA
• Early variety (growing season approx. 100-110 days)
• White, medium to large seeds, uniform maturation of the pods
• TSW - approx. 420 g
• Plant height - approx. 50 cm, resistant to lodging
• Resistant to anthracnose

• Odmiana wczesna (okres wegetacji 100-110 dni)
• Nasiona białe, średnie do dużych, równomiernie dojrzewaja
• Masa 1000 szt nasiona - ok. 420 g
• Wysokość roślin - ok. 50 cm, odporne na wyleganie
• Odporna na antraknozę

LAPONIA
• Karłowa - wysokość 40-45 cm.
• Okres wegetacji 90 dni.
• Nasiona duże, białe z połyskiem.
• Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
• Zalecany termin siewu od 5.05 do 15.05 w rozstawie 50 x 8-10 cm.
• Masa 1000 nasion 500 g.
• Norma wysiewu 110 kg/ha.
• Średni plon 2 – 2,5 t/ha

• Dwarf variety - height 40-45 cm.
• Vegetation time: 90 days from sowing to harvest.
• Seeds: big, white and shiny.
• For fresh market and processing.
• Recommended time of sowing 05-15 of May (50 x 8-10 cm).
• 1000 seeds weigh 500 g.
• Sowing rate - 110 kg seeds /ha.
• Average yield 2-2,5 t/ha.

PEREŁKA - NOWOŚĆ / NEW VARIETY
• Vegetation period approx. 90-100 days
• White, small, round-elliptical seeds, exceptionally tasty
• 5-7 seeds mostly in the pod
• TSW - approx. 200 g
• Plant height - approx. 42-45 cm

• Okres wegetacji ok. 90-100 dni
• Nasiona białe, drobne, okrągło-eliptyczne, wyjątkowo smaczne
• W strąku najczęściej 5-7 nasion
• Masa 1000 szt nasion - ok. 200 g
• Wysokość roślin - ok. 42-45 cm

Fasola na suche nasiona - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójni/Bean for dry seeds - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia
Odmiana
Varieties

Okres wegetacji
(dni)
Number of days from
sowing to harvest

Marka
Brand

Masa 1000
nasion (g)
1000 seeds
wieght (g)

Kolor nasion
Seeds Color

Wysokość roślin
(cm)
Plant height
(cm)

Przydatność / Use
Bezspośrednie
spożycie
Fresh market

Konserwowanie
Canning

**

FASOLA WIELOKWIATOWA - NA SUCHE NASIONA / RUNNER BEAN - FOR DRY SEEDS
EUREKA

PLANTICO

ok. 105

biały/white

900-1000

35-40

**

ERYKA

POLAN

ok. 115

biały/white

1600-1800

40-50

**

*

KARO

SPÓJNIA

120-125

biały/white

ok. 1000

40-50

**

**

KONTRA

PLANTICO

ok. 118

biały/white

1500-18000

40-45

**

**

NATA

SPÓJNIA

ok. 119

biały/white

ok. 900

40-45

**

**

RIPOSTA

PLANTICO

ok. 115

biały/white

1500-1700

35-50

**

**

ok. 420

40-50

**

*

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA - NA SUCHE NASIONA / FRENCH BEAN - FOR DRY SEEDS
IGOŁOMSKA

POLAN

100-110

biały/white

LAPONIA

PLANTICO

ok. 90

biały/white

ok. 500

40-45

**

*

PEREŁKA

SPÓJNIA

90-100

biały/white

ok. 200

40-45

**

**

TOSKA

PLANTICO

ok. 110

czerwony/red

500-520

35-40

**

**

WAWELSKA

POLAN

110-115

bordowy/burgundy

ok. 650

35-45

**

**

Przydatność / use: * nadaje się / suitable; ** przeznaczona / appropriate

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice
Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@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

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

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

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

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

Export – tel. 608-536-381;

www.nasiona.pl

e-mail: trade@plantico.pl

www.plantico.pl

www.nasiona-warzyw.pl

