
Fasola zwykła karłowa | French bean
Phaseolus vulgaris L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

ERLA
• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 66 dni)
• Strąki proste, bezwłókniste, na przekroju okrągłe, osadzone 

w górnej części rośliny
• Barwa strąka - jasnożółta
• Długość strąka - ok 12 cm, szer. ok. 8 mm
• Jednoczesne dojrzewanie strąków
• Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami

• Early variety (vegetation period about 66 days)
• Straight, fiber-free pods, round in cross-section, embedded in 

the upper part of the plant
• Colour of the pod - light yellow
• Length of the pod - approx. 12 cm, width approx. 8 mm
• Simultaneous maturation of the pods
• Recommended for cultivation in the ground and under covers

FASOLA SZPARAGOWA ŻÓŁTOSTRĄKOWA/FRENCH BEAN - YELLOW PODS

• Wczesna (liczba dni od wysiewu do zbioru 63 - 65) 
• Na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do przetwórstwa 
• Strąk długi 12–14 cm, średnicy 8-10 mm, mięsisty, bezwłóknisty 
• Strąki dojrzewają wcześnie, sukcesywnie 
• Liczba strąków w 1 kg – ok. 251 szt. 
• Odporna na antraknozę i bakteriozę 
• Polecana do uprawy przyspieszonej w tunelach i w polu pod włókniną oraz do 

wysiewów późniejszych - do połowy lipca 
• Norma wysiewu 200–250 tys. nasion/ha (60–80 kg/ha)

• Early variety (63- 65 days from sowing to harvest)
• For fresh market and processing
• Pod - long (12-14 cm), 8-10 mm diameter thick, stringless
• 251 pods per 1kg
• Resistant to anthracnose and halo blight
• For early production under cover (in plastic tunnels)  

and for open field
• Sowing rate 200 000 - 250 000 seeds/ha (60-80 kg/ha)

ELEKTRA

• Wczesna (pierwszy zbiór po 65 dniach od siewu)
• Wydłużony okres zbioru 
• Strąk długości 12 - 13 cm, średnicy 8-9 mm, prosty, zawieszony wysoko na roślinie 

(około 20 cm nad ziemią) 
• Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych 
• Przeznaczona głównie na świeże zaopatrzenie rynku 
• Odporna na antraknozę 
• Siew w rozstawie 50 x 8-10 cm 
• Norma wysiewu 200 - 250 tys. szt./ha (tj. 45-55 kg/ha)

• Early variety (65 days from sowing to harvest)
• Pods - 12-13 cm length, 8-9 mm diameter,  

hanging 20 cm over the ground
• Can be produced both in plastic tunnels and in open field
• For fresh market
• Resistant to Anthracnose
• Sowing rate 200 000 - 250 000 seeds/ha (50 x 8-10 cm)

GOLDPANETRA

KORONA
• Bardzo wczesna (liczba dni od siewu do zbioru około 61)
• Rośliny wysokości 26–35 cm, sztywne, zwarte 
• Strąki krótkie, długości 9–10 cm, grubości 8–9 mm,  

intensywnie żółte, z połyskiem, proste, bezwłókniste, 
dojrzewają stopniowo 

• Liczba strąków w 1 kg – ok. 283 szt. 
• Duża odporność polowa na patogeny grzybowe i bakteryjne 

(antraknoza fasoli i bakterioza obwódkowa) 
• Polecana na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i dla 

przetwórstwa (mrożonki, konserwy)
• Nadaje się do zbioru mechanicznego 
• Norma wysiewu 200–250 tys. nasion/ha (60–80 kg/ha)

• Very early variety (61 days from sowing to harvest) 
• Recommended for very early production in plastic tunnels
• Plants 26-35 cm high, compact
• Pods - short (9-10 cm), 8-9 mm thick, straight, stringless.
• 283 pods per 1kg
• Resistance to Anthracnose and Halo blight
• For fresh market, freezing and processing
• Suitable for mechanical harvest
• Sowing rate 200 000 - 250 000 seeds/ha (60–80 kg/ha)

DANIELA
• Średnio wczesna (liczba dni od wschodu do zbioru 70-73) 
• Na świeży rynek i do przemysłu (mrożonki)
• Strąk długi 14-15 cm, dość gruby 8-10 mm, prosty 
• Liczba strąków w 1 kg ok. 240 szt. 
• Ładna, intensywna, żółta barwa strąka

• Medium early variety (70-73 days from sowing to harvest)
• For fresh market and processing
• Pods 14-15 cm long, straight, quite thick (8-10 mm)
• 240 pods per 1kg
• Intensively yellow colour



KRAKUSKA
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 75 dni)
• Strąki proste, bezwłókniste, osadzone w górnej i środkowej 

części rośliny
• Barwa strąka - intensywnie żółta
• Długość strąka 13-15 cm, szer. ok. 9 mm
• Równomierne dojrzewanie strąków
• Odporna na antraknozę i bakteriozę obwódkową

• Medium early variety (vegetation period about 75 days)
• Straight, fiber-free pods, embedded in the upper and middle 

parts of the plant
• Colour of the pod - intense yellow
• Length of the pod - approx. 13-15 cm, width approx. 9 mm
• Uniform maturation of the pods
• Resistant to anthracnose and bean blight

LUIZA
• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 68 dni)
• Strąki proste, mięsiste, bez tendencji do tworzenia włókna 

i wyściółki pergaminowej, na przekroju okrągłe, dobrze 
odrywają się od rośliny

• Barwa strąka - intensywnie żółta
• Długość strąka - ok. 14-15 cm, szer. ok. 10 mm
• Odporna na antraknozę i bakteriozę obwódkową
• Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami

• Medium early variety (vegetation period approx. 68 days)
• Straight, fleshy pods, with no tendency to form fiber and 

parchment lining, round in cross-section, detach well from the 
plant

• Colour of the pod - intense yellow
• Length of the pod - about 14-15 cm, width about 10 mm
• Resistant to anthracnose and bean blight
• Recommended for cultivation in the open field and under covers

UNIWERSA
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 73 dni)
• Strąki wyrównane, mięsiste, bez przewężeń i wyściółki 

pergaminowej, na przekroju okrągłe, rzadko sercowate
• Barwa strąka - żółta ze słabym połyskiem
• Kalibraż strąków - ok. 80% strąków mieści się w przedziale  

8,1-10,5 mm
• Liczba strąków w 1 kg - ok. 260 szt.
• Doskonała na świeży rynek i przetwórstwa

• Medium early variety (vegetation period approx. 73 days)
• Pods uniform, fleshy, without constrictions and parchment 

lining, round in cross-section, rarely heart-shaped
• Colour of the pod - yellow, little bit glossy
• Size of pods - about 80% of pods is in the range 8,1-10,5 mm
• Number of pods in 1 kg - approx. 260 pcs.
• Perfect for the fresh market and processing

• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 68 dni)
• Strąki proste, bezwłókniste, na przekroju okrągłe
• Barwa strąków - żółta z delikatnym połyskiem
• Kalibraż strąków - ok. 90% strąków mieści się w przedziale 8,1-10,5 mm
• Wzniesiony pokrój roślin i wysokie osadzenie strąków umożliwia zbiór mechaniczny
• Liczba strąków w 1 kg - ok. 240 szt. 

• Early variety (vegetation period approx. 68 days)
• Straight, fiber-free pods, round in cross-section
• The colour of the pods - yellow with a delicate sheen
• Size of pods - about 90% of pods is in the range 8,1-10,5 mm
• The erect plant habit and the high placement of pods enable mechanical harvesting
• Number of pods in 1 kg - approx. 240 pcs

LOTOS

• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 72 dni)
• Strąki wyrównane kształtem i wielkością, mięsiste, nie ulegają zwłóknieniu, na 

przekroju okrągłe
• Barwa strąka - żółta z lekkim połyskiem
• Kalibraż strąków - ok. 80% strąków mieści się w przedziale 8,1-10,5 mm
• Liczba strąków w 1kg - ok. 260 szt. 
• Do uprawy w gruncie i pod osłonami
• Doskonała na świeży rynek i do przetwórstwa

• Medium early variety (vegetation period approx. 72 days)
• Pods uniform in shape and size, fleshy, non-fibrotic, round in cross-section
• Colour of the pod - yellow with a slight sheen
• Size of pods - about 80% of pods are in the range 8,1-10,5 mm
• Number of pods in 1 kg - about 260 pcs
• For cultivation in the open field and under covers
• Perfect for the fresh market and for processing

UNDIRA



MAXIGOLD - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 70 dni)
• Strąki płaskie o bardzo małej tendencji do tworzenia włókna
• Barwa strąków - jasnożółta
• Polecana na świeży rynek do wielokrotnego zbioru, bardzo 

smaczna
• Optymalna obsada roślin na 1 m2 – 17-20 roślin

• Medium early variety (vegetation period approx. 70 days)
• Flat pods with low tendency to form fiber
• Colour of pods - light yellow
• Recommended for the fresh market, for multiple harvesting,  

very tasty
• Optimal plant density per 1 sq. m - 17-20 pcs

BATUMI
• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 68 dni)
• Strąki mięsiste, gładkie, pozbawione włóknistości, przebarwień 

i przewężeń, na przekroju zbliżone do okrągłego
• Barwa strąków - zielona ze słabym połyskiem
• Kalibraż strąków - ok. 60% strąków mieści się w przedziale 8,1-

10,5 mm, 40% w przedziale 6,5-8 mm
• Znakomicie nadaje się do jednokrotnego zbioru
• Liczba strąków w 1 kg - ok. 360 szt.
• Polecana na świeży rynek, doskonała do przetwórstwa
• Odporna na antraknozę, wysoka tolerancja  

na choroby grzybowe

• Early variety (vegetation period approx. 68 days)
• Fleshy, smooth pods, fibreless, discoloration and narrowings, 

similar to round in cross-section
• Colour of the pods - green with a weak shine
• Size of pods - about 60% of pods are in the range of  

8,1-10,5 mm, 40% in the range of 6,5-8 mm
• Perfect for one harvest picking
• Number of pods in 1 kg - approx. 360 pcs.
• Recommended for the fresh market, perfect for processing
• Resistant to anthracnose, high resistance to fungal diseases

FASOLA SZPARAGOWA ZIELONOSTRĄKOWA/FRENCH BEAN - GREEN POD

GOLIATKA
• Odmiana średnio wczesna, typu Mamut  

(okres wegetacji ok. 73 dni)
• Strąki płaskie, szerokie (18-22 mm), bardzo smaczne
• Kolor strąków - intensywnie żółty
• Osadzenie strąków w środkowej części rośliny
• Rośliny o pokroju wzniesionym, niewylegające
• Przeznaczona głównie do uprawy amatorskiej, do 

wielokrotnego zbioru

• Medium early variety, Mamut type  
(vegetation period approx. 73 days)

• Pods, flat, wide (18-22 mm), very tasty
• Colour of pods - intense yellow
• Placing the pods in the middle part of the plant 
• Plants with an upright habit, non-tendecy to lodging 
• Intended mainly for amateur cultivation, for multiple harvesting

• Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok. 77 dni)
• Strąki gładkie bez przewężeń, mięsiste, na przekroju okrągłe
• Barwa strąków - ciemnozielona z lekkim połyskiem
• Kalibraż strąków - ok. 70% strąków mieści się w przedziale 8,1-10,5 mm, ok. 30% 

w przedziale 6,5-8 mm
• Liczba strąków w 1 kg - ok. 265 szt.
• Wysoki udział plonu handlowego 
• Odmiana o mocnym systemie korzeniowym
• Polecana na świeży rynek, idealna do przetwórstwa

• Medium late variety (vegetation period approx. 77 days)
• Smooth pods without constrictions, fleshy, round  

in cross-section
• The colour of the pods - dark green with a slight sheen
• Size of pods - about 70% of pods are in the range of 8,1-10,5 mm, about 30% in 

the range of 6,5-8 mm
• Number of pods in 1 kg - approx. 265 pcs
• High share of the commercial yield
• Variety with a strong root system
• Recommended fresh market, ideal for processing

ARKANA

• Średnio późna (okres wegetacji ok. 80 dni) 
• Rośliny wysokości 40 cm
• Strąki bezwłókniste, bardzo smaczne, ciemnozielone długości 11 – 13 cm 
• Na 1 kg przypada około 190 – 210 świeżych strąków 
• Do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa, mrożenia i konserwowania 
• Zalecana norma wysiewu 68 kg/ha

• Medium late variety (vegetation period approx. 80 days), draft
• Plants 40 cm height
• Pods are stringless, very tasty, dark green, 11-13 cm long
• 190-210 pods/ 1kg
• For fresh market, processing (freezing and canning)
• The norm of sowing  68 kg/ha

CASABLANCA

• Karłowa, średniopóźna 
• Do uprawy amatorskiej 
• Barwa strąków - żółta, z nieznacznym zabarwieniem antocyjanowym 
• Strąki płaskie, szerokości 20-22mm, długie (12-15cm), bardzo smaczne
• Na 1 kg przypada 70 – 90 świeżych strąków 
• Polecana na świeże zaopatrzenie rynku 
• Zalecany siew punktowy 50x20 cm 
• Norma wysiewu 36 kg/ha 

• Medium late variety, dwarf
• For fresh market
• Amateur variety
• Yellow pods with slightly anthocyanin colour
• Pods - wide (20-22 mm), flat, long (12-15 cm), very tasty 
• 70-90 pods/ 1 kg
• Sowing rate - 36 kg seeds /ha (50 x 20 cm)

BIS



HELENA - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 73 dni)
• Strąki proste, mięsiste, bardzo gładkie, bezwłókniste, o słabym 

wygięciu, na przekroju sercowate, dł. 14-15 cm, osadzone 
w górnej i środkowej części rośliny

• Barwa strąków - zielona z połyskiem
• Strąki o nieprzerastających nasionach, dobrze odrywają się od 

rośliny
• Ok 80% strąków mieści się w przedziale 9,1-10,5 mm
• Odporna na antraknozę fasoli - rasa 6 oraz wirusa zykłej mozaiki 

fasoli

• Medium early variety (vegetation period approx. 73 days)
• Straight, fleshy, very smooth, fiberless, slightly bent pods, heart-

shaped in cross-section, 14-15 cm long, embedded in the upper 
and middle part of the plant

• Colour of pods - green glossy
• Pods with non-overgrown seeds, detach well from the plant
• About 80% of pods are in the range of 9,1-10,5 mm
• Bean anthracnose resistant - race 6 and bean mosaic virus

DELFINA
• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 75 dni)
• Strąki bezwłókniste, delikatne i smaczne, dł. ok. 11-13 cm,  

szer. 8-9 mm
• Kolor strąków - ciemnozielony z połyskiem
• Odmiana o wysokiej odporności na choroby
• Nadaje się do zbioru mechanicznego
• Polecana na świeży rynek oraz do mrożenia i konserwowania

• Medium early variety (vegetation period approx. 75 days)
• Fiberless, delicate and tasty pods, long ok. 11-13 cm,  

width 8-9 mm
• Colour of pods - dark green glossy
• Variety with high disease resistance
• Suitable for mechanical harvesting
• Recommended on the fresh market and for freezing and 

preserving

MAJORKA
• Średniopóźna (liczba dni od siewu do zbioru około 80)
• Bardzo duży plon handlowy
• Strąk prosty, długi (15-16 cm), szer. 8-9 mm, ciemozielony 
• Liczba strąków w 1 kg — około 200 szt. 
• Do produkcji łamanej fasoli do mrożenia oraz na bezpośrednie 

zaopatrzenie rynku 
• Skoncentrowane dojrzewanie, wysokie osadzenie strąków, 

wysokość roślin (50–55 cm), oraz silny system korzeniowy 
ułatwiają zbiór mechaniczny 

• Odporna na antraknozę, tolerancyjna wobec bakteriozy

• Medium late variety (80 days from sowing to harvest)
• Pods: 8-9 mm thick, long (15-16 cm), straight and dark green
• 200 pods/kg
• For fresh market and freezing
• Plants - 55 cm height with strong root system
• Resistance to Anthracnose, tolerant to Halo blight

GRINSTAR - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 65 dni)
• Strąki płaskie, szerokie (ok. 17 mm), bez tendencji do tworzenia 

włókna, bez przewężeń
• Barwa strąków - zielona
• Przeznaczona do jednokrotnego zbioru
• Strąki po ugotowaniu delikatne i smaczne
• Optymalna obsada roślin na 1m2 - 17-20 szt.
• Polecana na świeży rynek

• Early variety (vegetation period approx. 65 days)
• Flat pods, wide (ok. 17 mm), with no tendency to form fibers, 

without constrictions
• Colour of pods - green
• To be harvested once 
• Pods, after cooking, delicate and tasty
• Optimal plant density per 1 m2 - 17-20 pcs
• Recommended for the fresh market

• Odmiana późna (okres wegetacji ok. 82 dni)
• Strąki bez włókna, na przekroju okrągłe, umieszczone w środkowej i górnej części 

rośliny,o nieprzerastających nasionach, łatwo odrywające się
• Strąki ciemnozielone, dł.  12-14 cm, szer. 7-8 mm
• Odmiana o silnym systemie korzeniowym
• Odporna na wirusa zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę i bakteriozę obwódkową
• Polecana do produkcji wielkotowarowej, do przetwórstwa i na świeży rynek

• Late variety (vegetation period approx. 82 days)
• Pods without fibers, with non-overgrown seeds, easily detachable, round in cross-

section, placed in the middle and upper part of the plant
• Colour of pods - dark green glosy, long ok. 12-14 cm, width 7-8 mm
• Variety with a strong root system
• Resistant to ordinary bean mosaic virus, anthracnose and bacterial blight
• Recommended for large-scale production, for processing and for the fresh market

FINEZJA

• Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok. 78 dni)
• Strąki mięsiste, na przekroju okrągłe, dł. ok. 14-15 cm, szer. ok. 10mm, 

umieszczone w górnej i środkowej części rośliny
• Kolor strąków - jasnozielony
• Odporna na wirusa zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę i bakteriozę obwódkową
• Polecana do produkcji wielkotowarowej, do przetwórstwa i na świeży rynek

• Medium late variety (vegetation period approx. 78 days)
• Fleshy pods, round in cross section, long ok. 14-15 cm, approx. 10 mm wide, 

placed in the upper and middle part of the plant
• Colour of pods - light green
• Resistant to ordinary bean mosaic virus, anthracnose and bacterial blight
• Recommended for large-scale production, for processing and for the fresh market

MALWINA



Odmiana 
Variety

Marka 
Brand

Okres 
wegetacji 

(dni) 
Number 
of days 

from 
sowing to 

harvest

Wyso-
kość 

rośliny 
(cm) 

Height 
of plant 

(cm)

Strąk 
Pod Liczba 

strąków 
w 1 kg 

Number 
of pods 
per 1 kg

Przydatność 
Use

Barwa 
Colour

Połysk 
Gloss

Długość 
(cm) 

Length 
(cm)

Szero-
kość 
(mm) 
Width 
(mm)

Kształt 
przekroju po-

przecznego
Section

Bezpo-
średnie 

spożycie 
Fresh 

market

Konser-
wowa-

nie 
Canning

Mroże-
nie 

Freezing

ODMIANY ŻÓŁTOSTRĄKOWE / YELLOW PODS

BASTA POLAN 68 30-35
żółta 

yellow
brak 

no
13-15 7-8

owalny 
oval

** * *

DANIELA PLANTICO 72 30-45
żółta 

yellow

intensyw-
ny 

intence
14-15 8-10

okrągły
round

240 ** ** **

DOMINKA SPÓJNIA 69 30-35
żółta 

yellow
słaby
low

13 7,5-8
okrągły
round

330 ** * *

ELEKTRA PLANTICO 63 35-40
żółta 

yellow
słaby
low

12-14 8-10
okrągły
round

251 ** ** **

ERLA POLAN 66 30-45
jasnożółta

light 
yellow

słaby
low

11-12 8-9
okrągły
round

** * *

FURORA  
POLANA POLAN 75 35-45

intensyw-
nie żółta
intence 
yellow

brak 
no

13-15 8-9
okrągły do 
owalnego 

round to oval
** * **

GOLDPANTERA PLANTICO 65 35-40
żółta 

yellow
słaby
low

12-13 8-10
okrągły
round

220 ** * *

KORONA PLANTICO 61 26-40
żółta 

yellow

intensyw-
ny

intence
12-13 9-10

okrągły
round

283 ** ** **

KRAKUSKA POLAN 75 35-45

intensyw-
nie żółta
intence 
yellow

brak 
no

13-15 8-9
okrągły do 
owalnego 

round to oval
** * *

LAURINA POLAN 72 35-40
jasnożółta

light 
yellow

intensyw-
ny

intence
12-13 7-8

okrągły do 
owalnego 

round to oval
** * *

LIWIA PLANTICO 70 40-45
żółta 

yellow
słaby
low

12-14 8-9
okrągły
round

250 ** **

LOTOS SPÓJNIA 68 35-40
żółta 

yellow
słaby
low

14,5 9-10
okrągły
round

238 ** * *

LUIZA POLAN 68 35-45

intensyw-
nie żółta
intence 
yellow

intensyw-
ny

intence
13-14 9-10

okrągły
round

** * *

SONESTA SPÓJNIA 66 25-30
żółta 

yellow
słaby
low

13 9-10
okrągły
round

258 ** * *

TARA POLAN 76 30-45

intensyw-
nie żółta
intence 
yellow

brak 
no

12-14 8-9
okrągły do 
owalnego 

round to oval
** * **

UNDIRA SPÓJNIA 72 25-30
żółta 

yellow
słaby
low

14 9-10
okrągły
round

260 ** ** **

UNIWERSA SPÓJNIA 73 45-50
żółta 

yellow
słaby
low

14 8-9
okrągły
round

260 ** ** **

ZŁOTA SAXA PLANTICO 63 30-35
żółta 

yellow
słaby
low

11-12 8-9
okrągły
round

220 ** ** *

PŁASKI STRĄK / FLAT POD

BIS PLANTICO 80 40
żółta 

yellow
słaby
low

12-15 20-22

lekko  
sercowaty

slightly  
heart-shaped

90 ** ** **

GOLIATKA POLAN 73 40-50
żółta 

yellow
słaby
low

16-18 18-20
owalny 

oval
** * *

MAMUTINA POLAN 70 45-55
żółta 

yellow
słaby
low

15-17 12-14
owalny 

oval
** * *

MAXIGOLD SPÓJNIA 70 40-45
jasnożółta

light 
yellow

słaby
low

14 16
owalny 

oval
140 ** * *

Fasola zwykła karłowa (szparagowa) - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/French bean - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia 



ODMIANY ZIELONOSTRĄKOWE / GREEN PODS

AMELIA POLAN 82 35-45
c. zielona 

dark green

intensyw-
ny

intence
12-13 7-8

okrągły
round

** * **

ARKANA SPÓJNIA 77 30-35
c. zielona 

dark green
słaby
low

15 8-9 okrągły/round 265 ** ** **

BATUMI SPÓJNIA 68 30-35
zielona 
green

słaby
low

13 8-9
okrągły
round

360 ** ** **

CASABLANCA PLANTICO 75 40
zielona 
green

słaby
low

 11-13  8-10
okrągły
round

210 ** ** **

DELFINA POLAN 75 40-45
c. zielona 

dark green

intensyw-
ny

intence
12-13 8-9

okrągły
round

* * **

ELIZA SPÓJNIA 75 30-35

intens.
zielona 

 intensive 
green

brak
no

14 8-9
okrągły
round

287 ** ** **

FINEZJA POLAN 78 35-40
c. zielona 

dark green

intensyw-
ny

intence
12-14 7-8

okrągły
round

** * **

HELENA POLAN 73 40-45
zielona 
green

słaby
low

14-15 8-9
okrągły
round

** * **

IBIZA PLANTICO 70 30-35
c. zielona 

dark green
słaby
low

 9-11 5
okrągły
round

400 ** ** *

MAJORKA PLANTICO 80 50-55
c. zielona 

dark green
słaby
low

 15-16  8-9
okrągły
round

200 ** ** **

MALWINA POLAN 78 45-50
zielona 
green

słaby
low

14-15 9-10
okrągły
round

** * **

MUZA SPÓJNIA 76 35-40
zielona 
green

bardzo 
słaby

very low
15 8-9

sercowaty 
heart-shaped

244 ** ** **

PAULINERA SPÓJNIA 79 30-40
zielona 
green

intensyw-
ny

intence
14 8-9

okrągły
round

270 ** ** **

SANDRA SPÓJNIA 72 30-35
zielona 
green

słaby
low

15 8-9

okrągły, do 
sercowaty 

round to  
heart-shaped

218 ** ** **

SYRENKA POLAN 80 35-40
c. zielona 

dark green
słaby
low

13-16 7-8
sercowaty 

heart-shaped
** * **

URANIA PLANTICO 65-70 50-60
zielona 
green

słaby
low

 14-15  8-9
okrągły
round

200 ** ** **

PŁASKI STRĄK / FLAT POD

GRINSTAR SPÓJNIA 65 40-45
zielona 
green

słaby / 
low 17 17

owalny 
oval

140 ** * *

Przydatność/Usefulness: * przydatna/suitable, ** - przeznaczona/appropriate

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

Odmiana 
Variety

Marka 
Brand

Okres 
wegetacji 

(dni) 
Number 
of days 

from 
sowing to 

harvest

Wyso-
kość 

rośliny 
(cm) 

Height 
of plant 

(cm)

Strąk 
Pod Liczba 

strąków 
w 1 kg 

Number 
of pods 
per 1 kg

Przydatność 
Use

Barwa 
Colour

Połysk 
Gloss

Długość 
(cm) 

Length 
(cm)

Szero-
kość 
(mm) 
Width 
(mm)

Kształt 
przekroju po-

przecznego
Section

Bezpo-
średnie 

spożycie 
Fresh 

market

Konser-
wowa-

nie 
Canning

Mroże-
nie 

Freezing

Fasola zwykła karłowa (szparagowa) - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/French bean - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia 

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


