
Kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, kalarepa 
Cabbage, chinese cabbage, cauliflower, kohlabri

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA / WHITE CABBAGE
Brassica oleracea L. var. capitata

ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID VARIETIES

• Early hybrid
• Head weight 1,5-2,0 kg
• Intended for cultivation in the field and under covers
• Round heads with delicate leaves
• Light green outer leaves
• Intended for direct consumption
• Suitable for high density cultivation

FANTAZJA mieszaniec F1
• Odmian wczesna 
• Główka o masie 1,5-2,0 kg 
• Przeznaczona do uprawy w polu i pod osłonami 
• Główki kuliste o delikatnych liściach 
• Liście zewnętrzne jasnozielone 
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia
• Nadaje się do zagęszczonej uprawy 

KORUND mieszaniec F1
• Late hybrid
• Weight 2,5-3 kg
• Round heads, medium-sized, compact, with a white, compact interior
• Recommended for fresh market and storage
• Tolerant to thrips, black leaf spot and downy mildew

• Odmiana późna 
• Główka kulista o masie 2,5-3,0 kg
• Tworzy główki średniej wielkości, zwięzłe z białym wnętrzem o 

zwartej strukturze 
• Polecana na świezy rynek i przechowywanie 
• Tolerancyjna na wciornastki, czerń krzyżowych i mączniaka 

rzekomego

KALINA mieszaniec F1
• Odmiana późna 
• Główka kulista o masie 2,0-2,5 kg
• Tworzy średnie, zwięzłe główki, osadzone na wysokim głąbie 
• Liść zewnętrzny średni, ciemnozielony, z silnym nalotem woskowym
• Polecana do przechowywania (do polowy IV) i do kwaszenia 

• Late hybrid
• Round head with a weight of 2,0-2,5 kg
• Medium, compact heads, set on a tall stem
• Medium, dark green outer leaf with a strong wax
• Recommended for storage (until mid-April) and for souring

AMAGER POLANA
• Odmiana późna 
• Główka zwięzła, kulista o masie 3,0-3,5 kg
• Przeznaczona do uprawy polowej
• Polecana na świeży rynek i krótkiego przechowywania

• Late variety
• Round, compact head with a weight of 3,0-3,5 kg
• Intended for cultivation in the field 
• Recommended for the fresh market and for short storage

JASPER mieszaniec F1
• Late hybrid
• Round heads, compact, weight about 5 kg
• Variety resistant to thrips, bacterial and fungal diseases
• Recommended for the fresh market and for storage, very good taste
• Recommended density of 30-40 thousand / ha.
• Golden Medal POLAGRA-PREMIERES 2022

• Odmiana późna 
• Tworzy kuliste, zwięzłe główki o masie 5 kg
• Wysoka tolerancja na wciornistki, choroby bakteryjne i grzybowe
• Polecana na świeży rynek i do przechowywania, wyjątkowe walory 

smakowe
• Zalecane zagęszczenie 30-40 tys./ha.
• Złoty Medal POLAGRA-PREMIERY 2022

ODMIANY USTALONE / OPEN FIELD VARIETIES



ODMIANY USTALONE / OPEN FIELD VARIETIES

KAPUSTA PEKIŃSKA / CHINESE CABBAGE
Brassica rapa

KAPUSTA GŁOWIASTA / RED CABBAGE
Brassica oleracea L. var. capitata

HACO
• Medium-early variety
• Medium-sized, round, compact head, weight 1,5-2,0 kg
• Medium-sized, red with greenish leaves with a strong silvery wax
• For fresh market and processing

• Odmian średniowczesna 
• Główki średniej wielkości, kuliste, zwarte o masie 1,5-2,0 kg
• Liście średniej wielkości, fioletowozielone z silnym srebrzystym 

nalotem woskowym
• Do bezpośredniego zaopatrzenia rynku oraz przetwórstwa

• Medium-early hybrid, with a growing season of about 70 days
• Compact, cylindrical heads, weight about 1,2 kg
• Leaves with a vivid green color
• Hybrid with high resistance to diseases
• Recommended for spring and autumn cultivation

POLSTAR mieszaniec F1
• Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 70 dni
• Główki zwarte, cylindryczne o masie około 1,2 kg 
• Liście o żywo zielonym kolorze
• Odmiana o wysokiej zdrowotności 
• Polecana do uprawy wiosennej i jesiennnej

ELZA mieszaniec F1
• Medium-early hybrid, with vegetation period -  about 65 days
• Compact, cylindrical heads weight about 1,0 kg
• Dark green leaves, good covering the head
• Hybrid with high resistance to diseases
• Recommended for summer and autumn cultivation

• Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 65 dni
• Tworzy zwarte, cylindryczne główki o masie około 1,0 kg
• Liście ciemno zielone, dokładnie okrywajace główkę 
• Odmiana o wysokiej zdrowotności 
• Polecana do uprawy letniej i jesiennej

• Late variety 
• Recommended for fresh market, processing and storage
• The vegetation period 130-150 days
• Large heads, 3,5-5 kg weight, round and flat round, compact
• White color of  internal leaves 
• Optimal ratio of sugars to acids 
• Good taste after processing 
• Recommended density of 30-35 thousand / ha 
• Recommended  planting 70 x 40-50 cm

KAMIENNA GŁOWA
• Odmiana późna
• Polecana do kwaszenia, przechowywania i bezpośredniego spożycia 
• Okres wegetacji 130-150 dni 
• Główki duże o masie 3,5-5 kg, kuliste lub lekko spłaszczone, ścisłe 
• Zabarwienie liści wewnętrznych - białe 
• Charakteryzuje się właściwym stosunkiem cukrów do kwasów
• Duże walory smakowe kwaszonki
• Zalecane zagęszczenie 30-35 tys. roślin/ha 
• Rozstawa 70 x 40-50 cm

DITMARSKA NAJWCZEŚNIEJSZA
• Very early variety 
• Round heads, medium compact, light green, medium size 
• Heads weight  approximately 1-1,5 kg 
• For the earliest crop production 
• For the  fresh market
• Recommended  planting 50 x 40 cm

• Odmiana bardzo wczesna 
• Główki kuliste, dość zwięzłe, jasnozielone, średniej wielkości
• Masa główek 1-1,5 kg 
• Do najwcześniejszej uprawy polowej 
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia 
• Rozstawa sadzenia 50 x 40 cm

SŁAWA Z GOŁĘBIEWA
• Medium late variety (75-85 days)
• Round and flat round head, concise, light green 
• Heads weight  2-3 kg. 
• Recommended  planting  50 x 50 cm. 
• Best planting time under the Polish conditions 1.05 - 15.06 
• Transplanting - 400 young plants per 100 m2.
• Recommended for fresh market and processing

• Odmiana średniowczesna (okres wegetacji 75-85 dni). 
• Główki  kuliste, lekko spłaszczone, zwięzłe, jasnozielone.
• Masa główek 2-3 kg. 
• Rozstawa 50 x 50 cm. 
• Termin sadzenia 1.05 - 15.06. 
• Na 1 ar potrzeba 400 sztuk rozsady.
• Do bezpośredniego spożycia i kwaszenia na użytek późnoletni 

i jesienny.



• Early variety (the period from planting to the first harvest is 
45-60 days)

• Cultivation in the field and unheated foil
• Useful for aftercrop cultivation (can be planted until  

mid-August)
• Medium-sized (0,8-1 kg), white, medium grained, partially 

covered curd

PORANEK
• Odmiana wczesna (okres od posadzenia do pierwszego  

zbioru ok. 45-60dni)
• Przeznaczona do uprawy w polu i nieogrzewanych  

tynelach foliowych
• Przydatna do uprawy poplonowej (może być sadzona  

do połowy sierpnia)
• Tworzy róże średniej wielkości (0,8-1kg), wypukłe, białe, średnio 

ziarniste, częściowo okryte

ALKA
• Odmian średnio późna o okresie wegetacji 85 dni  

(od posadzenia rozsady)
• Zgrubienie eliptyczne do kulistego, ciemnofioletowe 
• Miąż kruchy, soczysty, późno drewniejący, w trakcie 

przechowywania długo zachowuje walory smakowe (nawet do 
późnej zimy)

• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przechowywania 
(z uprawy jesiennej) 

• Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej 

• Medium-late varieties with a growing season of 85 days  
(from planting young plants)

• Elliptical to round bulbs, dark purple
• Crispy, juicy, good taste for a long time during storage (even 

until late winter)
• Intended for direct consumption and storage (from autumn 

cultivation), recommended for spring and autumn cultivation

PIONIER
• Mid-early variety (the period from planting to the first harvest is 

50-65 days)
• Curd are white, compact, with a smooth surface
• The average weight of a curd - about 1 kg
• Variety intended for field cultivation for spring-summer and 

autumn harvesting

• Odmiana średniowczesna (okres od posadzenia do 
pierwszego zbioru ok. 50-65dni)

• Róże wypukłe, białe, zwięzłe, o gładkiej powierzchni, dobrze 
okryte liśćmi

• Średnia masa róży- ok 1 kg
• Odmiana przeznaczona do uprawy polowej na zbiór 

wiosenno- letni i jesienny

KALAFIOR / CAULIFLOWER
Brassica oleracea L. var. botrytis

KALAREPA / KOHLABRI
Brassica oleracea L. var. gongylodes

GABI
• Early variety, growing period about 40 days  

(from planting young plants)
• Round, yellow-green bulbs, smooth and delicate skin and juicy, 

tasty and delicate flesh
• Recommended for spring and autumn cultivation in the field and 

under covers
• Tolerant to cracking of the thickenings and lignification
• Intended for direct consumption

• Odmiana wczesna, okres wegetacji około 40 dni (od 
posadzenia rozsady)

• Zgrubienia kuliste, żółtozielone z gładką i delikatną skórką
• Miąższ soczysty, delikatny i smaczny
• Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod 

osłonami
• Tolerancyjna wobec pękania zgrubień i drewnienia miąższu 
• Przeznaczona do bezpośredniego spożycia

DELIKATES BIAŁA
• Odmiana średnio wczesna, dojrzałość użytkową osiąga po 35-45 

dniach od posadzenia rozsady 
• Nadaje się do zbioru w dwóch terminach: letnim i jesiennym
• Pokrój rośliny wzniesiony, liście lekko ząbkowane
• Przeciętna masa kalarepy około 150 g, kształt kulisty, lekko 

spłaszczony od góry
• Miąższ jędrny, soczysty i smaczny, dość późno drewnieje
• Barwa miąższu biała, natomiast skórki - jasnozielona
• Dobrze się przechowuje

• Medium early variety, maturity 35-45 days  
(from planting young plants)

• Suitable for harvesting in terms: summer and autumn
• Erect plant habit
• The average weight of kohlrabi is about 150 g, globe round and 

flat round
• Tasty, with a firm and juicy flesh
• The flesh is white, the skin is light green
• Well for storage



Kapusta głowiasta i pekińska - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia /  
Cabbage and chinese cabbage own bred varieties of PlantiCo, Polan i Spójnia

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 31; 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

Ilość dni od 
wysadzenia 

do zbioru 
Days from 

transplanting 
to harvest

Głowa | Head Uprawa | Cultivation Przydatność | Use

Kształt 
Shape 

Kolor 
Colour

Masa 
Weight 

(kg)

Twardość/ 
Zwięłość
Compact

Rozstawa 
Spacing 
distance 

(cm)

Termin sadzenia rozsady - miesiące
Time of transplanting - months

Bezpośredniego 
spożycia 

Fresh market

Przetwórstwa 
Processing

Przechowywania 
Storage

III IV V VI

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA | WHITE CABBAGE

KORUND F1 POLAN 130-135 A szaro-ziel.
grey-green 2,5-3,0 *** 67x40 + + + *** * ***

KALINA F1 POLAN 140-145 A zielony
green 2,0-2,5 ** 67x50 + + *** ** **

JASPER F1 POLAN 130-135 A szaro-ziel.
grey-green 3,0-4,0 *** 67x50 + + + *** ** ***

FANTAZJA F1 POLAN 55-60 A j.zielony 
light green 1,5-2,0 * 67x40 + + + ***

KAMIENNA GŁOWA PLANTICO 130-150 B szaro-ziel.
grey-green 3,5-5 ** 70x40-50 + + + *** ** ***

DITMARSKA 
NAJWCZEŚNIEJSZA PLANTICO 50-55 B j.zielony 

light green 1-1,5 * 50x40 + *** * *

SŁAWA 
Z GOŁĘBIEWA PLANTICO 75-85 C zielony

green 2-3 ** 50x50 + + + ** *** *

AMAGER POLANA POLAN 135-140 A szaro-ziel.
grey-green 3,0-3,5 ** 67x50 + + *** ** *

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA | RED CABBAGE

HACO POLAN 90-100 A

fioletowo-
zielony
red with 
greenish

1,5-2,0 ** 50x40 + + + *** **

KAPUSTA PEKIŃSKA | CHINESE CABBAGE

ELZA F1 POLAN 60-65 cylindryczny
cylindrical

zielony
green 0,9-1,2 ** 40x40 + + *** ** *

POLSTAR F1 POLAN 65-70 cylindryczny
cylindrical

zielony
green 1,2-1,5 ** 40x40 + + + *** ** *

twardość - zwięzłość główki / compact: * - dość twarda / quite compact ** - średnio twarda / medium compact *** - twarda / compact
* - nadaje się / useful **- polecana / recommended *** - przeznaczona / appropraite

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

Sklep internetowy:  sklep.plantico.pl


