
Rzodkiewka | Radish
Raphanus sativus L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

ODMIANY MIESZAŃCOWE - KULISTE / ROUND HYBRIDS

PROXIMA mieszaniec F1
• Vegetation period 29-31 days
• Round roots, concentrated ripening
• Red skin, white flesh, a mild flavor
• No tendency to be spongy and cracking
• Medium-long leaves
• Recommended for field and under cover production

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni
• Zgrubienia kuliste, równocześnie dojrzewające, średnie do dużych 
• Skórka czerwona, miąższ śnieżnobiały - łagodny w smaku
• Brak tendencji do pękania i parcenia
• Długość ulistnienia – średnia do długiego
• Polecana do uprawy w gruncie i przyspieszonej uprawy  

pod osłonami

FRIDA mieszaniec F1
• Okres wegetacji ok. 27-29 dni
• Zgrubienie kuliste z cienkim ogonkiem, średnica 3,0-3,5 cm
• Kolor skórki czerwony, miąższ mleczno-biały
• Liście krótkie, półwzniesione
• Nie wykazuje skłonności do parcenia, ma łagodny smak
• Do wysiewu wiosenno-jesiennego w gruncie i pod osłonami 

• Vegetation period 27-29 days
• Round roots, diameter 3.0-3.5 cm
• Red skin, the flesh is milky-white, a mild flavor
• No tendency to be spongy 
• Short, semi-erected leaves,
• For spring and autumn sowing in the ground and under covers

RUMBA mieszaniec F1
• Okres wegetacji ok. 29-31 dni
• Zgrubienia twarde, kuliste o czerwonej, błyszczącej skórce
• Miąższ matowobiały o delikatnym smaku
• Tendencja do pękania i parcenia – bardzo mała
• Liście średniokrótkie, idealne do pęczkowania
• Polecana do uprawy w gruncie i w tunelu
• Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2023

• Vegetation period 29-31 days
• Hard, round roots with a red and shiny color of the skin
• Milk-white flesh, with a delicate taste
• No tendency to be spongy and cracking
• Medium-short leaves, ideal for packing in bunches
• Recommended for cultivation both in the field and in a tunnel
• Gold medal of mtp polagra-premiery 2023

SALSA mieszaniec F1
• Vegetation period 28-33 days
• Round roots with an intensely colored, red, shiny skin
• The flesh is milky white, slightly spicy 
• No tendency to be spongy and cracking
• Short, firmly set leaves, ideal for bunching
• Recommended for cultivation both in a tunnel and in the ground

• Okres wegetacji ok. 28-33 dni
• Zgrubienie kuliste o intensywnie czerwonej skórce
• Miąższ mlecznobiały, lekko ostry w smaku
• Tendencja do pękania i parcenia – bardzo mała
• Liście krótkie, mocno osadzone, idealne do pęczkowania
• Polecana do uprawy w tunelu i w gruncie

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni
• Zgrubienia kuliste, wyrównane, o średnicy 2,5-2,8 cm
• Skórka czerwona, delikatna, cienka
• Miąższ biały, bez skłonności do parcenia.
• Plenna, równocześnie dojrzewająca
• Do uprawy w gruncie

• Vegetation period 29-31 days from sowing to harvest
• Red, round roots; 2,5-2,8 cm diameter, equal in shape
• Delicate and thin skin
• White flesh
• High yields
• For open field production

GALAXY

ODMIANY USTALONE – KULISTE/ROUND VARIETIES

GAMA
• Vegetation period 28-30 days
• Round, uniform, bright red roots
• White flesh with a delicate flavor 
• No tendency to be spongy 
• Short leaves, good for packing in bunches
• Gold medal of mtp polagra-premiery
• Recommended for cultivation in the ground and under covers

• Okres wegetacji ok. 28-30 dni
• Zgrubienia kuliste, wyrównane, o jaskrawoczerwonej skórce
• Miąższ biały o delikatnym smaku
• Tendencja do pękania i parcenia – bardzo słaba
• Liście krótkie, ułatwiające pęczkowanie
• Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY
• Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami



• Okres wegetacji ok. 27-29 dni
• Zgrubienia kuliste, wyrównane o intensywnie karminowej skórce
• Miąższ matowobiały, łagodny w smaku
• Tendencja do pękania i parcenia – bardzo słaba
• Polecana do uprawy pod osłonami i w gruncie

• Vegetation period 27-29 days
• Smooth, round roots,uniform, intensely carmine in color
• The flesh is mat white, mild in taste
• No tendency to be spongy and cracking
• Recommended for cultivation under covers and in the ground

HELRO-ERA

KRAKOWIANKA
• Vegetation period 33-37 days
• Red skin with a white tip (1/3 pf roots)
• Slightly spicy in taste
• No tendency to be spongy 
• Resistant to cracking and bolting
• Leaves firmly embedded
• Recommended for spring growing in the field and under covers

• Okres wegetacji ok. 33-37 dni
• Skórka czerwona z białym końcem - dolna biała część stanowi 1/3 dł. zgrubienia
• Liście mocno osadzone
• Miąższ odporny na parcenie, lekko ostry w smaku 
• Odporność na pękanie i wcześniejsze wybijanie w pędy  

kwiatostanowe – średnia
• Polecana do uprawy wiosennej w gruncie i pod osłonami

RAMONA
• Vegetation period 28-32 days
• Intensive red roots, 26-28 g weight; 2,5-2,8 cm diameter
• White flesh, delicate in taste
• Suitable for one time harvest
• Recommended sowing (10 x 2,5 cm; 40 000/100 m2)
• Sowing rate - under cover 72 000/tunnel (180 m2) 

– sowing from february to august; 52 000/tunnel 
(180 m2) – sowing from september to november

• For open field and under cover production

• Okres wegetacji ok. 28-32 dni
• Zgrubienia kuliste, o intensywnie czerwonej skórce, o masie  

26-28 g i średnicy 2,5-2,8 cm
• Miąższ biały, o delikatnym, doskonałym smaku, odporny na parcenie
• Nadaje się do jednorazowego zbioru
• W gruncie zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm, przy obsadzie roślin 

40 tys. szt./ar
• Pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m2) przy terminie siewu od lutego do 

sierpnia, a 52 tys. szt./tunel (180 m2) przy wysiewie od września do listopada
• Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych

• Okres wegetacji ok. 28-32 dni
• Zgrubienia kuliste o fioletowej skórce i masie około 30 g  

i średnicy 2,5-2,8 cm
• Nadaje się do jednorazowego zbioru
• Miąższ biały, delikatny w smaku, odporny na parcenie
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm, przy obsadzie roślin 

w polu 40 tys. szt./ar
• Do uprawy w gruncie

• Vegetation period 28-32 days from sowing to harvest
• Round roots, violet (30g weight; 2,5-2,8 cm diameter)
• Suitable for one time harvest
• White flesh, without tendency to be spongy
• Recommended sowing (10 x 2,5 cm), 40 000/100 m2

• For open field production

MALAGA

• Okres wegetacji: 28-32 dni
• Zgrubienia kuliste, regularne, wyrównane, bardzo duże, 

o czerwono-białej skórce
• Odporna na parcenie
• Wysoki plon handlowy
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm przy obsadzie roślin w 

polu 40 tys. szt./ar, a pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m2)
• Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych

• Vegetation period 28-32 days from sowing to harvest
• Round, regular, very big red roots with white tip
• Resistant to be spongy
• High yields
• For open field and under cover production
• Recommended sowing (10x2,5 cm) 40 000/100 m2, under cover 

72 000/tunnel (180 m2)

RONDO

ROTA-ROMA
• Vegetation period 30-32 days
• Round, uniform roots with a dark carmine skin
• White flesh, juicy and delicate in taste
• No tendency to be spongy and cracking
• Short, green leaves, easy to bunching
• Recommended for cultivation in the ground and also under covers

• Okres wegetacji 30-32 dni
• Zgrubienia kuliste, wyrównane, o ciemnokarminowej skórce
• Miąższ matowobiały, soczysty, delikatny w smaku
• Skłonność do parcenia i pękania – słaba
• Liście krótkie, zielone, łatwe do pęczkowania
• Polecana przede wszystkim do uprawy w gruncie, ale również  

pod osłony



SAXA POLANA
• Vegetation period 28-30 days 
• Round roots with a shiny red skin
• The flesh is slightly spicy in taste
• Leaves are firmly embedded
• For cultivation for early spring, spring, autumn and late autumn 

harvesting

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni – przy pełnym naswietleniu
• Zgrubienia kuliste, o czerwonej, połyskującej skórce 
• Liście średnio mocno osadzone
• Miąższ lekko ostry w smaku
• Do uprawy na zbiór wczesnowiosenny, wiosenny, jesienny, 

późnojesienny

• Okres wegetacji ok. 27-29 dni – przy pełnym naświetleniu
• Miąższ biały, bardzo delikatny w smaku
• Liście krótkie, średnio mocno osadzone
• Zgrubienia kuliste o czerwonej skórce
• Polecana na zbiór od wczesnej wiosny do późnej jesieni
• Doskonała do upraw pod osłonami i w gruncie

• Vegetation period 27-29 days 
• Very delicate taste 
• Round roots, red skin
• Short leaves, medium firmly
• Recommended for harvesting from early spring to late autumn
• Perfect for growing under cover and in the ground

ROWA

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni
• Zgrubienia kuliste o intensywnie czerwonej skórce
• Miąższ biały bez tendencji do parcenia
• Wyrównana w kształcie, jednocześnie dojrzewająca
• Do wiosennej i jesiennej uprawy w tunelach foliowych

• Vegetation period 29-31 days from sowing to harvest
• Round, intensively red roots.
• White flesh, without the tendency to be spongy
• Equal in shape, concentrated ripening
• For spring and autumn cultivation in plastic tunnels

TYTANIA

AFRODYTA
• Vegetation period 28-31 days from sowing to harvest
• Round roots with white, shiny, smooth skin
• White flesh
• Recommended point sowing (10 x 2,5 cm)
• Sowing rate - 40 000/ 100 m2 under cover and 72 000 /tunnel (180 m2)
• For field and under cover production

• Okres wegetacji: 28-31 dni
• Zgrubienia okrągłe o białej, błyszczącej, gładkiej skórce
• Miąższ biały, łagodny w smaku
• Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm
• Obsada roślin w polu 40 tys. szt./ar; pod osłonami 72 tys. szt./ 

tunel (180 m2)
• Do uprawy w tunelach i gruncie

ODMIANY USTALONE – CYLINDRYCZNE/CYLINDRICAL VARIETIES

• Okres wegetacji: 33-37 dni
• Zgrubienia białe, kształtne, cylindryczne, długości 4-4,5 cm 

i średnicy 1,5-2 cm
• Miąższ biały, bez tendencji do parcenia, łagodny w smaku
• Nadaje się do jednorazowego zbioru
• Do uprawy w tunelu i gruncie

• Vegetation period 33 – 37 days
• White roots, cylindrical, 4-4,5 cm length, 1,5-2 cm diameter
• White flesh, no tendency to be spongy
• Suitable for one time harvest
• For open field and under cover production

LEDA

MILA
• Vegetation period 21-24 days
• Cylindrical roots, 4-4,5 cm long, red with white tip
• White flesh, without the tendency to be spongy, delicate in taste
• Recommended point sowing (from february to september 10x2,5 cm 

(72 000/tunnel) or from september to november 10x3,5 cm(52 000/tunnel)
• For open field and under cover production

• Okres wegetacji ok. 21-24 dni
• Zgrubienia cylindryczne, długości 4-4,5 cm, czerwone,  

z białym końcem
• Miąższ intensywnie biały, mało podatny na parcenie,  

łagodny w smaku
• Zalecany siew punktowy nasion w rozstawie: od lutego do września 

10 x 2,5 cm, tj. 72 Tyś. Szt./Tunel (180 m2) lub 40 tys. szt./ar; od 
września do listopada 10 x 3,5 cm, tj. 52 tys. szt./tunel lub 29 tyś szt./ar

• Do uprawy w tunelach i gruncie

• Okres wegetacji ok. 28-30 dni
• Zgrubienia półdługie o skórce ciemnokarminowej z białym końcem  

(część biała ok. 1/3 długości zgrubienia)
• Miąższ szklistobiały, o bardzo małej skłonności do parcenia
• Liście krótkie ułatwiające zbiór i wiązanie w pęczki
• Polecana do uprawy w gruncie oraz pod osłonami w okresie wiosennym 

i jesiennym

• Vegetation period 28-30 days
• Semi-long roots with a dark carmine skin, with a white tip 

(1/3 of roots the thickening’s length)
• Glossy-white flesh, without tendency to be spongy
• Short leaves for easy picking and good for packing in bunches
• Recommended for cultivation in the ground and under 

covers in spring and autumn

POLANKA



Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wegetacja 
(dni)

Vegetation 
period (days)

Uprawa / Growing Zgrubienie / Roots

Grunt 
Open field

Osłony 
Covers

Barwa skórki 
Skin colour

Połysk 
Gloss

Średnica 
Diameter

Ostrość smaku 
Hotiness of taste

ODMIANY MIESZAŃCOWE KULISTE / ROUND HYBRIDS

FRIDA F1 POLAN 27-29 *** *** czerwona / red 3-3,5 łagodny / mild

PROXIMA F1 PLANTICO 29-31 *** ** czerwona / red łagodny / mild

RUMBA F1 SPÓJNIA 29-31 *** *** czerwona / red * 2,8-3 łagodny / mild

SALSA F1 SPÓJNIA 28-33 *** *** czerwona / red * 2,8-3 lekko ostry / slightly spicy

ODMIANY USTANONE KULISTE / OP ROUND VARIETIES

AFRODYTA PLANTICO 28-31 *** *** biała / white * 2,5-2,8 łagodny / mild

GALAXY PLANTICO 29-31 *** ** czerwona / red 2,5-2,8 łagodny / mild

GAMA SPÓJNIA 28-30 *** *** jaskrawoczerwony / bright red 2,5-2,8 łagodny / mild

HELRO-ERA SPÓJNIA 27-29 *** *** karminowy / carmine * 2,8-3 łagodny / mild

KRAKOWIANKA POLAN 33-37 *** **
czerwona z białym końcem 

red with white tip
2,5-3 lekko ostry / slightly spicy

MALAGA PLANTICO 28-32 *** * fioletowa / violet 2,5-2,8 delikatny / delicate

POLINA PLANTICO 30-35 *** ***
c. różowa z białym końcem 
intensive pink with white tip

2,5-2,8 łagodny / mild

RAMONA PLANTICO 28-32 *** *** czerwona / red 2,5-2,8 delikatny / delicate

RONDO PLANTICO 28-32 *** ***
czerwona z białym końcem red 

with white tip
2,5-2,8 łagodny / mild

ROTA-ROMA SPÓJNIA 30-32 *** *** c. karminowy / dark carmine 2,8-3 łagodny / mild

ROWA POLAN 27-29 *** *** czerwona / red * 2,5-3 łagodny / mild

SAXA POLANA POLAN 29-31 *** *** czerwona / red * 2,5-2,8 lekko ostry / slightly spicy

TYTANIA PLANTICO 29-31 * *** czerwona / red 2,5-2,8 łagodny / mild

ODMIANY USTALONE CYLINDRYCZNE / CYLINDRICAL VARIETIES

KSANTYPA SPÓJNIA 28-30 *** *** karminowo czerwona, z krótką 
częścią białą 1,5-1,8 lekko ostry / slightly spicy

LEDA PLANTICO 33-37 *** *** biała / white 1,5-2 łagodny / mild

MILA PLANTICO 21-24 *** ***
czerwona z białym końcem 

red with white tip
1,5-2 łagodny / mild

OPOLANKA PLANTICO 21-24 *** ***
szkarłatna z białym końcem 

scartlet with white tip
1,5-2 dość delikatny / quite delicate

POLANKA SPÓJNIA 28-30 *** ***
c. karminowy z białym końcem 

dark carmine with white tip
1,5-1,8 lekko ostry / slightly spicy

Rzodkiewka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Radish - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties

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

Uprawa *- nadaje się/well for ** - polecana/recommended *** - przeznaczona/intended for

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

Sklep internetowy:  sklep.plantico.pl


