
najlepsze odmiany na świeży rynek

Carson i Konza – to odmiany idealnie dostosowane do potrzeb świeżego rynku. Od tego 

roku dostępne są w 1-kilogramowych opakowaniach, co ułatwi producentom planowanie 

produkcji. Obie odmiany sprawdzają się w uprawie w różnych terminach – zarówno 

wczesnych pod osłonami, jak i letnich w odkrytym gruncie. Dają wysoki plon doskonałej 

jakości.

teraz w 1-kg opakowaniach
Carson i Konza 

Carson Konza

najlepsza odmiana do upraw 
przyspieszonych pod osłonami 
i w odkrytym gruncie

Carson jest sprawdzoną, dobrze znaną odmianą 
fasoli żółtostrąkowej uprawianej na potrzeby świeżego 
rynku oraz przemysłu. Jej najważniejsze zalety 
to atrakcyjne strąki oraz wysoki plon wczesny. Jest 
to odmiana uniwersalna – do uprawy zarówno polowej, 
jak i tunelowej oraz pod włókniną (dzięki wysokiej 
wczesności). Producenci podkreślają wysokie plony jakie 
od lat daje Carson.
Jakość strąków jest ceniona przez fi rmy handlowe za 
intensywny, żółty kolor oraz wysokie wyrównanie.

wysoka zdrowotność roślin 
i atrakcyjne, zielone strąki

Konza to nowa propozycja w grupie fi ne fasoli 
zielonostrąkowej. Długie, proste strąki znajdują uznanie 
u handlowców ze świeżego rynku, są również cenione 
przez przemysł przetwórczy. Dzięki mocnej roślinie 
o dużym wigorze nawet długie strąki nie dotykają ziemi 
(mogą osiągać długość nawet do 20 cm). Ponadto 
odmiana ta posiada odporność na rdzę fasoli, dzięki 
czemu odznacza się wysoką zdrowotnością w polu.
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Polska południowo-wschodnia 
Tomasz Olszewski
0 600 34 25 25
tomasz.olszewski@syngenta.com

Polska południowa
Zbigniew Szewczyk
0 602 76 92 96
zbigniew.szewczyk@syngenta.com

Polska północna
Jacek Malinowski
0 660 49 23 78
jacek.malinowski@syngenta.com

Polska centralna
Zbigniew Chuchnowski
0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com

Polska południowo-wschodnia
Piotr Prasołek
0 608 44 34 79
piotr.prasolek@syngenta.com

Polska zachodnia
Zygmunt Siekacz
0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz@syngenta.com

Carson
wczesny i wysoki plon

 Cechy odmiany

Typ: żółto strąkowy (9 - 10,5 mm)
Okres wegetacji: 68 dni
Roślina: wysokość ok. 50 cm, silny wigor, wysoka zdrowotność
Strąki:  gładkie, proste, wyrównane w atrakcyjnym, poszukiwanym 

przez rynek kolorze
•  długość:  14 - 16 cm
•  kolor:  intensywnie żółty
•  średnica:  9 - 10,5 mm – 80%

Odporności: HR: BCMV, Cl: 1; IR: Cl, Pss 

Uwagi: odmiana sprawdzona w uprawie polowej i pod osłonami 
(tunele i przykrycia płaskie). Ceniona za wczesny plon i doskonałą 
jakość strąków.

Konza
zdrowe rośliny i strąki najwyższej jakości

 Cechy odmiany

Typ: fi ne – zielonostrąkowy
Okres wegetacji: 75 dni
Roślina: wysokość ok. 45 cm, silny wigor, znakomita zdrowotność
Strąki:   długie (do 20 cm), wyrównane, proste, okrągłe, gładkie, 

kolor wyrównany, ciemnozielony z połyskiem 
•  długość:  15 - 17 cm
•  kolor:  ciemnozielony
•  średnica:  7 - 9 mm

Odporności: HR: Cl 1, Psp 1 and 2, BCMV; IR: Ua

Uwagi: nowa odmiana sprawdzona w wielu krajach, 
o uniwersalnym przeznaczeniu – świeży rynek oraz przemysł, 
strąki nie przerastają i pozostają długo mięsiste, daje wysoki, 
wyrównany plon.

Stosowane oznaczenia:
HR – wysoka odporność
IR – średnia odporność

BCTV – Beat Curly Top Virus
Cl 1 – Antracnose – Antraknoza
Cl – Colletotrichum lindemuthianum
PSP 1, 2 – Pseudomonas savestanoi, rasa 1 i 2
PSS – Pseudomonas syringe p. v. syringae
BCMV – Bean Common Mosaic Virus – Wirus mozaiki fasoli
Ua – Uromyces appendiculatus

Reprezentanci terenowi:

 Syngenta Seeds Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

tel.: (22) 32 60 691, fax: (22) 32 60 689

www.sg-vegetables.com

Przy opracowaniu tej ulotki staraliśmy się, aby informacje w niej za-
warte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje 
powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i  do-
świadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klima-
tyczno-glebowych typowych dla  danego regionu. W  związku z tym, 
fi rma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy 
opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.
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