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Marchew



Marchew

Laguna F1

• doskonała do mycia 
• duże wyrównanie gwarantuje wysoki  
 plon netto 
• brak zazielenienia główki 
• korzeń cylindryczny o długości 18-20 cm 
•  zbiór mechaniczny 
• smaczna i intensywnie wybarwiona 
• polecana do uprawy na glebach
 lekkich i ciężkich 
• przy późnych wysiewach majowych  
 polecana do przechowywania 
• długość okresu wegetacji około 90 dni 
• cenna dla przetwórstwa, do produkcji  
 plastrów i soków

Charakterystyka odmian

ODMIANA TYP ILOŚĆ NASION 
NA 1 HA

ŚWIEŻY RYNEK PRZETWÓRSTWO WCZESNOŚĆ
W DNIACH III IV V VI VII VIII IX X XI

Damco F1 A 0,8-1,4 mln tak
pęczki

nie 85

Laguna F1 N 0,7-1,8 mln tak
pęczki, obcinana

tak
plastry, soki

90

Vitana F1 N 1,2-1,8 mln tak
obcinana

tak
plastry, soki

105

Romance F1 N 0,7-1,8 mln tak
obcinana

tak
soki

120

Elegance F1 N 0,7-1,8 mln tak
obcinana

tak
plastry, soki

135

Sirkana F1 N 1,2-1,8 mln tak
obcinana

tak
soki

130

Merida F1 N 1,2-1,8 mln tak
obcinana

tak
plastry, soki

120

Bonfi re F1 N 0,7-1,8 mln nie tak
plastry, soki

120

Nun 3025 F1 N ? ?

PRZYKŁADOWE TERMINY SIEWU  I ZBIORU

siew przed zimą                       siew                             zbiór             

Typy marchwii



Vitana F1
•  Okres wegetacji około 105 dni 
• Cylindryczny kształt korzenia 
• Długość 17-18 cm 
• Brak ‘’zielonej główki’’ 
• Słodka

Elegance F1
• Korzenie bardzo twarde, odporne na  
 pękanie 
• Gładka skórka z małą ilością pierścieni 
• Odmiana późna, do długiego   
 przechowywania 
• Wysoki plon netto z małym odpadem 
• Brak zazielenienia główki 
• Silne i zdrowe liście umożliwiające  
 zbiór mechaniczny 
• Korzenie typu nantejskiego, o długości  
 18-20 cm 
• Kształt cylindryczny, tempo zakończony 
• Korzenie jakości eksportowej 
• Doskonała na soki  i jako marchew  
 plastrowa

Romance F1
• Średnio wczesna 
• Polecana na gleby lżejsze 
• Korzenie odporne na pękanie 
• Bardzo dobra odporność na alternarię 
• Cylindryczna, tempo zakończona

Laguna F1                     Elegance F1                 Romance F1



Sparta F1

Zastrzega się że:
Informacje przedstawione przez Nunhems w każdej formie nie są zobowiązujące. Zalecenia, sugestie oraz ilustracje 
zawarte w broszurach, ulotce, oraz na stronie internetowej bazują  na doświadczeniach i testach praktycznych. 
Nunhems nie ponosi żadnej odpowiedzialności na podstawie tych informacji z powodu uzyskania innych rezultatów 
w czasie produkcji. Kupujący sam decyduje czy zawarte informacje są dla niego dobre czy nie i mogą być użyte w jego 
konkretnych warunkach uprawy.  
Zdjęcia produktów
Wszystkie pokazane odmiany pochodzą z doskonałych upraw. Identyczny rezultat nie jest gwarantowany ze względu 
na inne warunki uprawowe.

Nun 3025 F1

•  Wczesna 
• 

Sirkana F1

• Gotowa do zbioru po około 130 dniach 
• Ciemne wewnętrzne i zewnętrzne  
 zabarwienie korzenia
• Kształt cylindryczny, długość 17-20 cm  
• Bardzo silne ulistnienie 
• Duża odporność na alternariozę 
• Tolerancyjna na zmienność glebową
• Przeznaczenie: przechowywanie,  
 pakowanie, soki

Bonfi re F1

• Korzenie dŁugości 22-24 cm 
• Bardzo wysoki plon netto 
• Idealna na plastry 
• odmiana odporna na pękanie 
• zbiór mechaniczny

Porady uprawowe: Adrian Kubiak| kom. +48 609 041 976 | e-mail: a.kubiak@nunhems.com
Nunhems Poland Sp. z o.o. | Poznań, ul. Grochowska 7a | tel.: 061 66 21 427, fax: 061 66 21 429 |www.nunhems.com

nowość
plastrowa

nowość




