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charakterystyka 
odmian

odmiana typ
okres  

wegetacji 
(dni)

korzeƒ przeznaczenie
odpornoÊç 

(IR) na  
alternarioz´**

uwagi
kszta∏t

d∏ugoÊç
cm

barwa
zbiór  

mechaniczny
przechowanie Êwie˝y rynek p´czkowanie

dordogne f1 nantejski 115-120 cylindryczny 18-20 S S S  S S S S
wczesnoÊç 

i  
przechowanie

natalja f1 nantejski 130-135 cylindryczny 20-22 S S S  S S doskonale 
g∏adki korzeƒ

champion f1 nantejski 140-145 cylindryczny 22-24 S S S  S S S
tolerancja 

na choroby 
i wysoki plon

anastasja f1 nantejski 140-145 cylindryczny 20-22 S S S  S  S S rekordowe 
przechowanie

reprezentanci terenowi

* pomaraƒczowoczerwona ** IR - Êrednia odpornoÊç

Polska po∏udniowo-wschodnia 
Tomasz Olszewski
0 600 34 25 25
tomasz.olszewski@syngenta.com

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

Polska pó∏nocna
Jacek Malinowski
0 660 49 23 78
jacek.malinowski@syngenta.com

Polska po∏udniowo-wschodnia
Jan Statuch
0 602 22 38 71
jan.statuch@syngenta.com

Polska po∏udniowa
Zbigniew Szewczyk
0 602 76 92 96
zbigniew.szewczyk@syngenta.com

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

Syngenta Seeds Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. E. Orzeszkowej 15/1
tel.: (22) 737 18 90 do 94, fax: (22) 737 18 67
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odmiana typ
okres  

wegetacji 
(dni)

korzeƒ przeznaczenie
odpornoÊç 

(IR) na  
alternarioz´**

uwagi
kszta∏t

d∏ugoÊç
cm

barwa
zbiór  

mechaniczny
przechowanie Êwie˝y rynek p´czkowanie

dordogne f1 nantejski 115-120 cylindryczny 18-20 S S S  S S S S
wczesnoÊç 

i  
przechowanie

natalja f1 nantejski 130-135 cylindryczny 20-22 S S S  S S doskonale 
g∏adki korzeƒ

champion f1 nantejski 140-145 cylindryczny 22-24 S S S  S S S
tolerancja 

na choroby 
i wysoki plon

anastasja f1 nantejski 140-145 cylindryczny 20-22 S S S  S  S S rekordowe 
przechowanie

** IR - Êrednia odpornoÊç
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Cechy odmiany:
• typ nantejski
• okres wegetacji oko∏o 115 – 120 dni
• korzeƒ cylindryczny, pomaraƒczowoczerwony,  

18 – 20 cm, bez tendencji do zielenienia g∏ówki
• naç silnie osadzona, o bardzo wysokiej zdrowotnoÊci 

(tolerancja na alternarioz´)
• wysoki plon (tak˝e wczesny), nadaje si´ do 

przechowywania

Zastosowanie:
• Êwie˝y rynek (p´czki lub luz)
• uprawy wczesne (tak˝e tunele foliowe), Êrednio póêne 
• odmiana uniwersalna - uprawy tradycyjne i przyspieszone
• bardzo dobre efekty w uprawie poplonowej  

(np. po wczesnych ziemniakach)

dordogne f1
wczesnoÊç i d∏ugie 
przechowywanie  

Cechy odmiany:
• typ nantejski
• okres wegetacji oko∏o 130 – 135 dni
• korzeƒ cylindryczny, pomaraƒczowoczerwony,  

o d∏ugoÊci 20 – 22 cm, bez tendencji do zielenienia 
g∏ówki

• doskonale g∏adka skórka, odporna na p´kanie
• naç intensywnie zielona, silnie osadzona,  

nadaje si´ do zbioru mechanicznego
• plon wysoki, równie˝ do d∏ugiego przechowywania 

Zastosowanie:
• Êwie˝y rynek

Uwaga: 
korzeƒ najwy˝szej jakoÊci - tak˝e po przechowaniu i umyciu.

natalja f1
doskona∏a jakoÊç korzeni
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anastasja f1
rekordowe przechowanie

Cechy odmiany:
• typ nantejski
• korzenie doskonale wybarwione dorastajàce  

do oko∏o 20 – 22 cm
• odmiana póêna, okres wegetacji oko∏o 140 dni
• naç silnie osadzona, o bardzo wysokiej zdrowotnoÊci 
• odmiana dostosowana do zbioru mechanicznego
• plon bardzo wysoki, doskonale nadaje si´ do 

przechowywania

Zastosowanie:
• Êwie˝y rynek, d∏ugie przechowywanie

Uwaga: 
odmiana o wysokiej twardoÊci, szczególnie polecana do 
zbioru mechanicznego

Cechy odmiany:
• typ nantejski
• okres wegetacji oko∏o 140 dni
• korzeƒ cylindryczny, pomaraƒczowoczerwony,  

o d∏ugoÊci 22 – 24 cm, bez tendencji do zielenienia 
g∏ówki

• naç silnie osadzona, o bardzo wysokiej zdrowotnoÊci
• odmiana dostosowana do zbioru mechanicznego
• plon bardzo wysoki, doskonale nadaje si´ do 

przechowywania

Zastosowanie:
 • Êwie˝y rynek (1300 tys/ha)  

lub przetwórstwo (800 tys/ha)  

champion f1
odpornoÊç (IR) na alternarioz´

Przy opracowaniu tej ulotki staraliÊmy si´, aby informacje w niej zawarte by∏y jak najdok∏adniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny byç jednak wykorzystane w oparciu o w∏asnà wiedz´ 
i doÊwiadczenie u˝ytkownika oraz po uwzgl´dnieniu warunków klimatyczno – glebowych typowych dla danego regionu. W zwiàzku z tym, firma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialnoÊci za 
wyniki uprawy opartej wy∏àcznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.


