
Szpinak Spinacia oleracea L.

Eagle RZ
F1 – Hybrid
Odmiana średniowczesna o ciemnozielonych liściach. 
Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej. Odporność 
na rasy mączniaka rzekomego PF 1-7. Zalecany 
termin wysiewu od końca marca do połowy maja 
w cyklu wiosennym, w cyklu jesiennym od połowy 
lipca do początku sierpnia. Zalecana norma wysiewu 
od 2 do 3,2 miliona nasion na 1 ha w zależności 
od oczekiwanego procentowego udziału liści 
w plonie całkowitym.

 

Dolphin RZ 
F1 – Hybrid  
Charakteryzuje się szybkim wzrostem i jest przezna-
czona do uprawy wiosną, jesienią i na przezimowanie.  
Odporna na mączniaka rzekomego PF 1 - 7 
i tolerancyjna na CMV (Cucumber Mosaik Virus).   

 Zalecenia uprawowe: 
 

• 1 g = ok. 80 nasion 

• głębokość siewu - ok. 3 cm 

• minimalna temp. dla kiełkowania 2 °C         

  optymalna od +10 do +20 °C 

• zagęszczenie ok. 250 roślin/m2

Whale RZ 
F1 – Hybrid  
Odmiana w typie i zastosowaniu jak Kerdion RZ. 
Do wysiewu od końca marca do połowy maja 
i latem od połowy lipca do połowy sierpnia.  
Odporna na mączniaka PF 1 - 7.   

Puma RZ 
F1 – Hybrid  
Odmiana przeznaczona do uprawy latem 
(od maja do połowy lipca). Charakteryzuje 
się grubymi liśćmi i bardzo krótkim ogonkiem 
liściowym.  Odporna na mączniaka PF 1 - 7. 
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ODMIANY NORMA WYSIEWU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Whale RZ

Puma RZ

Eagle RZ

Dolphin RZ

Penguin RZ 

Kerdion RZ

Cheetah RZ

Silverwhale RZ

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

1,5 - 3,2 mln

= Siew = Zbiór

Penguin RZ 
(wcześniej 51-60 RZ) 
F1 – Hybrid
Nowy, bardzo wczesny hybryd. Przeznaczony 
do uprawy wiosną i jesienią. Jest 4 - 5 dni szybszy 
od odmiany Dolphin. Odmiana charakteryzuje 
się dobrą jakością przy przedłużającym się zbiorze. 
Polecana do uprawy dla przemysłu, do mrożenia.  
Odporna na mączniaka PF 1 - 7.

Kerdion RZ 
F1 – Hybrid  
Hybryd przeznaczony na zbiór letni - wysiew 
od kwietnia i jesienny. Jest mało podatna 
na strzelanie w pędy kwiatowe.  Liście są duże 
ciemnozielone, okrągłe z delikatnym unerwieniem 
i krótkim ogonkiem.  Przeznaczona na świeży rynek 
i dla przemysłu (m.in. do suszenia).  
Odporna na mączniaka PF 1 - 4.   

Cheetah RZ 
(wcześniej 51-61 RZ) 
F1 – Hybrid  
Średniowczesna odmiana, przeznaczona na świeży 
rynek i dla przemysłu.  Wytwarza grube, okrągłe 
liście, o krótkim ogonku liściowym i ciemnozielonej 
barwie.  Nadaje się do siewu od marca do początku 
kwietnia oraz do uprawy jesiennej z optymalnym 
terminem siewu od końca lipca do połowy sierpnia.  
Odporność na mączniaka PF 1 - 7. 
 

Silverwhale RZ   
(wcześniej 51-300 RZ) 
F1 – Hybrid
Odmiana w typie Whale RZ o wysokiej odporności 
w stosunku do mączniaka rzekomego PF 1-7. 
Posiada gładkie i ciemnozielone liście. Polecana 
do wysiewu od początku kwietnia do maja w cyklu 
wiosennym i od połowy do końca lipca w cyklu 
jesiennym.

NOWOŚĆ!

Jako pierwsza firma nasienna prezentujemy Państwu pełen asortyment odmian na każdy termin uprawy, z pełną odpornością 
na 7 ras mączniaka rzekomego (Peronospora farinosa). Dzięki stosowaniu tych odmian zapewniacie sobie Państwo: brak strat 
wywołanych wystąpieniem mączniaka - wyższy plon, ograniczenie stosowania zabiegów chemicznych, wysoką jakość liści 
przeznaczonych na świeży rynek lub dla przemysłu.


