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BURAK ĆWIKŁOWY
Odmiany o korzeniach okrągłych

NOCHOWSKI - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana plenna. Korzenie kuliste. Miąższ intensywnie karminowoczerwony. Pier-
ścienie na przekroju słabo widoczne. Charakteryzuje się bardzo dużą zawartością be-
taniny i cukrów. Nie przejawia tendencji do gromadzenia azotanów. Odmiana przy-
datna na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do przechowywania zimowego. Dzięki 
dużej koncentracji betaniny stanowi dobry surowiec do przetwórstwa i produkcji na-
turalnych barwników.
Uzyskiwany plon korzeni: 50 - 60 t/ha
Okres wegetacji: 130 dni

CHROBRY
Odmiana plenna o kulistych korzeniach. Odznacza się bardzo dużą zawartością betaniny i cukrów. Wyróżnia 
się też małą skłonnością do gromadzenia azotanów. Powyższe cechy kwalifikują odmiane do bezpośredniego 
spożycia i przechowywania zimowego. Ze względu na bardzo dużą intensywność i równomierność zabarwienia, 
odmiana polecana do uprawy dla przetwórstwa (również jako surowiec przy produkcji naturalnego barwnika).
Uzyskiwany plon korzeni: 50 - 55 t/ha
Okres wegetacji: 110-130 dni 

CERYL
Odmiana plenna, tolerancyjna na choroby (chwościk buraka, mączniak prawdziwy) 
oraz na wybijanie w pędy nasienne. Korzenie kuliste, bardzo wyrównane, o delikatnej 
skórece. Odmiana przydatna na świeży rynek oraz do długotrwałego przechowywania 
i przetwórstwa. Ze względu na dość wysoką zawatrość betaniny korzenie stanowią war-
tościowy surowiec do produkcji barwników naturalnych, soków, koncentratu i barszczu. 
Uzyskiwany plon korzeni: 50 - 60 t/ha
Okres wegetacji: 100-110 dni

BORUS
Odmiana plenna. Korzenie dość duże, nie przerastające na wielkość. Odmiana charakteryzuje się brakiem skłon-
ności do gromadzenia azotanów oraz tolerancją na chwościka. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz długo-
trwałego przechowywania.
Uzyskiwany plon korzeni: 50-55 t/ha
Okres wegetacji: 100-110 dni

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski tel. 508-191-757 
region północnej, środkowej i zachodniej Polski tel. 508-191-758



Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.

CZERWONA KULA 2 - CZERWONA KULA NOE
Odmiana bardzo plenna. Korzenie kuliste, bardzo soczyste. Miąsz intensywnie krwistoczerwony o słabo widocz-
nych pierścieniach. Odmiana przeznaczona na użytek letni i jesienny oraz do przechowywania zimowego.
Uzyskiwany plon korzeni: 50-60 t/ha
Okres wegetacji: ok. 100 dni

BONEL - Nowość w ofercie „Spójni”
Odmiana średnio wczesna, wysoce odporna na jarowizację. Korzenie kuliste w typie Czerwonej Kuli, średnio duże 
o cimnokrwistoczerwonej barwie bez wyraźnych pierścieni. Pokryte gładką i dość cienką, błyszczącą skórką; mała 
rozeta liściowa. Odmiana o wszechstronnym zastosowaniu., bardzo łatwa w uprawie.
Okres wegetacji: 120-130 dni.

Odmiany o korzeniach cylindrycznych

TYTUS - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana o długich, walcowatych korzeniach. Wymaga gleb dobrych i głęboko 
uprawionych. Odmiana plenna, tolerancyjna na chwościka. Miąższ soczysty bar-
dzo dobrze wybarwiony i bardzo delikatny. Polecana do bezpośredniego spożycia, 
przetwórstwa i przechowywania.
Uzyskiwany plon korzeni: 60 t/ha
Okres wegetacji: 90-100 dni

TURKUS
Odmiana o korzeniach półdługich. Miąższ soczysty i delikatny. Pierścienie słabo 
widoczne. Odmiana wymaga gleb dobrych i głęboko uprawianych. Jest tolerancyj-
na na chwościka. Polecana dla przetwórstwa i bezpośredniego spożycia.
Uzyskiwany plon korzeni: 60-65 t/ha
Okres wegetacji: do 110 dni

FORONO - Nowość w ofercie “Spójni”
Odmiana średnio późna. Korzeń wydłużony cylindryczny, prosty. Skórka gładka, miąższ jednolity krwistoczerwo-
ny. Odmiana charakteryzuje się bardzo wysokim plonem, bardzo dobrze się przechowuje. Polecana do bezpo-
średniego spożycia, przemysłu i przechowywania. 
Okres wegetacji: 90-120 dni

Nazwa Okres  
Wegetacji [dni] Kształt Barwa miąższu Przeznaczenie

Czerwona Kula 2 -
Czerwona Kula NOE 100 kulisty intensywnie czerwona bezpośrednie spożycie, przechowywanie,  

przemysł

Borus 100-110 kulisty czerwona bezpośrednie spożycie, przechowywanie

Ceryl 100-110 kulisty czerwona bezpośrednie spożycie, przechowywanie

Chrobry 110-130 kulisty czerwona przemysł, przechowywanie

Nochowski do 130 kulisty karminowo czerwona przemysł, przechowywanie

Bonel 120-130 okrągły ciemnokrwistoczerwony bezpośrednie spożycie, przechowywanie, 
przemysl

Tytus 90-100 cylindryczny intensywnie czerwona bezpośrednie spożycie, przemysł, 
przechowywanie

Turkus do 110 półdługi intensywnie czerwona bezpośrednie spożycie, przechowywanie

Forono 90-120 cylindryczny krwistoczerwona bezpośrednie spożycie, przemysł, 
przechowywanie


