
CEBULA
ŁAWICA - Złoty Medal MTP GARDENIA
• odmiana późna
• cebule kuliste, średnio duże, wyjątkowo wyrównane
• miąższ twardy
• mocny system korzeniowy
• wysoki potencjał plonotwórczy
• mała podatność na mączniaka rzekomego
• odporna na urazy mechaniczne
• polecana do długotrwałego przechowywania

WOLA odmiana późna w typie cebuli Wolskiej
• cebule kuliste do lekko spłaszczonych, średnie do dużych
• haska żółta do brązowo-żółtej, średnio przylegająca
• dobrze rozwinięty system korzeniowy
• bardzo późno wybija w szczypior podczas przechowywania
• miąższ dość twardy, biały o średniej ostrości duża zawartość suchej masy sprzyja przechowywaniu

WAMA odmiana średnio-wczesna ceniona przez producenta
• cebule kulisto-spłaszczone, duże, średnio ostre w smaku
• bardzo dobre wyrównanie cebul
• brak tendencji do bączastości
• wiernie i niezawodnie plonująca również w niekorzystnych warunkach
• łuska żółta, błyszcząca, dobrze przylegająca
• bardzo mała podatność na porażenie przez mączniaka rzekomego
• cebule o wysokiej zawartości antyoksydantów
• cienka szyjka
• polecana do zbioru mechanicznego i długiego przechowywania
• jakość i wysokość plonu nie ustępuje odmianom mieszańcowym

TĘCZA - Złoty Medal MTP POLAGRA
• odmiana bardzo wczesna
• miąższ biały, twardy i łagodny w smaku
• cebule średnie do dużych, kulisto-spłaszczone
• o ciemnożółtej dobrze przylegającej łusce
• odmiana do bezpośredniego spożycia oraz do krótkotrwałego  

przechowywania do stycznia

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

Odmiany marki SPÓJNIA

PlantiCo - Hodowla  
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a,  
05-082 Stare Babice

tel. 22/722-90-66
Zakład Hodowlano-Nasienny  

Spójnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

tel. 61/283-34-27
www.nasiona-warzyw.pl



Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.

SOPLICA 
Najnowsza odmiana cebuli wyhodowana 
w „Spójni”.
Nowa odmiana o nietypowym, wydłużonym kształcie 
cebul. Należy do grupy średnio późnych. Charakteryzu-
je się wysoką plennością i jakością uzyskanych cebul. 
Wytwarza wyrównane, eliptyczne cebule o żółtej dobrze 
przylegającej suchej łusce. Cebule średnie do dużych, 
miąższ biały, twardy. Odmiana polecana do bezpośred-
niego spożycia i przechowywania zbliżonego do od-
mian typu rijnsburger.

CEBULA – odmiany wyhodowane w „SPÓJNIA” NOCHOWO

Odmiana Wczesność Wielkość cebul Kształt
cebul Kolor suchej łuski Przyleganie 

łuski Przydatność

TĘCZA bardzo wczesna średnio-duże 
- duże

kulisto-
spłaszczony ciemnożółta dobre

bezpośrednie spoż. 
krótkotrwałe 

przechowywanie

WAMA średnio-wczesna duże kulisto-
spłaszczony żółta błyszcząca dobre bezpośrednie spoż. 

przechowywanie

ŁAWICA późna średnie - duże kulisty złoto żółta dobre
bezpośrednie spoż. 

długotrwałe 
przechowywanie

WOLA późna średnie - duże kulisto-
spłaszczony

żółta  
- brązowo-żółta średnie bezpośrednie spoż. 

przechowywanie

SOPLICA średnio-późna średnio duże eliptyczny żółta dobre
bezpośrednie 

spożycie, 
przechowywanie

CEBULA ZIMUJĄCA (szczegółowe informacje na ulotce – Cebula zimująca)

AGRA zimująca
średnio-późna średnie - duże kulisty złotobrązowa 

błyszcząca* średnie bezpośrednie 
spożycie

ALGIDA zimująca  
średnio-wczesna średnie - duże kulisty jasnobrązowa* średnie

bezpośrednie spoż. 
krótkie 

przechowywanie
* Cebula Agra i Algida nadaje się również na zbiór pęczkowy - bez suchej łuski

Nasiona cebul pochodzące z naszej hodowli są standardowo kalibrowane.
Proponujemy nasiona uszlachetniane poprzez:
- inkrustację
- hydrokondycjonowanie (umożliwia lepsze i bardziej wyrównane wschody)


