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MARCHEW
KARMEN F1 - NOWOŚĆ!!
Odmiana średnio-późna (120-130 dni), bardzo plenna, w typie Nantes. Korzenie długie, gładkie i wy-
równane o wysokiej zawartości suchej masy. Nie wykazują tendencji do pękania i rozwidlania. Prze-
znaczona na świeży rynek oraz dla przetwórstwa na soki i kostkę.

FAMA F1
Odmiana średnio-wczesna (100-110 dni) o bardzo dużym potencjale plonotwórczym. Korzeń lekko stożkowaty do 
walcowatego o tępo zakończonej nasadzie. Odmiana tworzy długie, dobrze wybarwione korzenie o bardzo gładkiej 
skórce. Polecana do przemysłu i bezpośredniego spożycia

ANKA F1
Odmiana mieszańcowa, późna (120-140 dni). Korzenie długie, gładkie w typie Flakke, o bardzo do-
brze wybarwionym jednolitym przekroju, bez tendencji do zielenienia. Odmiana polecana do bez-
pośredniego spożycia i dla przemysłu ze względu na bardzo dużą zawartość suchej masy, ekstraktu 
i cukrów oraz wysokie walory smakowe.

ALFA F1 - ZŁOTY MEDAL POLAGRA 2016
Odmiana mieszańcowa średnio późna (110-130 dni), plenna, o dużym udziale plonu handlowego. 
Korzenie długie, gładkie i wyrównane, o tępej nasadzie w typie Nantes. Charakteryzuje się dużą za-
wartością suchej masy oraz brakiem skłonności do pękania. Dzięki mocnej, zdrowej naci nadaje się 
do zbioru pęczkowego. Polecana dla przemysłu oraz do bezpośredniego spożycia.

NANTES 5 - FANTA
Odmiana średniowczesna (100-110 dni) w typie marchwi Nantejskiej, bardzo plenna o dużym 
udziale plonu handlowego. Tworzy długi korzeń spichrzowy, lekko stożkowaty do walcowatego 
o zaostrzonej nasadzie i małej skłonności do pękania oraz rozwidlania się. Polecana również do 
uprawy poplonowej po wczesnych przedplonach.

BERLIKUMER 2 - BERŁO
Odmiana średniopóźna (120-130 dni) bardzo plenna o bardzo dużym udziale plonu handlowego. 
Korzenie o pomarańczowo–czerwonym przekroju, bardzo długie, walcowate o nasadzie tępej do 
lekko zaostrzonej. Przeznaczona jest głównie na jesienny zbór i przechowywanie oraz do bezpo-
średniego spożycia. 

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.

FLAMANKA - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana późna (120-150 dni), bardzo plenna i bardzo dobrze przechowująca się. Przeznaczona 
głównie do przetwórstwa, jak również na bezpośrednie zaopatrzenie rynku. Marchew Flamanka 
posiada długi (20-25 cm), ładnie wybarwiony korzeń, lekko stożkowaty o zaostrzonej nasadzie. 
Dzięki odporności na choroby z grupy Alternaria i Xanthomonas zachowuje do końca wegetacji 
zieloną nać umożliwiającą zbiór kombajnowy.

FINEZJA
Odmiana późna (120-130 dni), bardzo plenna o bardzo dobrej strukturze plonu przetwórczego. Tworzy korzenie o wy-
równanym pomarańczowo-czerwonym przekroju, kształtu lekko stożkowatego do walcowatego o zaostrzonej nasadzie. 
Główka równa, rzadko posiadająca zazielenienie zewnętrzne i wewnętrzne. Odmianę tą można 
uprawiać z przeznaczeniem na bezpośrednie spożycie oraz do przetwórstwa na soki.

FATIMA
Odmiana późna (140-150 dni) w typie Flakkee o gładkiej skórce i bardzo smacznym miąższu, 
zawierającym dużo suchej masy i cukrów. Przy prawidłowej uprawie osiąga plon rzędu 100 t/ha. 
Bujna, półwzniesiona nać, tolerancyjna na patogeny z grupy Alternaria i Xanthomonas umożliwia 
łatwy zbór mechaniczny. Marchew ta przeznaczona jest głównie dla przemysłu.

Terminy wysiewu w zależności od terminu zbioru i przechowywania
Przeznaczenie 

korzeni Termin siewu [m-c] Termin zbioru 
[m-c] Polecane odmiany

Zbiór pęczkowy III - IV IV - VIII Nantes 5 – Fanta, Alfa F1, Fama F1

Bezpośrednie 
spożycie IV - V VIII - IX Nantes 5 – Fanta, Berlikumer 2 – Berło,

Anka F1, Alfa F1, Fama F1, Karmen F1

Jesienne spożycie IV - VI X Nantes 5 – Fanta, Finezja, Berlikumer 2 – Berło,
Flamanka, Anka F1, Alfa F1, Karmen F1

Do przetwórstwa III - V X Flamanka, Finezja,  
Anka F1, Fatima, Karmen F1

Do długotrwałego 
przechowywania V połowa X Berlikumer 2 – Berło, Flamanka,  

Finezja, Fatima, Fama F1

Terminy wysiewu w zależności od terminu zbioru i przechowywania

Nazwa odmiany Okres wegetacji
[dni] Typ Długość korzenia

[cm]

Nantes 5 – Fanta 100-110 N 18-22

Fama F1 100-110 N 20-25

Alfa F1 110-130 N 20-25

Karmen F1 – Nowość ! 120-130 N 23-27

Berlikumer 2 – Berło 120-130 B 20-25

 Anka F1 120-140 F 18-22

Flamanka 120-150 F 20-25

Finezja 120-130 F 18-22

Fatima 140-150 F 20-25

Typ: B - Berlikum; N - Nantejski; F - Flakkee; 


