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PIETRUSZKA KORZENIOWA

SAMBA - ZŁOTY MEDAL MTP GARDENIA 2016
Odmiana późna, o stożkowatym, bardzo długim korzeniu. Skórka biała, bez ordzewień, 
miąższ ścisły. Charakteryzuje się bardzo dużym udziałem plonu handlowego. Przeznaczo-
na na świeży rynek i dłuższe przechowywanie.

SONATA - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana bardzo plenna o dużym udziale plonu handlowego.
Charakteryzuje się ciemnozielonym i bujnym ulistnieniem. Posiada korzenie długie (dłuższe 
niż odmiana Halblange-Brandenburska), stożkowate, ostro zakończone, o gładkiej, białej 
skórce. Miąższ ścisły, kremowobiały. Nie posiada tendencji do rdzewienia. Doskona-
le się przechowuje. Wykazuje zwiększoną odporność na suszę, szczególnie w okre-
sie wschodów.

HALBLANGE - BRANDENBURSKA
Odmiana późna, bardzo plenna, dobrze się przechowująca, może również zimować 
w polu. Posiada korzenie długie do średnio długich, stożkowate, równomiernie zwężające 
się ku dołowi i ostro zakończone, o prosto ściętych ramionach. Skórka szaro-biała, kora 
biała, walec osiowy kremowobiały, miąższ ścisły, rzadko rdzewiejący. Jest to odmiana od-
porna na choroby, niepękająca. Przy prawidłowej uprawie daje wysokie plony.

WARTA
Odmiana późna (okres wegetacji 150-160 dni) o dość długich, stożkowatych korzeniach. 
Skórka biała bez ordzewień. Przeznaczona głównie na świeży rynek, ale również do dłu-
giego przechowania.

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.

Wymagania glebowe
Najlepszymi glebami pod uprawę pietruszki są czarnoziemy oraz gleby ilasto-gliniaste. Lekkie gleby bielicowe 
oraz podmokłe i kwaśne są mniej przydatne. Glebę przed uprawą pietruszki trzeba przygotować bardzo starannie, 
podobnie jak dla marchwi. Przy wyborze stanowiska pod pietruszkę należy zwrócić szczególną uwagę na nicie-
nie: niszczyka zjadliwego i szpilecznika baldasznika. Ich obecność w glebie może spowodować całkowity spadek 
opłacalności tej uprawy. Z tego względu niedopuszczalne są jako przedplon rośliny będące ich żywicielami: ce-
bulowe (cebula, por), baldaszkowate (seler, pietruszka, marchew) oraz owies.
Metodą ograniczającą występowanie ww. nicieni jest uprawa roślin żywicielskich w niepełnym cyklu np. wcze-
snych odmian kalafiora, kapusty, szpinaku lub rzodkiewki oraz owsa na przyoranie.
Najlepszym przedplonem dla pietruszki są zboża (z wyjątkiem owsa), groch i ogórki.

Uprawa gleby i siew
Dobre jakościowo plony pietruszki można uzyskać na glebach głęboko i starannie uprawionych. Jesienią koniecz-
na jest głęboka orka najlepiej z pogłębiaczem. Wiosną, po zastosowaniu nawozów, wykonujemy włókowanie, 
w celu zmniejszenia strat wilgoci. Właściwą uprawę i wysiew należy wykonać na glebach lekkich (szybko się 
nagrzewających) na początku maja, natomiast na ciężkich, około połowy maja. Zbyt wczesny siew w niedosta-
tecznie nagrzaną glebę może spowodować osłabienie i opóźnienie wschodów.
Na wczesne uprawy pęczkowe najbardziej polecany jest wysiew na płask, na zagonach (co 15-20 cm), pamiętając 
o głębokiej uprawie i przywałowaniu przed siewem. Ilość wysiewu w tym wypadku powinna wynosić 2-3 kg/ha.
Stanowisko pod pietruszkę na zbiór jesienny należy przygotować bezpośrednio przed siewem. Redliny najlepiej 
wykonać maszyną do formowania redlin, która jednocześnie kruszy glebę, formuje redliny, wyrównuje i ugniata 
ich powierzchnię. Jeżeli nie mamy do dyspozycji takiego sprzętu możemy wykonać redliny agregatując glebo-
gryzarkę lub kultywator z wielorakiem, a następnie wałując redliny wałem gładkim by osiągnęły odpowiednią 
zwięzłość. Na jednym metrze bieżącym redliny powinno być wysiane ok. 80-100 szt. nasion kiełkujących, co 
odpowiada około 2-2,5 kg/ha. Nasiona wysiewamy na głębokość do 2 cm.

Nazwa Okres wegetacji 
[dni]

Długość  
korzenia

Barwa  
miąższu

Barwa  
skórki przeznaczenie

SONATA 150-160 23-24 kremowo-biały biała
przechowywanie

bezpośrednie 
spożycie

SAMBA 150-160 23-25 biały biała
przechowywanie

bezpośrednie 
spożycie

BRANDENBURSKA 150 19-21 kremowo-biały szaro-biała
bezpośrednie 

spożycie
przechowywanie

WARTA 150-155 21-23 kremowo-biały szaro-biała
przechowywanie

bezpośrednie 
spożycie

Nasiona pietruszki pochodzące z naszej hodowli są standardowo kalibrowane.
Dodatkowo polecamy nasiona uszlachetniane poprzez:
• inkrustowanie
• hydrokondycjonowanie (lepsze i bardziej wyrównane wschody)


