
Nowości odmianowe w  warzywnictwie gruntowym 

Wielu producentów warzyw korzysta z oferty polskiej firmy nasiennej Spójnia Hodowla 
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o., dlatego przedstawiam poniżej wybrane nowości 
odmianowe dostępne w ofercie firmy. 

Zaczynając od ogórka gruntowego, firma ma w nowej ofercie odmiany Horizon F1 i 
Starter F1. 

Horizon F1 - odmiana bardzo wczesna. Cechuje ją wysoka plenność. Owoce tej odmiany 
są intensywnie zielone z przykielichowym lekkim rozjaśnieniem. Grube brodawki 
znajdują się na powierzchni całego owocu. W optymalnych warunkach uprawowych 
Horizon F1 nie wykazuje tendencji do wyrastania na grubość. Odmiana ta jest dość 
odporna na mączniaka rzekomego i na parcha dyniowatych. Do wykorzystania do 
kwaszenia i konserwowania. 

Starter F1 - odmiana bardzo wczesna, jak i plenna. Ważną jej cechą jest genetycznie 
wyeliminowana gorycz owoców - nawet w niesprzyjających warunkach uprawowych. 
Skórka jest jasnozielona z niewielką ilością brodawek. W optymalnych warunkach 
uprawowych Starter F1 nie przerasta na grubość. Odmiana jest określana jest jako 
tolerancyjna na mączniaka rzekomego i z wysoką odpornością na parcha dyniowatych. 
Owoce z przeznaczeniem do konserwowania i kwaszenia. 

W grupie nowości odmianowych cebul znalazła się odmiana Soplica - wyhodowana w 
Spójni. Soplica jest odmianą zaliczaną do średnio późnych. Eliptyczny kształt cebul 
charakteryzuje wyrównany wzrost, wysoka plenność i jakość. Soplica posiada dobrze 
przylegające łuski o żółtym kolorze. Jest polecana zarówno do bezpośredniego spożycia, 
jak i na przechowywanie. 

Kolejną nowością wśród cebul jest odmiana ozima - Algida. Jest to jedna z dwóch (obok 
Agry) odmian ozimych - przy czym Algida jest wcześniejsza. Algida posiada cebule 
kuliste, z janobrązową suchą łuską. W mniej sprzyjających warunkach uprawowych 
może wybijać w pędy kwiatostanowe. Odmianę tą można uprawiać na tzw. świeży rynek 
lub krótko przechowywać. 

Batumi - fasola zielonostrąkowa, posiada strąki z lekkim połyskiem. Jest to odmiana 
fasoli o dość krótkim okresie wegetacji - poniżej 68 dni. Jest ceniona wśród 
producentów z uwagi na mięsiste strąki, bez włókien, przebarwień i przewężęń. Batumi 
jest dość odporna na antraknozę i wysoko tolerancyjna na choroby bakteryjne. 

Z nowych odmian bobu wyhodowanych w Spójni na dużą uwagę zasługuje Rambos. To 
odmiana nieco wcześniejsza od Bachusa i Bolero. Rambos ceniony jest wśród 
producentów z powodu wysokich walorów zarówno smakowych, jak i jakościowych. 
Strąki tej odmiany są długie i szerokie, a nasiona bardzo wyrównane pod względem 
wielkości - szerokoeliptyczne. Czas wegetacji od momentu siewu do zbioru to około 95 
dni. Ilość nasion w 1 kg - 260 szt. 

Wśród odmian buraka ćwikłowego na uwagę zasługuje Tytus, która tworzy długie 
i cylindryczne korzenie. Mimo, że ta odmiana jest wymagająca co do podłoża (preferuje 



gleby dobre, głęboko uprawione), za to jest plenna i tolerancyjna na chwościka. Miąższ 
jest delikatny, soczysty i ładnie wybarwiony. Nadaje się zarówno do bezpośredniego 
spożycia, jak i do przetwórstwa. Okres wegetacji wynosi od 90 do 100 dni, a plon z 1 ha 
waha się w granicach 60 t. 

Karmen F1 - to kolejna nowość wśród marchwi typu Nantes. Karmen jest odmianą 
średnio-późną, o długich i gładkich korzeniach, plenną. W optymalnych warunkach 
uprawy nie wykazuje tendencji do pękania i rozwidlania korzeni. Jest polecana głównie 
do przetwórstwa na soki, ale nadaje się też na świeży rynek. 

Do uprawy na wiosnę możemy zainteresować się nowościami wśród odmian 
rzodkiewki. Należą do nich Rumba F1 i Salsa F1. Obie odmiany są odmianami 
mieszańcowymi, do uprawy w gruncie i pod osłonami, w okresie wiosennym, 
późnoletnim i jesiennym. Miąższ obu odmian jest mlecznobiały, o delikatnym smaku, nie 
wykazującym przy tym skłonności do parcenia i pękania. Okres wegetacji obu odmian to 
około 30 dni. 
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