Wybieraj z najlepszych
– uniwersalne odmiany buraka ćwikłowego

Modana to uniwersalna odmiana, przeznaczona do upraw zarówno na świeży rynek jak
i dla przemysłu przetwórczego. Niezbyt bujne ulistnienie umożliwia zagęszczenie uprawy,
a to pozwala na wydłużenie okresu zbiorów i uzyskanie lepszego wyrównania kształtu
i wielkości korzeni. Odmiana charakteryzuje sie kulistym, pięknie wybarwionym korzeniem,
z niewidocznymi pierścieniami, o doskonałej strukturze. Wyróżnia ją słodki smak oraz zawartość betaniny i cukrów.

Modana F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana kulista, 1-kiełkowa
• okres wegetacji 4 miesiące
• korzeń kulisty, pięknie wybarwiony, z niewidocznymi
pierścieniami
• słodki smak oraz wysoka zawartość betaniny oraz cukrów
• mała skłonność do wybijania
w pośpiech
• niska tendencja do kumulowania azotanów

• na świeży rynek (we wszystkich
terminach)
• dla przemysłu przetwórczego

Uwagi:
• zalecana norma wysiewu:
500 - 600 tys szt./ha
• przy zasiewie w czerwcu
i zbierany późną jesienią
– dobrze przechowuje się
do późnej wiosny

Boltardy F1

Forono F1

Cechy odmiany:

Cechy odmiany:

• odmiana średniowczesna, o okresie wegetacji 95 dni
• odmiana wysokoplonująca, o gładkich, okrągłych zgrubieniach
• bardzo wysoka tolerancja na jarowizację (ta zaleta umożliwia
wcześniejszy siew nawet o 3 tyg. od porównywalnych odmian
w tym typie)
• 2 - 3 kiełkowa
• krótki liść, ładna rozeta liściowa
• brak prążków, łykowatych pierścieni
• w przekroju jednolity, ciemnoczerwony kolor

•
•
•
•
•
•

odmiana wielokiełkowa
okres wegetacji 125 - 130 dni
duże, cylindryczne korzenie, o wysokiej zawartości suchej masy
korzeń równomiernie i intensywnie wybarwiony
zawartość betaniny – 79 - 102 mg/100 g soku
miąższ ciemnoczerwony, soczysty, o słabo zaznaczonych
pierścieniach
• średniodługie ulistnienie

Zastosowanie:
Zastosowanie:
• uniwersalna odmiana na świeży rynek i dla przemysłu
przetwórczego
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• znakomity surowiec dla przemysłu przetwórczego (wyrośnięte
korzenie)
• na świeży rynek (młode, nie przerośnięte korzenie)

Przedstawiciele regionalni Syngenta®
Polska północna
Zenon Małek, 0 608 679 884
zenon.malek@syngenta.com

Polska zachodnia
Zygmunt Siekacz, 0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz@syngenta.com

Polska centralna
Zbigniew Chuchnowski, 0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com

Polska południowo-wschodnia
Piotr Prasołek, 0 608 44 34 79
piotr.prasolek@syngenta.com
Wersja ulotki: luty 2012

Przy opracowaniu tej ulotki staraliśmy się, aby informacje w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane
w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klimatyczno-glebowych typowych dla danego regionu. W związku z tym, firma
Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

