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Holland-Select to firma nasienna, obecna na rynku od ponad 100 lat. Firma specjalizuje się w dziedzinie 
badań, rozwoju i produkcji nasion fasoli oraz innych strączkowych roślin warzywnych na rynku profesjonalnym. 
Wszystkie nowe odmiany są opracowywane w hodowli w Andijk w Holandii i zanim będą oferowane do 
sprzedaży są starannie testowane. Odmiany firmy Holland Select są niezwykle innowacyjne i zaawansowane 
oraz spełniają najwyższe wymagania i standardy.

Zielona fasola szparagowa Stanley jest dominującą odmianą we Francji i Belgi o grubości strąka 9-10,5 mm 
uprawianą na potrzeby przetwórni. W Polsce odmiana Stanley bardzo szybko stała się powszechnie uprawianą 
odmianą. Odmiana Domino zyskuje w Europie zachodniej bardzo wysoki udział wśród odmian o grubości 
strąka ok 8mm w uprawach dla przetwórstwa. W Polsce Domino potwierdziła bardzo wysoki, stabilny plon, 
najwyższy wśród odmian o cienkim strąku.

Zupełnie nowe odmiany żółte tj. bardzo wczesna Sprinter oraz bardzo plenne Voltage i Dior zaspokoją 
oczekiwania najbardziej wymagających producentów fasoli szparagowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się 
z katalogiem, gdyż każda oferowana odmiana posiada bardzo duży potencjał produkcji.

Dystrybutor nasion firmy Holland Select w Polsce.

Holland-Select BV uzyskała Certyfikat ISO 9001: 2008. To zapewnia spójne zarządzanie 
i procedury gwarantujące wysoką jakość produktów.

Firma Holland-Select prowadzi selekcje i produkcję nasion wszystkich oferowanych odmian 
wyłącznie w oparciu o tradycyjne  metody hodowli, bez użycia modyfikacji genetycznej 
(GMO – Genetically Modified Organism).GMO



Fasole szparagowe żółtostrąkowe

SPRINTER (HS 769)
» Strąki śr. 10 mm dł. 14-15 cm.
» Okres wegetacji 60 dni (45-50 dni w uprawie lato 2014).
» Najwcześniejsza żółta odmiana.
» Do upraw przyspieszonych w tunelach i w polu.
» Bardzo wysoki wczesny plon.
» Strąki intensywnie żółte, proste, wyrównane.
» Bezwłókniste i bardzo smaczne.
» Rośliny o mocnym systemie korzeniowym i silnych 
łodygach, bez tendencji do wylegania.

» Odmiana odpowiednia do zbioru kombajnowego.

VOLTAGE
» Strąki śr. 10 mm dł. 14-15 cm.
» Nowy standard najwyższej jakości i plenności.
» Okres wegetacji ok. 73 dni (ok. 55 dni w uprawie lato 2014).
» Do upraw na plantacjach wielkotowarowych ale również 
przyśpieszonych w tunelach foliowych.

» Bardzo wysoki plon.
» Strąki intensywnie żółte, proste, wyrównane.
» Bezwłókniste i bardzo smaczne.
» Rośliny o mocnym systemie korzeniowym i silnych 
łodygach, bez tendencji do wylegania.

» Odmiana odpowiednia do zbioru kombajnowego.

DIOR
» Strąki śr. 8–9 mm dł. 13–14 cm.
» Okres wegetacji ok. 73 dni (ok. 55 dni w uprawie lato 2014).
» Do upraw na plantacjach wielkotowarowych ale również 

przyśpieszonych w tunelach foliowych.
» Delikatesowa jakość.
» Strąki intensywnie żółte, proste, wyrównane.
» Bezwłókniste i wyjątkowo smaczne.
» Bardzo wysoki plon (45-50 strąków na roślinę).
» Rośliny o mocnym systemie korzeniowym i silnych 
łodygach, bez tendencji do wylegania.

» Odmiana odpowiednia do zbioru kombajnowego.



W badaniach porównawczych 27 odmian fasoli szparagowej 7 firm nasiennych w 2014 r. w Kamion 
k. Skierniewic już po raz trzeci odmiana Stanley uzyskała 1 miejsce, dając najwyższy plon 17,6 ton/ha 
(średni plon wszystkich testowanych odmian 13,2 ton/ha). Stanley to najwyższa plenność i jakość strąków 
oraz niepodatność na choroby, niezależnie od klasy gleby i warunków uprawy.

STANLEY

Dominująca odmiana w Europie wśród odmian 
o średnicy strąka 8-10 mm, ze względu na bardzo 
wysokie plony (we Francji uzyskuje się plony odmiany 
Stanley 20-25 ton/ha). Zielone strąki długości 
12-14 cm, średnicy 8-10 mm. Okres wegetacji ok. 75 dni. 
Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, 
bakterioza obwódkowa. Bardzo odporna na stresowe 
warunki – nie zrzuca kwiatów i zawiązków strąków 
– plonuje niezawodnie. Strąki są wysoko osadzone 
– nie dotykają podłoża – nie są narażone na choroby 
grzybowe i zanieczyszczenia. Powolne wykształcanie 
nasion pozwala na dorośnięcie wszystkich strąków na 
roślinie oraz przedłużenie okresu zbioru. W Polsce 
uzyskano bardzo wysokie plony niezależnie od 
warunków pogodowych i rodzaju gleby.

Ze względu na plenność i najwyższą jakość odmiana Domino zyskuje w Europie zachodniej bardzo wysoki 
udział wśród odmian o grubości strąka ok. 8 mm w uprawach dla przetwórstwa. W Polsce Domino 
potwierdziła bardzo wysoki, stabilny plon, najwyższy wśród odmian o cienkim strąku.

DOMINO

Odmiana fasoli o wzniesionym i smukłym pokrój roślin 
i bardzo wysokim plonie. Strąki zielone (długości 
12-13 cm i średnicy 8-9 mm 80%, 9-10 mm 20%) Ważną 
cechą jest fakt, że wszystkie strąki osiągają średnicę 
powyżej 8 mm. Strąki poniżej średnicy 8mm przez 
wiele zakładów przetwórczych traktowe są jako odpad. 
Odmiana odporna na mozaikę fasoli, antraknozę 
i bakteriozę obwódkową.
Doskonały wybór dla przetwórni poszukujących 
plennej odmiany o średnicy strąka 8-9 mm.

Fasole szparagowe zielonostrąkowe



parker

Mocne rośliny o wzniesionym pokroju tworzą 
wyróżniającej jakości, ciemnozielone strąki długości 
14-15 cm i średnicy 8-9 mm. Okres wegetacji 75 dni. 
Parker jest odmianą o nieco dłuższym okresie kwitnienia 
i bardziej tradycyjnym pokroju roślin. Jest odmianą 
bardzo plenną, dobrze znoszącą stres i trudne warunki 
uprawowe. Odporna na mozaikę fasoli, antraknozę 
i bakteriozę obwódkową.

COLUMBO

Odmiana w typie fasoli Stanley. Posiada wszystkie zalety 
odmiany Stanley jednak strąk jest nieco smuklejszy 
i ciemniejszy. Bardzo wysoki plon oraz zdrowotność 
odmiany potwierdzona w testach porównawczych 
i wynikach upraw polowych. Odmiana odporna na 
mozaikę fasoli, antraknozę i bakteriozę obwódkową.

LAWRENCE

Mocne rośliny o wzniesionym pokroju tworzą wysoko 
osadzone strąki długości ok. 14 cm i średnicy 9-10 mm. 
Strąki tej odmiany mają niezwykle ciemnozielony kolor 
oraz wyjątkowy połysk dzięki gładkiej skórce i woskowej 
powłoce. Ta cecha sprawia, że strąki są w naturalny 
sposób zabezpieczone przed chorobami oraz przed 
wysychaniem dzięki czemu bardzo długo zachowują 
świeżość podczas przechowywania i sprzedaży. 
Odmiana polecana głównie na świeży rynek ze względu 
na bardzo atrakcyjny wygląd i przedłużoną trwałość 
strąków. Dla przemysłu jako osobny asortyment do 
mrożenia. Odmiana o bardzo wysokim plonowaniu, 
odporna na mozaikę fasoli, antraknozę i bakteriozę 
obwódkową.

Fasole szparagowe zielonostrąkowe



FASOLE TYPU ROMANO

CAPITANO 

Żółta płaskostrąkowa karłowa fasola typu Romano.
Strąki dł. 16 cm szer. 20 mm. Capitano daje wysoki plon 
bardzo dobrze wybarwionych, mięsistych i smacznych 
strąków bez łyka.
Odmiana nie ma tendencji do wylegania.
Odmiana do przemysłu przetwórczego i zaopatrzenia 
rynku warzyw świeżych.

kansas

Wczesna zielona fasola płaskostrąkowa typu Romano. 
Strąki długości ok. 16 cm i szerokości ok. 20 mm.
Rośliny o wysokości 45 cm o wzniesionym smukłym 
pokroju, do zbioru ręcznego i mechanicznego z prze-
znaczeniem na świeży rynek oraz do przetwórstwa. 
Odmiana powoli wykształca nasiona co pozwala na 
przedłużenie okresu zbioru. Kansas daje bardzo wysoki 
plon mięsistych, smacznych strąków najwyższej jakości. 
Odmiana Kansas nie ma tendencji do wylegania.



BÓB

groszek CUkrowY

NOWE ODMIANY W TESTACH

Testujemy nowe odmiany groszku cukrowego.
Odmiana HS-773. Rośliny standardowej wysokości. 
Odmiana przeznaczona do łatwego zbioru ręcznego. 
Odmiana HS-771. Rośliny niskie z małą ilością łodyg 
i liści. Wszystkie strąki dojrzewają jednocześnie.
Odmiana przeznaczona do łatwego zbioru kombajnem 
do fasoli. Strąki najwyższej jakości bez łyka.
Zainteresowanych producentów i firmy prosimy 
o kontakt.

MONICA

Nowa, prawdopodobnie  najwcześniejsza odmiana 
bobu w Unii Europejskiej. Przeznaczona do upraw 
przyspieszonych i w polu. Wysiew w lutym i na początku 
marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym 
bezpośrednio do gruntu. Polecany rozstaw roślin 
75x10 cm (1200 roślin na 100 m2) Odmiana bardzo 
tolerancyjna na niską temperaturę i choroby wirusowe. 
Rośliny osiągają wysokość 100-120 cm, nie wylegają 
nawet w trudnych warunkach. Strąki (ok. 18 cm) 
zawierają 4-6 dużych, nasion bez czarnego znamiona. 
Łatwe do łupania. Nasiona mają doskonały smak, nie 
ciemnieją i bardzo długo zachowują świeży wygląd. 
Wyjątkowa odmiana dająca najwcześniejszy i bardzo 
wysoki plon.

witkieM Manita

Bardzo wczesna odmiana bobu (wegetacja ok. 75 dni) do najwcześniejszych 
upraw przyspieszonych i w polu. Wysiew w lutym i na początku marca 
w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Odmiana 
bardzo tolerancyjna na niską temperaturę. Rośliny osiągają wysokość 
ok. 130 cm. Długie strąki (ok. 20 cm) zawierają przeciętnie 6 dużych, jasnych 
nasion bez czarnego znamiona. Bardzo plenna odmiana, zapewnia 
niezawodny bardzo wczesny zbiór.



WYBRANE CECHY ODMIAN

Alseed Agro Marynin 195A, 21-030 Motycz, 
tel./fax 81 503 12 86 (pon.-sob. – 9.00-21.00)

www.alseed.pl  e-mail: info@alseed.pl
Oferujemy korzystne warunki zakupu.

Niniejsza broszura zawiera preferowane odmiany na rynek polski. Zainteresowanym prześlemy mailem w formie pdf pełny katalog Holland Select International. 
Przy opracowaniu katalogu staraliśmy się podać dokładne informacje, jednak należy traktować je jako orientacyjne. Nie gwarantujemy uzyskania identycznych wyni-
ków jak w opisach i zdjęciach. Przy uprawie należy uwzględniać warunki glebowe i klimatyczne. Nasiona oryginalnie zapakowane przez firmę Holland Select w Holandii.

ODMIANA
ŚredniCa strąka w MM strąk WEGETACjA 

W DNIACH*
wYsokoŚć 

roŚlinY główne CeChY

<6,5 6,5-8 8-9 9-10,5 >10,5 dłUgoŚć kolor 
w skali 1-10

SPRINTER 20 80 14-15 żółty 60 50 Głównie do upraw przyśpieszonych

VOLTAGE 20 80 14-15 żółty 73 50 Do przetwórstwa i na świeży rynek

DIOR 20 80 13 żółty 73 50 Do przetwórstwa i na świeży rynek

COMPASS 75 25 12-14 9 75 50 Odmiana extrafine o długim 
strąku

FARADAY 80 20 13-14 8 75 50 Odmiana fine, do mrożenia 
w całości

DOMINO 80 20 13-14 8 75 50 Bardzo plenna odmiana 
w segmencie 8-9 mm

parker 40 60 14-15 8 75 55 Silna roślina, długi b. ładny strąk

COLUMBO 30 70 13-14 9 75 50 Pochodna odmiany Stanley 
o cieńszym i ciemniejszym strąku.

STANLEY 30 70 12-13 7 75 50
Bardzo plenna i odporna 

odmiana niezawodna w każdych 
warunkach.

LAWRENCE 25 75 13-14 10 75 50 Wyjątkowo ciemny i błyszczący 
strąk. Na świeży rynek i do suszenia

kansas Płaskostrąkowa szer. ok 18-20 mm 16 7 76 45 Zielonostrąkowa typ romano

CAPITANO Płaskostrąkowa szer. ok 18-20 mm 16 żółty 76 45 Żółtostrąkowa typ romano

FLAGRANO – 12-13 6 ca 90-100 45 Typ flageolet

*Okres wegetacji orientacyjny w uprawie wiosennej w polu. Pod osłonami oraz w uprawach letnich okres wegetacji jest zazwyczaj znacznie skrócony.
Wszystkie odmiany mają odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, bakterioza obwódkowa.

nowoCzesne odMianY o sMUkłYM pokroJU, MoCnYCh łodYgaCh i krótkiM kwitnieniU

Smukły pokrój roślin umożliwia wysiew 2,8-3,0 jednostki / ha oraz dobre przewietrzanie uprawy, co zmniejsza podatność na szarą pleśń i zgniliznę twardzikową.
Intensywne i ograniczone w czasie kwitnienie – uzyskiwanie strąków wyrównanej wielkości.
Bardzo mocna łodyga – rośliny nie wylegają nawet przy przeazotowaniu i deszczach. W czasie maszynowego zbioru mocne łodygi pozostają na polu, 
a kombajn zbiera łatwo oddzielające się strąki – uzyskiwanie bardzo czystego surowca.
Silny system korzeniowy – zwiększona tolerancja na suszę.
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Odmiany firmy Holland Select 
Stanley, DOminO, COlumbO...
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traDyCyjne ODmiany


