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Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Jesteśmy jedyną polską firmą, która kontynuuje ponad 130-letnią tradycję
polskiej hodowli i nasiennictwa buraka cukrowego.

Posiadamy bogatą ofertę wysokiej jakości odmian z własnej hodowli.

Odmiany odporne na wirus Rizomanii i o podwyższonej tolerancji na
chwościk buraka.
Nasiona możemy przygotować według innowacyjnej technologii
przyspieszającej ich kiełkowanie. Pozwala to znacznie skrócić okres
wschodów, co jest szczególnie istotne w czasie wiosennej suszy lub
nadmiernej wilgotności gleby oraz na glebach łatwo zaskorupiających się.
W połączeniu z prawidłową agrotechniką, odmiany z KHBC dają Państwu
gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekonomicznych.

Nasze produkty i naszą działalność wielokrotnie wyróżniano i nagradzano.

KHBC to nowoczesne metody badawcze i kompleksowo wyposażone
laboratoria. Zanim nasiona trafią do sprzedaży, na każdym etapie są
szczegółowo badane.
Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów współpracujemy z wiodącymi
firmami w Europie oraz jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce.
Inwestujemy w modernizację- Zakład Nasienny KHBC w Kutnie to
nowoczesne linie technologiczne oparte na światowej klasy parku
maszynowym przygotowania nasion do siewu: otoczkowania, inkrustowania,
czyszczenia i pakowania.
Usługowo otoczkujemy i inkrustujemy nasiona roślin rolniczych i warzyw.

Nasi Przedstawiciele służą Państwu fachową poradą i pomocą.

MAZOVIA

+CR

w Rejestrze od: 2020r.
Typ: Cukrowo - normalny
Odporność: Rizomania, chwościk buraka

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•

Duży plon korzeni
Wysoki plon technologiczny cukru
Niska zawartość melasotworów, wyższa wydajność cukru
Brak skłonności do wydawania pośpiechów
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych
Nadaje się do wcześniejszych zbiorów

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

MAZOVIA Rh + CR

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

881,0

874,0

99,2

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

138,0

141,0

102,2

Zawartość cukru w %

18,1

18,5

102,2
(wyniki COBORU)

JANTAR
w Rejestrze od: 2019r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•

Duży plon korzeni
Wysoki plon technologiczny cukru
Niska zawartość melasotworów
Brak skłonności do wydawania pośpiechów
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

JANTAR Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

887,0

893,0

100,6

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

143,9

146,3

101,6

Zawartość cukru w %

18,4

18,6

101,0
(wyniki COBORU)

JAGIENKA
w Rejestrze od: 2018r.
Typ: Cukrowo - normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•

Duży plon korzeni
Wysoki plon technologiczny cukru
Dobra tolerancja na chwościk buraka
Brak skłonności do wydawania pośpiechów
Bardzo niski udział korzeni drobnych i nietypowych
Nadaje się do wcześniejszych zbiorów

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

JAGIENKA Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

898,0

918,0

102,2

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

145,5

148,8

102,2

Zawartość cukru w %

18,0

18,1

100,5
(wyniki COBORU)

JAROMIR

+CR

w Rejestrze od: 2018r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania, chwościk burakowy

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•

Wysoki plon korzeni.
Wysoki plon cukru technologicznego.
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
Brak skłonności do wydawania pośpiechów.
Wysoki poziom odporności na chwościk buraka.

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

JAROMIR Rh + CR

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

898,0

950,0

105,7

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

145,5

148,8

102,2

Zawartość cukru w %

18,0

17,6

97,7
(wyniki COBORU)

KUJAVIA
w Rejestrze od: 2017r.
Typ: Cukrowo - normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:

• Odmiana o najwyższej zawartości cukru (102,1% wzorca)
w badaniach rejestrowych COBORU.
• Duży plon korzeni
• Niski poziom zawartości melasotworów
• Wysoka wydajność cukru
• Wysoki plon technologiczny cukru (102,5% wzorca)
• Dobra tolerancja na chwościk buraka
• Brak skłonności do wydawania pośpiechów
• Bardzo niski udział korzeni drobnych i nietypowych

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

KUJAVIA Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

784

789

100,6

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

135,4

138,8

102,5

Zawartość cukru w %

19,1

19,5

102,1
(wyniki COBORU)

JADEIT
w Rejestrze od: 2016r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:

• Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru
(powyżej standardu).
• Wysoki plon cukru technologicznego.
• Bardzo niska zawartość potasu w korzeniach.
• Niskie straty cukru w melasie.
• Wysoka wydajność cukru.
• Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
• Brak skłonności do wydawania pośpiechów.

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

JADEIT Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

793

818

103,2

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

135,2

140,2

103,7

Zawartość cukru w %

19,0

19,1

100,5
(wyniki COBORU)

KRAJAN
w Rejestrze od: 2016r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru.
Wysoki plon cukru technologicznego.
Bardzo niska zawartość potasu i sodu w korzeniach.
Niskie straty cukru w melasie.
Wysoka wydajność cukru.
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

KRAJAN Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

793

832

104,9

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

135,2

140,2

103,7

Zawartość cukru w %

19,0

18,9

99,5
(wyniki COBORU)

FANTAZJA

+CR

w Rejestrze od: 2015r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania i chwościk buraka

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki plon korzeni przy zrównoważonej zawartości cukru.
Wysoki plon cukru technologicznego.
Bardzo niska zawartość potasu i sodu w korzeniach.
Niskie straty cukru w melasie.
Wysoka wydajność cukru.
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).
Wysoki plon korzeni oraz wysoka zawartość cukru w doświadczeniach bez ochrony.
Bardzo wysoki plon technologiczny cukru w doświadczeniach bez ochrony.
Wysoki poziom odporności na chwościk buraka.

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

FANTAZJA Rh + CR

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

959

1006

104,9

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

161

168

104,3

Zawartość cukru w %

18,5

18,4

99,5
(wyniki COBORU)

SILEZJA
w Rejestrze od: 2015r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru (ponad wzorzec).
Wysoki plon cukru technologicznego.
Bardzo niska zawartość azotu, potasu i sodu w korzeniach.
Niskie straty cukru w melasie.
Wysoka wydajność cukru.
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

SILEZJA Rh

% wzorca

Plon korzeni (dt/ha)

959

981

102,3

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

161,1

167,6

104,0

Zawartość cukru w %

18,5

18,7

101,1
(wyniki COBORU)

JAMPOL

+CR

w Rejestrze od: 2013r.
Typ: Normalny
Odporność: Rizomania i chwościk buraka

Informacje o odmianie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru.
Wysoki plon cukru technologicznego.
Niska zawartość azotu, potasu i sodu w korzeniach.
Niskie straty cukru w melasie.
Wysoka wydajność cukru.
Mała ilość korzeni drobnych i nietypowych.
Brak skłonności do wydawania pośpiechów (poniżej wzorca).
Wysoki plon oraz wysoka zawartość cukru także w doświadczeniach bez ochrony.
Bardzo wysoki plon technologiczny cukru w doświadczeniach bez ochrony.
Wysoki poziom odporności na chwościk buraka.

Termin zbioru:

Cechy rolnicze:

Listopad

Październik

Wrzesień

Plonowanie:
Cecha

wzorzec

JAMPOL Rh + CR

% wzorca
100,8

Plon korzeni (dt/ha)

853

860

Technologiczny plon cukru (dt/ha)

144

143

99,3

Zawartość cukru w %

18,5

18,4

99,5
(wyniki COBORU)

NASI DORADCY REGIONALNI

Magdalena Giemza-Mikoda
DYREKTOR HANDLOWY,
REGION POŁUDNIOWY

Dorota Gwiaździńska
BIURO
504 002 183

600 890 221

Marek Łukomski

REGION ZACHODNI I PÓŁNOCNY

518 570 753

Bogdan Olszanowski

REGION CENTRALNY I PÓŁNOCNY

606 728 336

Daniel Błasiński
797 905 450

Dawid Siwiński
504 002 257

Adam Krawczak

REGION POŁUDNIOWO - WSCHODNI

606 838 597

Kutnowska Hodowla
Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 Kłodawa
tel.: +48 63 273-08-09
e-mail: straszkow@khbc.pl
GPS: 52o 13’N÷18o 57’E

www.khbc.pl
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