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Naprzeciw
wyzwaniom
Kapusty, kalafiory i brokuły dopasowane
do współczesnych potrzeb
Produkcja warzyw gruntowych staje się coraz trudniejsza i stawia przed producentami nowe wyzwania.
Z jednej strony wynikają one ze zmian klimatu, z drugiej zaś – z coraz mniejszej opłacalności. By przetrwać,
trzeba umieć się do tych zmian dostosować, a pomocą w tym zakresie są odmiany warzyw oferowane przez
firmę Syngenta. Kapusty, kalafiory i brokuły – odmiany tolerancyjne na stres i odporne na patogeny są kluczem
do przyszłości dalszej uprawy tych warzyw.
Odporne na kiłę kapusty
Od wielu lat prace hodowców w firmie
Syngenta ukierunkowane są między
innymi na odmiany tolerancyjne lub
odporne na stresowe warunki uprawy,
niektóre choroby oraz szkodniki. Tak
właśnie powstały pierwsze odmiany
odporne na jedną z groźniejszych
chorób wszystkich warzyw kapustnych
– kiłę kapusty, powodowaną przez
grzyb
Plasmodiophora
brassicae.
Problem niewątpliwie narasta i staje się
tym większy, że z roku na rok rośnie
w Polsce areał uprawy rzepaku,
a ten gatunek jest również żywicielem
patogenu.
Istotnym
czynnikiem

rozprzestrzeniania się kiły jest również
mało stabilny przebieg pogody w okresie
wegetacyjnym, kiedy po gwałtownych
i często zalewowych opadach deszczu
temperatura powierza wzrasta do tych
„tropikalnych” co sprzyja ogólnie mówiąc
szerszemu i bardziej agresywnemu
rozprzestrzenianiu się tego patogenu.
Firma Syngenta jako jedyna posiada
w swoim banku genowym genotypy
warzyw kapustnych odporne na te rasy
kiły, które w zdecydowanej większości
zasiedlają gleby w Europie. Warto również
wspomnieć, że powstawanie nowych ras
jest procesem stałym. Jako pierwsze do
komercyjnej sprzedaży wprowadzone

zostały odmiany kapusty Kilajack F1,
Kilagreg F1, Kilaherb F1, Ramkila F1,
Kilazol F1 i Kilaton F1. Dobrze znane
wielu producentom są też odporne na
kiłę odmiany kalafiora, jak Claforsa F1,
Clarina F1 i Clapton F1. Asortyment
odpornych na kiłę odmian uzupełniają:
kapusta brukselska Crispus F1, pierwszy
na świecie brokuł Monclano F1, odmiany
kapusty pekińskiej: Kilakin F1 i Suprin F1
oraz zupełna nowość – kapusta włoska
Cordesa F1 (w roku 2017 tylko w
doświadczeniach). Dzięki tym odmianom
możliwa staje się dalsza uprawa
warzyw kapustnych na stanowiskach
zasiedlonych przez P. brassicae.

3

Tolerancyjne na stres
Wielu producentów przekonało się,
że odmiany kapust, kalafiorów
i brokułów z portfolio fi rmy Syngenta
okazują się tolerancyjne wobec
wielu chorób bakteryjnych czy
grzybowych. Poza tym, dzięki silnemu
systemowi
korzeniowemu,
dobrze
sobie radzą w trudnych warunkach
pogodowych,
zwłaszcza
przy
okresowym deficycie wody. Wiele z nich
ma silny nalot woskowy na liściach, co
również sprzyja podwyższonej tolerancji
na warunki stresowe czy atak niektórych
szkodników.
Jedno
jest
pewne
– odmiany firmy Syngenta są dobrze
przetestowane w różnych warunkach
glebowo – klimatycznych, a dzięki
temu przygotowane na zmieniające
się warunki klimatyczne w konkretnym
rejonie uprawy!

około 4 kg czy nowość Gallican F1
z przeznaczeniem na świeży rynek oraz
idealny na surówki/sałatki.
Ciekawych propozycji nie brakuje
wśród odmian kalafiorów i brokułów.
Guideline F1 to kalafior o niezwykle
dużej zdolności wytwarzania róż nawet
w okresie wysokich temperatur, przez co
może być uprawiany przez cały sezon.
Z kolei bardzo ciekawą propozycją
wydaje się być nowa odmiana
Almagro F1 (SGC3063) w licznych
próbach na przestrzeni ostatnich dwóch
lat potwierdziła swoją przydatność do
uprawy w okresie lata. Rośliny o mocnym
wigorze, wytwarzają róże o bardzo
wysokiej jakości w okresie letnim.
Z powodzeniem może być uprawiana

Łatwe w uprawie
Kolejny czynnik decydujący o opłacalności
produkcji warzyw to plon handlowy
i jego jakość. Obecnie liczy się nie to, na
ilu hektarach uprawia się warzywa, ale
ile ton można wyprodukować i następnie
wprowadzić do handlu. Syngenta
wychodzi również naprzeciw tego typu
wyzwaniom oferując szybko rosnące
odmiany warzyw o stosunkowo krótkim
okresie wegetacji. Przykładem tego
mogą być najnowsze odmiany kapust,
jak Rington F1 – po upływie 80-85
dni od posadzenia daje główki o masie

Brokuł Batory

na rynek świeży oraz na potrzeby
przemysłu
przetwórczego.
Wśród
odmian o uniwersalnym zastosowaniu
(do przetwórstwa i na rynek świeżych
warzyw) wyróżnia się Gohan F1.
Odmiana o bardzo silnym wigorze,
potężnych
liściach
zewnętrznych
i znakomicie kryjących róże liściach
wewnętrznych zapewnia świetnej jakości
róże. Cechuje ją przy tym stabilna
długość okresu wegetacji, nawet
w ekstremalnie trudnych warunkach.
Wśród brokułów warto zwrócić uwagę na
odmiany Besty F1, Batory F1 i Monrello
F1. Pierwsza o niezwykle silnym systemie
korzeniowym daje możliwość szybkiej
produkcji i uzyskania róż o znakomitej
jakości już w 70 dni od posadzenia
rozsady. Z uwagi na duży wigor roślin,
Besty nie wymaga tak obfitego
nawożenia azotowego, jak inne odmiany
w tym segmencie. Batory to naprawdę
godny następca sztandarowej odmiany
Monaco F1, którą przewyższa stabilną
jakością róż na rynek warzyw świeżych
oraz wyższym plonowaniem i uzyskiem
surowca
dla
potrzeb
przemysłu
przetwórczego. Monrello F1 okazuje
się zaś świetną odmianą do uprawy
jesiennej,
zapewniając
znakomitej
jakości surowiec dla przetwórstwa
i rynek świeży.
Dobrze
dobrane
odmiany
i poukładana produkcja to podstawa
sukcesu
w
uprawie
warzyw.
Odmiany fi rmy Syngenta to dobra
inwestycja w udany sezon!
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brokuły

Mocne brokuły
na ciężkie warunki
W sezonie wegetacyjnym 2016
wystąpiło wiele czynników, które
bardzo
mocno
zweryfikowały
przydatność
odmian
brokułu
oferowanych na rynku polskim.
Podczas praktycznie całego sezonu
uprawy panowały bardzo trudne warunki
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin. Dodatkowo nakładały się problemy
z żerującą śmietką kapuścianą, tantnisiem
krzyżowiaczkiem oraz w wielu rejonach
mączlikiem
warzywnym.
Najbardziej
stresowymi czynnikami wpływającymi na
kondycję brokułu okazały się okresowe
a czasami długotrwałe niedobory wody,
zwłaszcza na plantacjach nienawadnianych
a
w
niektórych
województwach
występująca susza. Miniony sezon
pokazał, że sukces w uprawie brokułu jest
mocno uzależniony od właściwego doboru
odmian. Niewątpliwie nadal liderem w tej
kategorii jest wszystkim Państwu znana
odmiana Monaco F1. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu w prace hodowlane
oraz bardzo rozwiniętemu działowi
badawczemu
(doświadczalnictwo),
firma Syngenta jest postrzegana jako
rzetelny i uczciwy partner oraz dostawca
wyłącznie
sprawdzonych
odmian
w konkretnych warunkach klimatycznych.
Postęp biologiczny nowych odmian
brokułu niesie za sobą wyższy potencjał
plonowania, wyższą jakość uzyskiwanego
plonu, większą zdrowotność roślin oraz
odporność na stresowe warunki wzrostu
i rozwoju roślin.
Uzyskanie wysokiej jakości brokułu przez
cały sezon produkcji to ogromne wyzwanie
dla producentów tego warzywa. Brokuł
dobrze plonuje, gdy warunki uprawy są
optymalne, czyli temperatura około 20°C
i wysoka wilgotność. W minionym sezonie

mamy wiele przykładów, gdy producenci
nie uzyskali dobrej jakości plonów. Lato
to już tradycyjny okres w którym trudno
wyprodukować brokuły o wysokiej jakości.
Produkcja w okresie wiosennym również
nie była łatwa, a problemy nie omijały
producentów z Anglii, Niemiec i Holandii,
którzy praktycznie przez większość
sezonu dostarczali towar o niższej jakości.
Bywały również okresy, w których nie byli
w stanie w ogóle dostarczyć brokułu
na rynek konsumencki. Ich plantacje
były głównie niszczone przez liczne
choroby grzybowe i bakteryjne oraz
przez mało stabilne warunki produkcyjne.
Prawidłowy dobór odmian do uprawy
w danym rejonie, terminie oraz do
warunków klimatyczno – glebowych jest
podstawowym elementem powodzenia
uprawy.
Rok 2016 był kolejnym sezonem
uprawy nadal jeszcze „nowych” trzech
odmian brokułu wprowadzonych do
powszechnego obrotu. Kolejny już
sezon odmiany Besty F1, Batory F1
i Monrello F1 potwierdziły swoją wysoką
jakość i przydatność do uprawy w skali
ogólnokrajowej. Batory utrzymywał

doskonałą jakość róż i plonował
rekordowo na przełomie czerwca i lipca,
oraz zbierał najwyższe noty za bardzo
wysoki i stabilny plon na przełomie
września i października, a także z bardzo
późnych nasadzeń, również w listopadzie.
Masa
różyczek
zdecydowanie
przewyższała inne odmiany w tym
segmencie, a jakość surowca pozwalała
osiągnąć najwyższą cenę. Szybkość
procesu różyczkowania jest najwyższa
przy zastosowaniu metod tradycyjnych, co
w jednostce czasu pozwala przygotować
większą ilość towaru, a to bezpośrednio
przekłada się na zysk. Besty utrzymywał
okres wegetacji oraz jakość nie tylko
w najtrudniejszym okresie uprawy
brokułu jakim jest niewątpliwie lato.
Odmiana ta wykazała swoją przydatność
praktycznie przez cały okres wegetacji,
począwszy od nasadzeń pod przykrycia
płaskie i kontynuację przez cały sezon
na potrzeby rynku warzyw świeżych.
Silny system korzeniowy zapewnia lepszą
penetrację gleby, dzięki czemu rośliny nie
tylko pobierają wodę z głębszych warstw
gleby, ale także wymagają niższego
nawożenia azotowego co przynosi
dodatkowe korzyści finansowe. Wielu
producentów
podkreśla
dodatkową
zaletę odmiany Besty w stosunku do
innych odmian uprawianych w tym
segmencie. Jest to procentowa ilość
roślin przydatnych do wycięcia i finalnie
obrotu handlowego. Cecha ta pozwala
osiągnąć jeszcze wyższą opłacalność,
dzięki osiągnięciu poziomu ponad 90%
roślin z pola uprawnego. Monrello
ma róże bardzo zbite i twarde w okresie od
połowy września, co wskazuje na wysoki
potencjał plonotwórczy odmiany. Drobny
pączek to zarówno cecha przydatna na
rynek warzyw świeżych jaki i surowiec dla
przetwórstwa.
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Besty Batory Monrello
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brokuły
TOMASZ
DRYKA
AGRAM
LUBLIN

Jako odbiorca, coraz więcej uwagi
zwracamy
na
jakość
kalafiorów
i brokułów. Wynika to z rosnących
oczekiwań finalnych odbiorców. Wśród
brokułów te wymagania spełnia odmiana
Batory F1. Preferowana jest zarówno
podczas
wczesnoletniej
kampanii
zbiorów realizowanej w czerwcu
i lipcu, jak też w początkowym okresie
kampanii jesiennej – od początku
września.
Batory
to
odmiana
oferująca doskonałą jakość róż,
a w efekcie różyczek, jakiej oczekuje
przemysł przetwórczy. Dla producenta
dodatkowa korzyść to stabilność
w plonowaniu i wysoki plon, jaki
zapewnia brokuł Batory. Wydłużenie
kampanii zbioru i przetwarzania
brokułów zapewnia z kolei Monrello F1
– odmiana, która najlepiej sprawdza się
przy zbiorze od połowy września. Jako
zakład stawiamy na nowe odmiany,
bo okazują się łatwiejsze w produkcji,
bardziej stabilne i zapewniają jakość,
jakiej obecnie oczekujemy.
Uwaga Agramu skupia się również na
odmianie Monﬂor F1, która uprawiana

Elżbieta Nowakowska docenia
odmianę Batory za jakość róż
i wydajność różyczki

Brokuł Batory

jest już w kilku gospodarstwach na
Lubelszczyźnie. Zapotrzebowanie na ten
typ brokułu wynika z oczekiwań naszych
odbiorców, którzy poszukują różyczki
w klasie premium. Taką zapewnia nam
brokuł Monﬂor, którego różyczki są
wyrównane i całe zielone, bez jasnej
obwódki na brzegach – podkreśla
Tomasz Dryka. Uprawa tego brokułu to
też korzyści dla producentów, związane
z mniejszymi nakładami pracy na zbiór
i możliwość uzyskania już finalnego
produktu podczas zbioru na polu.
Odmiana ta może pod względem plonu
nie dorównuje tradycyjnym brokułom,
ale zapewnia oszczędności w postaci
nakładów ponoszonych na zbiór

i różyczkowanie. Obserwacje z ostatniego
sezonu wskazują, że w przypadku
brokułu Monﬂor atrakcyjny może być
wtórny plon uzyskiwany z odrostów.
W niektórych przepadkach był on
zbliżony do plonu głównego. Uprawa
tego brokułu wydaje się być dobrą
alternatywą dla małych gospodarstw,
w których różyczkowanie prowadzone
jest typowo ręcznie i wymaga dużego
nakładu pracy. Można go ograniczyć
uprawiając brokuł wieloróżyczkowy,
w którego przypadku finalny produkt
w postaci różyczki uzyskuje się podczas
zbioru na polu. To, w porównaniu z nieco
wyższą ceną oferowaną przez zakłady,
zapewnia lepszą opłacalność produkcji.

ELŻBIETA NOWAKOWSKA

35-40 tys. szt./ha. Odmianę Batory
cechuje wysoka jakość róż, które
są kształtne, twarde i łatwo się
różyczkują.
Najważniejsza
jednak
okazuje się wydajność tej odmiany,
gdzie przy zbiorze jesiennym bez trudu
uzyskiwaliśmy 10-12 ton/ha gotowej
różyczki. Brokuł Batory okazał się
w naszym przypadku godnym następcą
odmiany Monaco F1. Najważniejsza
okazuje się twardość i zbitość róż,
co ułatwia różyczkowanie, a przy tym
masa różyczek w skrzynce jest wyższa
o kilkanaście procent w stosunku do
innych odmian – podkreśla Elżbieta
Nowakowska.

RSP W STARYM RADZIEJOWIE

W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Starym Radziejowie brokuły uprawiane
są zarówno na zbiór wczesnoletni (5 ha),
oraz jesienny (20 ha). Znaczący udział
w nasadzeniach na oba terminy w 2106
roku miała odmiana Batory F1, wybrana
tu po pozytywnych doświadczeniach
z poprzedniego sezonu. Doskonale
sprawdza się zarówno pod kątem
zbioru róż z przeznaczeniem na świeży
rynek, jak również jako brokuł do
różyczkowania, na potrzeby przemysłu.
Brokuły uprawia się tu w zagęszczeniu

brokuły
dobry wybór na świeży rynek
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• wczesna, ok. 65 - 70 dni wegetacji
• róże zbite, o jednolitym, kulistym
kształcie
• pączki jednolite i wyrównane
• kolor intensywnie zielony
• rośliny nie mają tendencji do tworzenia
pustych przestrzeni w głąbie
• głąb proporcjonalny o atrakcyjnym
handlowym wyglądzie
• rośliny nie tworzą odrostów bocznych

Odmiana przeznaczona głównie
na zaopatrzenie świeżego rynku.
Polecana do uprawy na przełomie
wiosny/lata oraz lata/jesieni.

(SGD 93200)

Besty F1

Uwagi: Szybkie i proste przygotowanie
do sprzedaży. Atrakcyjny produkt
handlowy.

...bo jakość i plon mają znaczenie
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• 80 - 85 dni okres wegetacji
• wysokiej jakości róże na zaopatrzenie
świeżego rynku
• zbiór od początku września
• zbite i kształtne róże oraz różyczki
• wysoki potencjał plonotwórczy
różyczki dla przemysłu
• regularne, drobne pączki
• wysoka tolerancja na jamistość głąba

• świeży rynek oraz przemysł
przetwórczy
• do uprawy z nasadzeń wiosennych
oraz na zbiór od początku września

(SGD 88951R)

Batory F1

Uwagi:
odmiana bardziej odporna na stresowe
warunki

większa zbitość różyczek, wyższy plon różyczki Monrello F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

przeznaczenie na świeży rynek
i dla przemysłu przetwórczego

85 - 95 dni okres wegetacji
wysoka zdrowotność roślin
zbite i wyrównane róże
rośliny o mocnej podstawie
charakteryzują się wysokim
potencjałem plonotwórczym
• zbiór po 25 września
• drobne pączki, grzybkowaty kształt róż
• ciężkie, zbite różyczki

Uwagi:
idealne uzupełnienie dla odmian
Monaco oraz Batory
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brokuły
Monaco F1 standard dla przetwórstwa
Cechy odmiany:
• bardzo zbita, ciężka i wysoko
osadzona róża
• głąbiki róży bardzo krótkie
• drobne, ciemnozielone pączki
• duży wigor rośliny
• ograniczone tworzenie odrostów
bocznych

Zastosowanie:
polecana do uprawy na świeży rynek
i dla przemysłu chłodniczego

Uwagi:

Ł
KI

Monclano F1 stabilny, wysoki plon jesienią

A

Y

polecana na zbiór późnowiosenny
i jesienny

T
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K A P U

Cechy odmiany:

Uwagi:

• okres wegetacji – 85 - 90 dni
• odmiana o silnym wzroście
• wysokiej jakości róże, o drobnych
pączkach
• odporność na kiłę kapusty
• odporność na choroby grzybowe
jesienią

• polecana na zbiór do końca czerwca
oraz jesienny (od połowy września)
• łatwe różyczkowanie ze względu
na wyjątkowy kształt róż
• nie uprawiać w terminach na zbiór od
lipca do połowy września

Zastosowanie:
• przeznaczona na świeży rynek i dla
przemysłu
• wysoki plon dla przemysłu i duży udział
różyczki

brokuły – charakterystyka odmian
Zastosowanie

Odmiana

Zalecana
Dni
roślin
wegetacji liczba
na m2

Montop F1

65 - 75

2,5 - 3,2

ciemnozielony

n n

Besty F1

65 - 70

2,5 - 3,2

niebiesko-zielony

n n

Batory F1

80 - 85

2,5 - 3,2

zielony

Monaco F1

80 - 90

2,5 - 3,2

85 - 90
85 - 95

Monclano F1
Monrello F1
– odmiana odporna na kiłę kapusty

Kolor róży

rynek

Okres zbioru

zamrażanie wiosna

lato

n

n

n

n

n

n n

n n

ciemnozielony

n

2,5 - 3,2

ciemnozielony

2,5 - 3,2

zielony

jesień

Cecha charakterystyczna

odmiana wczesna
n

odmiana do uprawy całosezonowej

n

n

połączenie jakości i plonu

n n

n

n

silnie ograniczone tworzenie odrostów bocznych

n n

n n

n

n

odporność na kiłę

n

n n

n

wysoka zdrowotność i zbitość róż

S

brokuły

Projekt EasyBroQ to kolejny innowacyjny
dowód zdolności firmy Syngenta, brokuł,
dzięki któremu możemy zarówno sprostać
wysokim wymaganiom producentów
jak i spełnić oczekiwania konsumentów.
Brokuł zaskakująco zielony, daje wspaniałe
wrażenia smakowe poprzez wysoką i stałą
jakość różyczki wraz z dłuższą łodyżką
jest również bardzo atrakcyjny dla nowych
grup konsumentów.
EasyBroQ to projekt, który wpłynie na
zmianę produkcji brokułów pod potrzeby
przemysłu chłodniczego oraz rynek
warzyw świeżych. Łączy on w sobie dwa

elementy – wyjątkowe, nowe odmiany
i specjalnie skonstruowane urządzenie do
różyczkowania brokułów bezpośrednio
na polu.
Zbiór
i
różyczkowanie
brokułów
na polu oraz uzyskanie wysokiej,
wyjątkowej w dzisiejszych warunkach
produkcji jakości różyczek jest nową
drogą dla producentów. Wielką zaletą
nowego systemu jest ograniczenie
zapotrzebowania na pracę ludzką,
którą w rejonach intensywnej produkcji
warzywniczej coraz trudniej pozyskać.
EasyBroQ to nowa generacja odmian
– wyjątkowy kształt i osadzenie róży na
roślinie. Odmiana Monﬂor F1, należąca
do brandu EasyBroQ jest pierwszą
odpowiedzią firmy Syngenta na coraz to
bardziej wzrastające zapotrzebowanie
rynku na tego typu surowiec.
Brokuł ten jest przeznaczony dla
konsumentów, którzy cenią sobie
nowości oraz dla grupy odbiorców
którzy wcześniej nie jadali tego warzywa.
Projekt EasyBroQ jest skierowany dla

nowych konsumentów, którzy poszukują
innowacyjnych produktów wyróżniających
się wyjątkowym smakiem i wyglądem.
Wierzymy, że koncepcja EasyBroQ,
zwiększy areał produkcyjny w Polsce,
ponadto wpłynie korzystnie na spożycie
również wśród dzieci i młodzieży, dla
których ten produkt może być bardzo
praktyczny – spożywany jako osobna
przekąska, w postaci świeżej (fresh
ﬂorets) lub jako dodatek do sałatek.
Odmiana Monﬂor która znajduje się
w ofercie firmy Syngenta, wykazuje się
dużą stabilnością plonowania zarówno
z nasadzeń w kwietniu na zbiór w czerwcu
oraz nasadzeń w lipcu na zbiór we
wrześniu/październiku. Stabilny i krótki
okres wegetacji pozwala bezpiecznie
wykonać zaplanowaną produkcję brokułu
na dwa rzuty w ciągu jednego sezonu
wegetacyjnego na tym samym polu
uprawnym. Dodatkowym elementem
jest szybkość i łatwość różyczkowania
tego brokułu w stosunku do odmian
standardowych.

unikalna jakość, wyjątkowy smak Monﬂor F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 60 - 65 dni
• łatwe I szybkie różyczkowanie
• uprawa z nasadzeń wiosennych
oraz jako poplon
• wyjątkowy kształt i osadzenie róży
• skoncentrowany zbiór
• jednolity, atrakcyjny kolor bez żółtej
obwódki

świeży rynek i przemysł

Uwagi:
• nadaje się do zbioru mechanicznego
• stabilny okres wegetacji

brokuły – terminy sadzenia i zbioru
Odmiana

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad

Grudzień

Montop F1
Besty F1
Batory F1
Monaco F1
Monclano F1
Monrello F1
– sadzenie

– zbiór
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brokuły

ZBIGNIEW FIMIARZ
HORTINO, LEŻAJSK

To był udany sezon dla producentów
kalafiorów i brokułów, zwłaszcza dla tych,
którzy prawidłowo potrafili zaplanować
nasadzenia i postawili na niezawodne
i stabilne w plonowaniu odmiany, a do
takich wśród kalafiorów należą David

RENATA BRACKA

PINGUIN, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Brokuł Batory F1 bardzo dobrze
spisuje się na terenie Bruków
Unisławskich. Stosunkowo krótki okres
wegetacji (około 80 dni) zachęca do
uprawy zarówno na zbiór wczesnoletni,
jak i na jesienny przy opóźnionym
terminie sadzenia. Odmiana tworzy
kształtne, grzybkowate róże. Różyczka
jest ciężka, co widać po wyższej masie
paletoboxów z różyczkami odmiany
Batory, w porównaniu z innymi
odmianami.

F1, Cabral F1 i również Gohan F1,
a spośród brokułów – Monaco F1,
Batory F1 i Monrello F1. Miniony rok
zapewniał bardzo dobre wydajności
kalafiorów i brokułów, zwłaszcza ze
zbioru we wrześniu i październiku.
Plony takich sztandarowych odmian, jak
David czy Cabral, przekraczały nawet
30 t/ha w postaci różyczki, a odmian

Batory czy Monrello udawało się
zbierać ponad 10 t/ha. W jednym
z punktów
skupu w Jastrzębcu
w jednostkowym opakowaniu mieściło
się 17 kg różyczki odmiany David,
wobec 13 kg innej odmiany przy tej
samej objętości. To był towar bardzo
dobrej jakości, bez udziału kruszu i tego
jako zakład przetwórczy oczekujemy.
Podobna zależność dotyczy nowych
odmiany brokułów, takich jak Batory
i Monrello. Coraz więcej osób różyczkuje
kalafiory i brokuły mechanicznie i w tym
przypadku preferowane są odmiany
o twardych, zwartych różach. Odmiany
firmy Syngenta wyróżnia też silny
wigor i mocny system korzeniowy,
co sprzyja dobremu wzrostowi roślin,
nawet w warunkach deficytu wody.
Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza
dla takich rejonów jak nasz, w którym
większość upraw jest nienawadniana.
W naszym zakładzie prowadzimy tylko
jesienną kampanię przerobu kalafiorów
i brokułów. Z tego względu w regionie
Leżajska najlepiej przyjęła się odmiana
David, która na polu zapewnia wysoki
plon i jest łatwa do różyczkowania,
a dla zakładu ważna jest wysoka jakość
surowca w postaci różyczki. Odmiana
ta bardzo dobrze sprawdza się przy
mechanicznym różyczkowaniu.

brokuły
HANNA KOBYŁECKA
HORTEX, SKIERNIEWICE

Brokuł Batory F1 ma cechy, które
satysfakcjonują zarówno producenta,
jak i zakład przetwórczy. Odmiana
pozwala
uzyskać
wysoki
plon
handlowy, jest łatwa w różyczkowaniu,
róże i różyczki są duże i ciężkie, ta
sama skrzynka mieści mniej więcej
o 15% więcej różyczki tej odmiany niż
innych brokułów. Z moich obserwacji
wynika, że Batory najlepiej sprawdza
się w uprawie na zbiór po 20 września.

LEON MUŚKO
OERLEMANS,
SIEMIATYCZE

Brokuł Monrello F1 zdobył nasze
uznanie, ze względu na niezawodne
plonowanie,
nawet
w
trudnych
warunkach uprawy. Na polach odmianę
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Kluczowe cechy dla zakładu to bardzo
dobra jakość różyczek o odpowiednim
kształcie. Odmiana ta zapewnia duży
uzysk surowca najwyższej jakości
(poszukiwanego np. przez firmy
cateringowe czy gastronomię), różyczki
mają atrakcyjny kolor bez przebarwień
i wyrównany drobny pączek. Róże są
łatwe do różyczkowania i dają bardzo
wyrównany produkt. Interesująca jest
też odmiana Monrello F1, która nie
ma tendencji do przerastania liśćmi,
a finalny produkt, czyli różyczki cechuje
drobny pączek i wyrównanie.

tę wyróżniał silny wigor roślin i dobre
plonowanie, zwłaszcza przy wrześniowej
kampanii zbiorów. Ze względu na
jakość na uwagę zasługują takie cechy,
jak drobny wyrównany pączek i twarde,
zwarte róże o grzybkowatym kształcie.
Róże tej odmiany są ciężkie i nie mają
tendencji do rozluźniania się podczas

Batory na jeszcze większe zbiory

stresowych warunków uprawy. Nie
mają też tendencji do przerastania
listkami, co występuje u innych odmian
w warunkach wysokich temperatur.
Jest to również odmiana opłacalna dla
producentów, ze względu na wysoki
plon i bardzo dobrą jakość różyczki.

1 grudnia 2016 r. – 15 czerwca 2017 r.

Promocja

Batory
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1ZA 1 ZŁ

OPAKOWANIE

UWAGA: Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Syngenta Polska sp. z o.o. przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa.
Akcja skierowana jest do rolników, odbiorców końcowych produktów Organizatora, uprawiających kalafiory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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kalafiory

Zdrowe kalafiory
na trudne warunki
Firma Syngenta, na podstawie badań
wykonywanych przez specjalistów do
spraw doświadczeń oraz informacji
zbieranych z rynku przez przedstawicieli
działu warzyw, stara się tak segmentować
swoje odmiany kalafiora, aby producenci
mogli uzyskać jak najlepszy produkt
i uniknąć problemów ze stresowymi
warunkami w okresie uprawy. Coraz
częściej spotykamy się z opinią od
wielu
producentów,
którzy
poza
podstawowymi cechami odmian, jak:
okrywanie róży, stabilny okres wegetacji,
wysoki plon handlowy i powtarzalność
zwracają uwagę na dodatkową cechę
odmian z portfolio firmy Syngenta,
a mianowicie wysoką zdrowotność.
Dotyczy to zwłaszcza tych okresów
produkcji w czasie których występuje

duża presja chorób, zwłaszcza tych które
mają bezpośrednie przełożenie na jakość
handlową produktu finalnego. Zdarza
się, że zebrany kalafior charakteryzujący
się pozornie wysoką jakością w trakcie
zbiorów, po okresie schłodzenia,
transportu i w trakcie obrotu handlowego

ujawnia
defekty
dyskwalifikujące
całe partie towaru przeznaczonego
pierwotnie do sprzedaży. Na rynku jest
wiele odmian, które wykazują duże
problemy ze zdrowotnością produktu
w okresie pozbiorczym. Problem zwrotu
kalafiora wynikający z niedostatecznej
jakości pozbiorczej, pogarsza relacje
pomiędzy producentem a skupem
powodując wymierne straty finansowe
w gospodarstwie. Aspekt zdrowotności
odmian jest jednym z podstawowych
kryteriów hodowli, oceny i doboru odmian
firmy Syngenta. Ta ogromna wartość
odmian kalafiorów z firmy Syngenta
jest doceniana przez naszych klientów,
którzy pomimo bardzo szerokiej oferty
rynkowej kalafiorów wybierają odmiany
Syngenta.

Akcja promocyjna: 1 stycznia – 15 czerwca 2017 r.

Promocja

22
na

Scorpion
chroni kalaﬁory

KUP NASIONA LUB ROZSADĘ NA

ODBIERZ

ODMIANY: Gohan, Cabral, David

FUNGICYDU

2 HEKTARY

UWAGA: Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Syngenta Polska sp. z o.o. przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa.
Akcja skierowana jest do rolników, odbiorców końcowych produktów Organizatora, uprawiających kalafiory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 LITRY

pierwsze zbiory w otwartym gruncie
odkryj nową jakość kalafiora Bering F1
Cechy odmiany:
•
•
•
•

okres wegetacji – 58 - 63 dni
wyjątkowy wigor roślin w tym segmencie
śnieżnobiałe, zbite i idealnie okryte róże
wzniesiony pokrój i wysoka
zdrowotność roślin
• atrakcyjny produkt handlowy

Zastosowanie:
wczesny kalafior przeznaczony
do sprzedaży na świeżym rynku

Uwagi:
• polecany na różne rodzaje gleb
• sprawdzony w stresowych warunkach
• odmiana do uprawy w tunelu,
pod przykryciami płaskimi
oraz w odkrytym gruncie

odmiana na zbiór wiosenny i poplon Bruce F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

świeży rynek i dla przemysłu

wczesna, 65 - 68-dniowa odmiana
w ysokie, wzniesione liście
liście bardzo dobrze okrywające różę
pełna blaszka liściowa od spodu
rośliny
• śnieżnobiałe róże

Uwagi:
możliwość uprawy na poplon (sadzenie
w połowie lipca – przemysł)

średniowczesna odmiana o silnym wzroście Aerospace F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

świeży rynek, do upraw wiosennych
i poplonowych

okres wegetacji 70 - 75 dni
silny wzrost roślin
wysokie wyrównanie
liść wzniesiony, elastyczny, niełamiący
się podczas zbioru
• róże wysokiej jakości, dorastające
do 1,5 kg

Uwagi:
skoncentrowany zbiór
– od 2 do 3 cięć
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kalafiory

Kalafiory niezawodne
w każdych warunkach

Rejon Zamojszczyzny znany jest od lat z produkcji kalafiorów. Sprzyjają temu żyzne i zasobne gleby, dzięki którym
nawet przy braku nawadniania można uzyskiwać wysokie plony tych warzyw. W ciągu ostatnich lat zmienia
się przeznaczenie produkowanych tu kalafiorów i brokułów. Do niedawna uprawiane pod potrzeby przemysłu
przetwórczego, teraz w coraz większym stopniu sadzone są z ukierunkowaniem na zbiór całych róż i sprzedaż na
rynku świeżych warzyw. To zaś wymaga doboru odmian, które będą niezawodne w uprawie i pozwolą uzyskać
produkt, jakiego oczekują odbiorcy z tego rynku.
Uprawa kalafiorów na rynek świeżych
warzyw zwiększa się dzięki rosnącym
możliwościom ich sprzedaży. Stwarza
je m.in. działalność takich podmiotów,
jak
Grupa
producentów
owoców
i warzyw Kalgrup Sp. z o.o., która skupia
plantatorów z tego regionu i zapewnia
sprzedaż wyprodukowanych w ich
gospodarstwach warzyw. Należy do
niej Leszek Kutek z Kryszyna. Uprawia
on kalafiory głównie pod potrzeby
grupy Kalgrup, z przeznaczaniem do
sprzedaży na rynku świeżych warzyw.
Wśród dominujących w uprawie odmian
kalafiora od wielu lat są Lecanu F1,
niezawodna do uprawy latem, oraz
Gohan F1, która sprawdza się przy
uprawie na zbiór jesienny. Do ich grona
w tym roku dołączyła nowa odmiana
Guideline F1, która – podobnie jak

JAN
NADULSKI
HORTEX
SKIERNIEWICE

Jeśli chodzi o kalafiory, to ważne
dla nas są wszystkie odmiany od
Syngenty, czyli Gohan F1, Cabral F1
i David F1. Zapewniają one podaż
surowca o wyrównanej wysokiej

jakości przez cały okres jesiennej
kampanii kalafiorowej. Cechy wspólne
dla tych trzech odmian to jednorodny
biały kolor różyczek bez omszeń,
idealny grzybkowaty kształt różyczek
i praktycznie brak odpadu w postaci
kruszu podczas różyczkowania. Bardzo
ważna jest stabilność okresu wegetacji,
co pozwala płynnie planować zbiory
i dostawy surowa do zakładu. Gohan
to odmiana uniwersalna, do zbioru

we wrześniu i październiku. Cabral
najlepiej sprawdza się we wrześniu,
kiedy jeszcze niewiele odmian może
zapewnić wysoką jakość różyczki.
Dawid swój prawdziwy potencjał
pokazuje
wtedy,
gdy
zaczyna
być zbierany w październiku. Ma
stosunkowo krótki okres wegetacji,
co daje pewność zebrania plonu (co
u innych odmian o długim okresie
wegetacji nie zawsze się udaje).

15
Lecanu – okazuje się dobrym wyborem
do uprawy z przeznaczeniem na zbiór
latem. Guideline stanowi bardzo dobre
uzupełnienie dla Lecanu, okazuje się
przy tym odmianą uniwersalną, którą
można uprawiać na zbiór od czerwca
do początku października – mówi
Leszek Kutek. – Guideline to naprawdę
niezawodna odmiana, która znakomicie
sobie radzi w trudnych warunkach
uprawy, a to dzięki temu, że rośliny
mają silny wigor, co przekłada się na
stabilny i wyrównany wzrost – dodaje.
Podstawą wysokich plonów kalafiorów
jest duża masa wegetatywna, a taką
potrafi zbudować ta odmiana. Jest ona
nieco wcześniejsza niż Lecanu – w
gospodarstwie pana Leszka sadzona
była w połowie kwietnia, a jej zbiory
rozpoczęły się około 25 czerwca.
Kalafiory uprawia się tu w zagęszczeniu 30
tys. szt./ha, co daje możliwość uzyskania
niezbyt dużych, ale wyrównanych róż.
Pod tym względem znakomicie sprawdza
się Guideline, której róże, nawet te
niezbyt duże, są zwarte i ciężkie, dają
wiec możliwość wczesnego rozpoczęcia
zbiorów. Róże utrzymują znakomicie

białą barwę, nie mają też tendencji do
rozluźniania się czy tworzenia omszenia.
Guideline to odmiana odporna na
ekstremalnie trudne warunki uprawy, jakie
często panują latem – podkreśla Leszek
Kutek. Miło było patrzeć na pole z tą
odmianą, jej rośliny cechował znakomity
wigor, świetne okrycie liśćmi i wysoka
jakość róż – stwierdza producent
z Zamojszczyzny.

EKSPERT SYNGENTA RADZI

MARIUSZ KWIATKOWSKI
Guideline F1 okazuje się być
odmianą uniwersalną również w rejonie
Ożarowa Mazowieckiego. Znakomicie
się sprawdza w uprawie wiosennej
na zbiór w czerwcu i lipcu. Główne
przeznaczenie tej odmiany to jednak
zbiór w okresie typowo letnim, kiedy
warunki uprawy kalafiorów i tworzenia
się róż są najtrudniejsze, a Guideline

w takim terminie sprawdza się
znakomicie. Odmianę cechuje stabilna
długość okresu wegetacji, który wynosi
70-73 dni – od posadzenia rozsady do
rozpoczęcia zbiorów. Rośliny cechuje
silny wigor i duża masa liści – 5 rzędów
liści okrywowych, czyli około 30 liści
na roślinie, co pozwala uzyskać dobrej
jakości wyrośnięte róże, znakomicie
chronione przed promieniami słońca.
Doskonałe spodnie krycie sprawia zaś,
że róże są dobrze chronione od dołu,
a na etapie handlu – nie są podatne na
uszkodzenia mechaniczne czy otarcia.
Wspomniany już silny wigor skorelowany
jest z mocnym system korzeniowym
roślin – wszystko to sprawia, że
Guideline toleruje trudne warunki
uprawy, związane np. z deficytem
wody, i jest w stanie wydać oczekiwany

plon. Optymalne zagęszczenie dla
tej odmiany wynosi 30-33 tys. szt./
ha. Sama róża jest świetnej jakości
produktem do sprzedaży na rynku
świeżych warzyw. Twarde, zwarte,
ciężkie róże bez omszenia i tendencji
do rozluźniania się – to sprawia, że
Guideline sprawdza się w sprzedaży
zarówno na rynku świeżych warzyw,
jak i przy pakowaniu w łuszczki. Śmiało
mogę powiedzieć, że Guideline jest
odmianą uniwersalną. Mimo że jest
pierwszy rok w sprzedaży, szybko
zyskała uznanie producentów.
Z obserwacji producentów wynika
też, że kalafior Guideline cechuje się
długim okresem trwałości po ścięciu,
co sprawia, że róże nadają się do
przechowywania, a na półce sklepowej
długo zachowują dobrą jakość.
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kalafiory

do zbioru letniego
wysoka zdrowotność na letnie i wiosenne zbiory Guideline F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji w sprzyjających do
wzrostu warunkach – 72 - 75 dni
• powierzchnia róży gładka, wysokiej
jakości
• bardzo ładny wygląd spodniej strony
– zdrowy i dobrze zamknięty
• ciężkie, zwarte, śnieżnobiałe róże
z bardzo dobrym samokryciem
• w stresowych warunkach róże
nie wykazują tendencji do omszeń
• wysoka zdrowotność roślin, również
w trudnych warunkach pogodowych
w lecie
• prosty zbiór – wysoko osadzony
kalafior, łatwy w cięciu

świeży rynek

NOWOŚĆ

Uwagi:
• dobre efekty przy produkcji letniej
• stabilny okres wegetacji, również
w mniej korzystnych warunkach
pogodowych

Lecanu F1
odmiana w typie Amerigo, o krótszym okresie wegetacji
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 75 - 80 dni
• róża tolerancyjna na przebarwienia
antocyjanowe
• rośliny o silnym wzroście
• bardzo dobre okrywanie róż
• róże białe, bardzo zwięzłe
• duży plon
• wysokie wyrównanie – krótki okres
zbioru

na świeży rynek i dla potrzeb przemysłu
chłodniczego

Uwagi:
duża tolerancja na warunki stresowe,
szczególnie polecana na zbiór w lipcu
i sierpniu, sprawdzona w większości
krajów europejskich

zdobywca jakości latem
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 80 - 85 dni
• roślina o silnym wzroście, silne
ulistnienie dobrze okrywające różę
• mocny wigor i wysoka zdrowotność
roślin
• róże zbite i ciężkie o bardzo wysokiej
jakości
• róża nie traci na jakości, zwiększając
jednocześnie masę
• odmiana przydatna na różne okresy
uprawy

przeznaczenie zarówno na świezy rynek
oraz do przetwórstwa

Uwagi:
duża tolerancja na niestabilne warunki
uprawy, stanowi doskonałe uzupełnienie
odmiany Lecanu

(SGC3063)

Almagro F1
NOWOŚĆ
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kalafiory

Zaskakują plonem,
imponują jakością

– kalafiory i brokuły satysfakcjonujące
producenta i przemysł przetwórczy
Produkcja warzyw w otwartym polu powinna być oparta na kilku sprawdzonych odmianach, najlepiej takich, które
cechują się podwyższoną wytrzymałością na stresowe warunki uprawy, tolerancją lub nawet odpornością na
szkodniki i choroby.
Odmiana idealna dla każdego
W
obliczu
zmian
klimatycznych
widocznych w ostatnich latach, przy
wyborze odmiany ważne jest zwrócenie
uwagi na zdrowotność roślin i ich
tolerancję na stresowe warunki (chłody,
wysokie temperatury, deficyt wody).
W wielu regionach narastają problemy
z kiłą kapusty i wtedy szansą na dalszą
uprawę kalafiorów czy brokułów są
jedynie odmiany odporne na tę chorobę.
Z punktu widzenia odbiorcy, jakim
są zakłady przemysłowe, o wartości
odmiany kalafiora czy brokułu decydować
będzie
przede
wszystkim
jakość
różyczki, która powinna być wyrównana
i równomiernie wybarwiona. Ważna
będzie też przydatność odmiany do
różyczkowania, jakość i wyrównanie
końcowej różyczki oraz wybarwienie
róż – śnieżnobiałe u kalafiorów i zielone

AGATA ŁAGODA

PINGUIN, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Kalafior Gohan F1, obok Davida F1
i Cabrala F1, to odmiany preferowane
przez nasz zakład przy uprawie
na zbiór jesienny. Są to doskonałe
kalafiory dla przemysłu, cechujące się
twardą, zwartą różą. W warunkach

u brokułów. W przypadku kalafiorów na
utrzymanie śnieżnobiałej barwy do czasu
zbioru będzie wpływało dobre okrycie
róż liśćmi – takie cechy mają odmiany
Gohan F1, David F1 czy Cabral F1.
Kolejna ważna cecha z punktu widzenia
zarówno
zakładów
przetwórczych,
jak i producentów to stabilność pod
względem długości okresu wegetacji, co
zapewnia rozłożenie zbiorów w czasie,
a to często decyduje o możliwości
zebrania i dostarczenia na czas całego
plonu. Zakładom zapewnia to stabilność
dostaw w zakresie przebiegu kampanii
przetwórczej.
Pod
względem
przetwórczym
preferowane są przede wszystkim
odmiany o twardych różach, które
łatwo się różyczkują i dają mały odpad
w postaci kruszu. Tam, gdzie kalafiory
i brokuły różyczkuje się mechanicznie,

Bruków Unisławskich bardzo dobrze
sprawdza się odmiana Gohan, która
cechuje się doskonałym kryciem róż.
Jest ona przewidywalna, „trzyma”
okres wegetacji wynoszący ok. 90
dni. Zarówno Gohan, jak i David
są odmianami, które nie przedłużają
okresu wegetacji, dzięki czemu świetnie
nadają się do nasadzeń poplonowych.

istotne będą kształt róż i ułożenie
różyczek – preferowane są przede
wszystkim odmiany, których róże
zbudowane są z różyczek jednakowej
wielkości, równomiernie rozłożonych.
Mechanicznie dobrze się różyczkują
odmiany o tradycyjnym, uwypuklonym
(grzybkowatym) kształcie. Takie cechy
ma większość obecnie oferowanych
odmian brokułów i kalafiorów z portfolio
firmy Syngenta. Wreszcie ważnym
atrybutem odmiany będzie potencjał
plonotwórczy, który decyduje o finalnym
efekcie produkcji. Te oczekiwania
doskonale spełniają odmiany firmy
Syngenta, oferujące stabilność produkcji,
dobre plony i wysoką jakość końcowego
produktu. Te zalety kalafiorów i brokułów
firmy Syngenta sprawiają, że odmiany te
są preferowane przez odbiorców, jakimi
są zakłady przetwórcze.
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David Cabral
Gohan

Prawdziwi twardziele
Specjalne odmiany kalafiorów
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do zbioru jesienią
Gohan F1 silny wzrost i doskonała jakość
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 85 - 90 dni
• silna roślina z mocnym systemem
korzeniowym
• najwyższa jakość róż i doskonałe krycie
• róże twarde, idealne do różyczkowania
• różyczki zbite, kształtne, średniej
wielkości
• roślina odporna na stresowe warunki
uprawy

• na świeży rynek i dla przemysłu
• stanowi doskonałe uzupełnienie
odmian David i Cabral
dla przetwórstwa

Uwagi:
• szczególnie polecana
na zbiór późnoletni i jesienny
(od końca sierpnia)
• stabilny okres wegetacji

Cabral F1 zbite róże do zbioru wczesnym latem i jesienią
Cechy odmiany:

Zalety dla producenta:

• okres wegetacji 80 - 85 dni
• wysoki plon zbitych róż
• mocna roślina o średnim wigorze
i szerokim liściu
• różyczka doskonałej jakości
• silny wzrost roślin

•
•
•
•

Zastosowanie: uprawy wczesnoletnie
i jesienne dla przemysłu

wysoki plon
łatwe różyczkowanie
wysoki uzysk różyczek
niższe koszty transportu
i różyczkowania
• mniejsze uszkodzenia mechaniczne
róż podczas zbioru i transportu

Zalety dla zakładu:
•
•
•
•

doskonała jakość różyczek
mniejsza ilość kruszu
mniejsze koszty składowania
pewność dostaw

David F1 zbite róże i wysoki plon jesienią
Cechy odmiany:

Zalety dla producenta:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

okres wegetacji 80 - 85 dni
odmiana o średniej sile wzrostu
najwyższa jakość róż i doskonałe krycie
odporność na choroby grzybowe jesienią
twarde różyczki w kształcie grzybków,
łatwe do różyczkowania

Zastosowanie: przeznaczona
na świeży rynek i dla przemysłu
Uwagi:
• szczególnie polecana na zbiór jesienny
• doskonała do zbioru mechanicznego
• rekomendowana na zbiór
po 25 września

wysoki plon
łatwe różyczkowanie
wysoki uzysk różyczek
niższe koszty transportu i różyczkowania
mniejsze uszkodzenia mechaniczne
róż podczas zbioru i transportu

Zalety dla zakładu:
•
•
•
•

doskonała jakość różyczek
mniejsza ilość kruszu
mniejsze koszty składowania
pewność dostaw

odmiany kiłoodporne
Y

unikalna zdrowotność roślin Clarina F1

T

Ł
KI

A

K A P U

S

Cechy odmiany:
• o średnim wzroście
• najwyższa jakość róż i doskonałe
krycie
• wysoka odporność na kiłę kapusty
• okres wegetacji 75 - 80 dni

Zastosowanie:
• świeży rynek i dla przemysłu
• wysoki plon dla przemysłu i duży udział
drobnej różyczki

Uwagi:

T

Ł
KI

A

Y

szczególnie polecana na zbiór
wczesnoletni – do połowy lipca,
oraz jesienny – od końca sierpnia

K A P U

S

Claforsa F1
silny wigor roślin wspomaga walkę z kiłą kapusty

Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

świeży rynek, do upraw wiosennych
i poplonowych

• skoncentrowany zbiór do 2 lub 3 cięć
• może być uprawiana na słabszych
stanowiskach ze względu na silny
system korzeniowy i wigor roślin

doskonała jakość róż Clapton F1

T

Ł
KI

A

Uwagi:

Y

okres wegetacji 75 - 80 dni
bardzo silny wzrost roślin
wysokie wyrównanie roślin
liść wzniesiony, elastyczny, niełamiący
się podczas zbioru
• róże dobrze okryte, o wysokiej jakości,
dorastające do 1,5 kg

K A P U

S

Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• rośliny wyróżniają się bardzo dobrym
okrywaniem róż
• udowodniona wysoka odporność
na kiłę kapusty
• 80 - 85 dni wegetacji
• w ysoka jakość róż (drobna struktura,
ścisłe i śnieżnobiałe)

przemysł chłodniczy i świeży rynek

Uwagi:
odmiana polecana do uprawy przez cały
sezon
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kalafiory
kalafiory – charakterystyka odmian
Róża
Odporność
na warunki
stresowe okrywanie jakość

Zastosowanie

Odmiana

Okres wegetacji
od sadzenia
do zbioru

Siła
wzrostu
rośliny

Solistar F1

55 - 59

n n

n n n

n n n

n n n

+

wczesność i jakość z tunelu

Bering F1

58 - 63

n n n

n n n

n n n

n n n

+

odkryj jakość wczesnego kalafiora

Brunel F1

60 - 63

n n n

n n

n n

n n n

+

niezawodna pod przykryciami płaskimi

Bruce F1

65 - 68

n n n

n n n

n n n

n n n

+

+

wczesna, do upraw pod płaskimi przykryciami i na poplon

Aerospace F1

70 - 75

n n n

n n n

n n n

n n n

+

+

silny wzrost roślin

Guideline F1

72 - 75

n n n

n n n

n n n

n n n

+

zdrowa i efektywnie rosnąca o dużej zdrowotności
nawet w trudnych warunkach

Claforsa F1

75 - 80

n n n

n n n

n n n

n n n

+

silny wigor i odporność na kiłę

Clarina F1

75 - 80

n n

n n n

n n n

n n n n

+

+

unikalna zdrowotność roślin

Korlanu F1

75 - 80

n n n

n n n

n n n

n n n

+

+

doskonały kalafior na jesienny zbiór dla przemysłu

Lecanu F1

75 - 80

n n

n n

n n n

n n n

+

+

szczególnie polecana na zbiór w lipcu i sierpniu

Clapton F1

80 - 85

n n

n n n

n n n

n n n

+

+

doskonała jakość róż i odporność na kiłę

Almagro F1

80 - 85

n n n

n n n

n n n

n n n

+

+

doskonała jakość w okresie letnim

Vespucci F1

80 - 85

n n n

n n n n

n n n

n n n

+

+

wyjątkowa jakość dla supermarketów

Amerigo F1

80 - 85

n n

n n n

n n n

n n n

+

+

odmiana polecana do uprawy na lato

Faraday F1

80 - 85

n n n

n n n n

n n n

n n n

+

+

zbite różyczki

Cabral F1

80 - 85

n n n

n n n

n n n

n n n

+

+

twarda róża na zbiór letni

Gohan F1

80 - 85

n n n n

n n n n

n n n

n n n

+

+

doskonałe uzupełnienie odmiany David

David F1

85 - 90

n n n

n n n n

n n n

n n n

+

wysoki plon na jesień

Cadillac F1

95 - 100

n n

n n n

n n n

n n n

+

idealnie okryty kalafior, dający wysoki plon dla przemysłu

– odmiana odporna na kiłę kapusty

– nowość

świeży rynek zamrażanie

+

Cecha charakterystyczna

kalafiory
kalafiory – terminy sadzenia i zbioru
Odmiana

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Solistar F1
Bering F1
Brunel F1
Bruce F1
Aerospace F1
Guideline F1
Claforsa F1
Clarina F1
Korlanu F1
Lecanu F1
Clapton F1
Almagro F1
Vespucci F1
Amerigo F1
Faraday F1
Cabral F1
Gohan F1
David F1
Cadillac F1
– sadzenie

– zbiór
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kapusty
Bolikor F1 możliwość przetrzymania w polu
Cechy odmiany:

Zastosowanie: przeznaczona

• okres wegetacji – 58 - 60 dni
• masa główek – 1,6 do 2,1 kg
• główki o bardzo dobrej strukturze,
o cienkim liściu
• kapusty osadzone na wysokim głąbie,
pokryte mocnym nalotem woskowym
• bardzo dobra zdrowotność
oraz możliwość dłuższego
przetrzymania na polu
• doskonałe wyrównanie główek

do uprawy pod płaskimi przykryciami
– włókniną lub folią perforowaną

Uwagi:
odmiana o kompaktowej główce
z wysoką tolerancją na pękanie

Grepala F1 mniejsze ryzyko uprawy
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana o około 68 - 72 dniach wegetacji
• główki zbite, kuliste, o doskonałej
strukturze wewnętrznej
• atrakcyjny, zielony kolor główek ułatwia
sprzedaż
• główki o masie 2,5 - 3,5 kg
• wysoka zdrowotność i wyrównanie
w polu
• wysoka tolerancja na pękanie,
możliwość przetrzymania w polu
• wysoko osadzona główka,
bez tendencji do zagniwania

• k apusta przeznaczona na świeży rynek
oraz na tzw. pierwsze kwaszenie
• jakość, kształt i wielkość główek
poszukiwane przez supermarkety
• do produkcji pod przykryciami płaskimi
i w otwartym gruncie

Uwagi: wzniesiony pokrój roślin
pozwala na zwiększenie zagęszczenia

Gregorian F1 doskonale wyrównany
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 72 - 75 dni
• wyrównanie roślin w polu
• twarde i kształtne główki,
o masie 3 - 3,5 kg
• wyrównanie roślin skraca okres zbioru
i pozwala na uzyskanie większej ilości
dobrej jakości główek
• wysoko osadzona główka

Zastosowanie: średnio wczesna
kapusta, przeznaczona na świeży rynek
i do wczesnego kwaszenia

Uwagi: główki długo nie pękają, mogą
pozostawać w polu bez zagniwania
dolnych liści

uniwersalne zastosowanie
EKSPERT SYNGENTA RADZI

WŁADYSŁAW TOKARCZYK
Gallican F1 to odmiana kapusty
głowiastej białej, która wzbogaca nasz
asortyment kapust średnio wczesnych
w typie Gregoriana. Polecana jest
do wczesnych upraw gruntowych,
z przeznaczeniem nie tylko do
sprzedaży na rynku świeżych warzyw,

ale też do pierwszych zastosowań
przemysłowych. Cienkie i chrupiące
liście,
dobrze
wypełnione
białe
główki i słodki smak czynią Gallican
doskonałą odmianą do przygotowania
świeżych surówek. Jest to bardzo
elastyczna odmiana, która może być
uprawiana przy różnych terminach
sadzenia na zbiór od początku czerwca
aż do jesieni, zapewnia tym samym
znakomity i powtarzalny surowiec do
zastosowań przetwórczych.
Podstawową zaletą kapusty głowiastej
białej Rington F1 jest krótki okres
wegetacji, wynoszący w jej przypadku
zaledwie 80 - 90 dni. W tak krótkim

wyjątkowy smak świeżych surówek
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 73 - 80 dni
• bardzo dobre wyrównanie roślin
• główki kuliste zbite o delikatnej
strukturze wewnętrznej, idealnej na
surówki
• masa główki 3 - 4 kg, w sprzyjających
warunkach po 75 dniach główka ma
masę ponad 3 kg
• dobra tolerancja na pękanie
i możliwość przetrzymania w polu

• delikatna struktura liścia
• wysoko osadzona główka

czasie rośliny są w stanie zbudować
główki o masie sięgającej 5 - 6 kg. Tym
samym Rington stanowi doskonały
surowiec do przygotowania kwaszonek
zarówno do bezpośredniej sprzedaży
latem i jesienią, jak i do dłuższego
ich przetrzymywania. Ze względu
na krótki okres wegetacji kapusta ta
może być wykorzystana jako poplon
po niektórych wczesnych uprawach.
Cenną właściwością tej odmiany jest
jej tolerancja wobec wciornastków.
Zróżnicowanie okresów sadzenia daje
w jej przypadku możliwość uzyskiwania
w długim okresie świetnego surowca
na potrzeby zakładów zajmujących się
kwaszeniem kapusty.

(SGW0309)

Gallican F1
NOWOŚĆ

Zastosowanie:
średnio wczesna kapusta,
przeznaczona na świeży rynek,
do kwaszenia i na surówki

Uwagi:
elastyczna w uprawie może być
uprawiana na różne terminy zbioru

elastyczność i uniwersalność odmiany Elastor F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•
•
•
•

odmiana przeznaczona do nasadzeń
wiosennych (zbiór późnym latem)
oraz nasadzeń poplonowych
do dłuższego przechowania
(koniec kwietnia)

wysoka odporność na fusarium (HR)
okres wegetacji 110 - 140 dni
bardzo wysokie wyrównanie roślin
odmiana mało podatna na wciornastki
bardzo dobra struktura wewnętrzna
szerokie okno zbiorcze
okrągłe główki osiągają masę około
2,5 kg po 110 dniach, natomiast
pozostawione w polu dorastają
do 6 - 7 kg
• brak tendencji do wewnętrznych nekroz

Uwagi: odmiana w typie Factora
o wyższym potencjale plonotwórczym
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uniwersalne zastosowanie
Rocktor F1
odmiana w typie Quisor, z większą tolerancją na wciornastka
Cechy odmiany:
•
•
•
•

okres wegetacji 95 - 100 dni
główki o masie 1,5 - 2,5 kg
wysoka odporność na pękanie
silny wigor, możliwość uprawy
na słabszych stanowiskach
• główki wyrównane, bez tendencji
do przerastania

• duża elastyczność pod względem
terminu sadzenia – możliwość uprawy
w kilku nasadzeniach (od wiosny
do jesieni)
• odmiana niepodatna na wciornastki

Zastosowanie:
uprawa na świeży rynek

Casitor F1 idealna na zbiór w okresie lata
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•
•
•

okres wegetacji 90 - 95 dni
większy rozmiar główki od Rocktora
idealna struktura wewnętrzna
mocne pokrycie woskiem
niska podatność na wciornastki
masa główek 1,5 - 3,0 kg
możliwość dłuższego przetrzymania
w polu
• wysokie wyrównanie i wysoko
osadzone głowki

MAREK SZUSTER
STRZESZKOWICE DUŻE

Uprawialiśmy odmianę Casitor F1 pod
kątem sprzedaży na świeży rynek w
dość dużym zagęszczeniu 30 tys./ha.
Odmiana ta zaskoczyła nas trwałością
polową główek, których średnia masa
wynosiła 3 kg. Główki są bardzo twarde,
zbite, nie mają tendencji do pękania.
Odmian ta z powodzeniem może być
przetrzymana na polu, nawet przez
4 - 6 tygodni. Pomimo tego nie traci
parametrów handlowych i praktycznie
wszystkie główki tej odmiany nadają
się do sprzedaży. Odmiana ta posiada
bardzo silny nalot woskowy, co sprawia
że niechętnie na niej żerują wciornastki,
co w praktyce wyklucza konieczność
ochrony przed tymi szkodnikami.

• szerokie okno zbiorcze
• pierwszy liść idealnie okrywa główkę
(dodatkowa osłona)

Zastosowanie: świeży rynek
Uwagi:
• kształt główek bardziej okrągły niż
odmiany Rocktor
• odmiana elastyczna do uprawy
w różnych gęstościach

specjalistyczne do przechowania
wysoki plon przy niższym nawożeniu azotowym Zenon F1
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•

okres wegetacji 130 - 140 dni
wysoki plon
doskonałe przechowanie
odporność na fuzariozę
stabilne plonowanie w różnych
warunkach uprawy
• doskonała struktura wewnętrzna
• silny wigor i zdrowotność roślin
• przechowanie nawet do końca kwietnia

Zastosowanie: przeznaczona
do długiego przechowania

zielone główki po przechowaniu Zielonor F1
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 140 - 145 dni
• połączenie długiego przechowania
i wysokiego plonu
• główki kuliste, 3,0 - 4,0 kg,
o intensywnym, zielonym kolorze
• szybkie i łatwe obieranie
• odporna na stresowe warunki uprawy
i fuzariozę

Zastosowanie:
• przeznaczona na świeży rynek
• do bardzo długiego przechowania

Uwagi:
• dodatkowa warstwa zielonych liści
sprawia, że główki są nadal intensywnie
zielone nawet po obraniu kilku liści
• uzupełnienie odmiany Zenon dla
producentów poszukujących odmian
do bardzo długiego przechowania
(maj/czerwiec)
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specjalistyczne do przechowania
Prodikos F1
idealna struktura i atrakcyjny kolor liści po przechowaniu
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 140 dni
• główka 3 - 4,5 kg
• dobrze plonuje (nawet przy nieco
późniejszym terminie sadzenia)
• kształtne i zdrowe główki, dobrze
osłonięte liśćmi okrywowymi
• stabilna wielkość główek
• wysoka odporność (HR) na Fusarium
• jednolita struktura liści wewnętrznych
– doskonale nadaje się na gołąbki
• po długim przechowaniu zachowuje
zielony kolor (dzięki dużej warstwie
zielonych liści zewnętrznych)
• główka wysoko osadzona

Zastosowanie:
przeznaczona do sprzedaży na świeży
rynek po długim przechowywaniu

Uwagi:
kapusta do przechowywania,
o dużym potencjale plonotwórczym, idealna
odmiana do sprzedaży przez markety

Storidor F1
średnia wielkość do bardzo długiego przechowywania
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• główki 2,5 - 3,5 kg, o atrakcyjnym
mocno zielonym kolorze, utrzymującym
barwę w trakcie przechowywania
• wysoki plon i jakość dzięki dużemu
wyrównaniu i jednolitości kształtu
główek
• polowa tolerancja na trudniejsze
warunki uprawy
• główka stabilna osadzona na wysokim
głąbie – ta cecha ułatwia sprawny zbiór
• w trakcie wegetacji, odznacza się
silnym i szybkim wzrostem, szybko
rozrastającą się rozetą liściową,
zatrzymująca parowanie wody oraz
tłumiącą zachwaszczenie wtórne,
• odmiana odporna na Fusarium
• silny system korzeniowy

odmiana przeznaczona do najdłuższego
przechowywania z przeznaczeniem
na świeży rynek

Uwagi:
bardzo jednorodna struktura
wewnętrzna, umożliwia szeroki wachlarz
zastosowań produktu przez przetwórców
i konsumentów (po przechowaniu)

specjalistyczne do kwaszenia

Kapusty do kwaszenia
W przetwórstwie kapusty białej jedną z najważniejszych kwestii jest utrzymanie ciągłości dostaw na rynek
konsumenta z zachowaniem najwyższej jakości, jednorodności i powtarzalności produktu finalnego. Na bardzo
konkurencyjnym rynku jest niezwykle ważne aby ciągłość łańcucha dostaw została zachowana przez możliwie jak
najdłuższy okres. Mając na uwadze szerokie oczekiwania konsumenta finalnego, struktura uprawy kapusty białej
powinna zapewnić wysokiej jakości surowiec przez cały sezon.
Wzorowe planowanie produkcji do
pierwszego kwaszenia/kiszenia w czerwcu
i lipcu powinno być oparte o odmianę
Rington F1, najwcześniejszą w tym
segmencie z portfolio firmy Syngenta.
Podstawową zaletą kapusty głowiastej
białej odmiany Rington jest krótki okres
wegetacji, wynoszący w jej przypadku
zaledwie 80 - 90 dni. W tak krótkim czasie
rośliny są w stanie zbudować główki
o masie sięgającej 5 - 6 kg. Tym samym
Rington stanowi doskonały surowiec do
przygotowania kwaszonek/kiszonek do
bezpośredniej sprzedaży latem i jesienią.
Ze względu na krótki okres wegetacji
kapusta ta może być wykorzystana
jako poplon po niektórych wczesnych
uprawach. Ta cecha daje możliwość
producentom
kapusty,
najbardziej
optymalnego wykorzystania zasobów
naturalnych i osobowych gospodarstwa.
Krótki okres produkcji, to jednostkowo
niższe koszty wytworzenia jednej tony
surowca. To również dywersyfikacja
ryzyka związanego z niekorzystnymi
warunkami pogodowymi oraz zagrożenia
ze strony chorób i szkodników.
Niebagatelną wydaje się też kwestia
większej swobody decyzji i zwiększenia
ilości surowca na wypadek wyższego
zapotrzebowania na kapustę kiszoną.
Cenną właściwością tej odmiany jest
jej tolerancja wobec wciornastków.
Dostosowanie do różnych okresów
uprawy daje w jej przypadku możliwość
uzyskiwania w długim okresie wysokiej
jakości surowca na potrzeby zakładów
zajmujących się przetwórstwem kapusty.
Lipiec i sierpień to miesiące w których
doskonale sprawdza się dobrze już
znany i ceniony Flexton F1, kapusta
uniwersalna, odporna na zróżnicowane

warunki
atmosferyczne,
z
silnym
systemem korzeniowym i wigorem.
Jesień z kolei należy zdecydowanie
do odmian Ramco F1 i Ramkila F1
(odpornej na kiłę kapustowatych). Wysoka
specjalizacja gospodarstw zajmujących
się produkcją kapusty do przetwórstwa
często prowadzi do procesu zmęczenia
gleby, a coraz częściej do występowania
najgroźniejszej
choroby
systemu
korzeniowego
–
kiły
kapustnych.
Możliwości
przeciwdziałania
temu
patogenowi sprowadzają się praktycznie
do konieczności użycia odmian odpornych
na kiłę. Ostatnich kilka lat to wzrastający
problem wielu producentów. Fakt ten
wpływa na zwiększone zainteresowanie
producentów
odmianą
Ramkila.
Odmiana ta wielokrotnie potwierdziła
swoją wysoką wartość zarówno na polach
gdzie występuję kiła kapustnych, a także
z racji mocnego systemu korzeniowego
jest coraz częściej wybieraną odmianą
na trudne warunki uprawy. Ramkila
zwiększa pewność powodzenia uprawy.
Okres od października do stycznia to
czas najwyżej plonującej na polskim

rynku odmiany Novoton F1, słynącej
z wysokiej tolerancji na pękanie
i wciornastki. Novoton – był, jest i długo
będzie najwyżej plonującą kapustą
do przetwórstwa w Polsce. Dla tych
z Państwa którzy oczekują kombinacji
wysokiej przydatności kapusty do
przetwórstwa, maksymalnie wysokiego
plonu przy zachowaniu najniższych
kosztów jednostkowych w przeliczeniu na
1 tonę surowca, odmiana Novoton jest
najbardziej uzasadnionym wyborem. Na
przestrzeni wielu lat uprawy tej odmiany
w Polsce można stwierdzić jednoznacznie,
że odmiana ta jest podstawowym
wyborem wielu producentów kapusty
do przetwórstwa w okresie najwyższego
zapotrzebowania na surowiec. Jednak
zróżnicowane potrzeby rynku wymuszają
na
producentach
konieczność
wzbogacenia oferty o kapusty z różnych
segmentów.
Wychodząc
naprzeciw
tym oczekiwaniom firma Syngenta
poprzez wieloletnie prace hodowlane
oraz pełne zaangażowanie i działanie
zespołu warzyw oferuje kompletną
i wzajemnie się uzupełniającą ofertę
kapust do przetwórstwa. Liberator F1,
odmiana
o
doskonałej
strukturze
wewnętrznej,
rekomendowana
jest
w przypadku stanowisk o nieco lepszej
zasobności w składniki pokarmowe.
Kiedy mowa o początku roku, ciężko
wskazać
alternatywę
dla
upraw
Elastor F1 i Socrates F1, dających plon
o charakterystycznych, dużych główkach
i masie przekraczającej 5 kg. Wiosną
polecamy odmiany Zenon F1, Kilaton F1
– odporną na kiłę kapustowatych – oraz
Prodikos F1, o potwierdzonych już przez
wielu producentów cechach jakościowych
zarówno w polu jak i przechowalni.
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specjalistyczne do kwaszenia
Rington F1 najwyższy plon do wczesnego kwaszenia
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana bardzo wczesna - 80 - 90 dni
• główki okrągłe, zbite, dorastające do
4 - 6 kg
• wysoka tolerancja na pękanie pozwala
wydłużyć okres zbioru
• cienkie listki i regularna struktura
wewnętrzna główek
• odmiana mało podatna na wciornastki
• bardzo krótki głąb wewnętrzny
• wysoka zdrowotność roślin

• o
 dmiana przeznaczona na świeży
rynek i do przetwórstwa (kwaszenie
i gołąbki)
• bardzo wczesne kwaszenie (lipiec)

Uwagi:
w uprawie na świeży rynek, zaleca się
zwiększenie zagęszczenia

Flexton F1
uniwersalna kapusta, sprawdza się w każdych warunkach
Cechy odmiany:
• odmiana średniowczesna 85 - 95 dni
• główki okrągłe, zbite, dorastają
od 3 do 7 kg
• wysoka tolerancja na pękanie
• doskonałe wyrównanie
• silny system korzeniowy i wigor roślin

• dobre połączenie wczesności
oraz bardzo wysokiego plonu
przeznaczonego do kwaszenia

Uwagi:
możliwość uprawy w różnych
zagęszczeniach 25 - 40 tys./ha

Zastosowanie:
• odmiana przeznaczona na świeży
rynek i do kwaszenia
• uprawy wiosenne i poplon

Ramco F1 standard do jesiennego kwaszenia
Cechy odmiany:

Uwagi:

• o
 kres wegetacji 120 - 130 dni
• roślina o silnym wigorze, z mocnym
systemem korzeniowym
• główki bardzo wyrównane, osadzone
na wysokiej, sztywnej łodydze,
nie zagniwają
• wysoki potencjał plonotwórczy

możliwość opóźnienia zbioru, odmiana
odporna na pękanie, sprawdzona na
różnych glebach

Zastosowanie:
• kwaszenie
• przy zbiorze główek o masie 3 - 4 kg
dobrze znosi krótkie przechowywanie
(do 4 miesięcy)

specjalistyczne do kwaszenia
Agressor F1
silny nalot woskowy sprawia, że odmiana ta
charakteryzuje się wysoką zdrowotnością
Cechy odmiany:

Zastosowanie: nadaje się do

• odmiana o 135 dniach wegetacji
• uprawiana w mniejszym zagęszczeniu
(27 tys. roślin/ha) tworzy lekko
spłaszczone główki, o wadze 6 - 8 kg,
przeznaczone do kwaszenia
• uprawiana w zagęszczeniu
32 - 35 tys. roślin/ha tworzy główki
o wadze 3 - 4 kg, nadające się
do przechowywania
• tolerancyjna na wciornastki
• tolerancyjna na mszyce

przechowywania do początku marca
i do kwaszenia

Liberator F1

doskonała struktura wewnętrzna i przydatność do zbioru mechanicznego
Cechy odmiany:

• silny system korzeniowy, utrzymujący
roślinę w pozycji pionowej
• wzniesiony pokrój roślin

• około 130 - 135 dni wegetacji
• główki zbite, kuliste, o doskonałej
strukturze wewnętrznej
• główki o masie 5 - 7 kg
• wysoka zdrowotność
• wysoka tolerancja na pękanie
i możliwość przetrzymania w polu

Zastosowanie: świeży rynek,

Zalecana do zbioru
mechanicznego:

• z aleca się uprawę na zasobnych
stanowiskach
• możliwość krótkiego przechowania
– do grudnia

• silny liść okrywający, chroniący główkę
przed uszkodzeniami

do kwaszenia oraz na surówki

Uwagi:

wysoki plon i tolerancja na wciornastki Novoton F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie: przeznaczona

• około 130 - 135 dni wegetacji
• główki zbite, lekko spłaszczone,
o masie 6 - 8 kg
• krótki głąb wewnętrzny
• wysoka tolerancja na pękanie
(możliwość przetrzymania w polu)
• tolerancja na wciornastki
• rośliny o bardzo mocnym systemie
korzeniowym
• rośliny o silnym wigorze

do kwaszenia oraz na surówki

Uwagi:
• m
 ożliwość uprawy na słabszych
stanowiskach
• przeznaczona do krótkiego
przechowania – około dwóch miesięcy
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Kilagreg F1
najwcześniejsza odmiana kapusty odporna na kiłę

Y

odmiany kiłoodporne
K A P U

S

Cechy odmiany:
• o
 kres wegetacji około 75 - 80 dni
• przeznaczona do upraw wiosennych
pod przykryciami płaskimi
i w odkrytym gruncie
• główki kuliste, zbite, o doskonałej
strukturze wewnętrznej
• masa główek – 2,5 - 3 kg
• odporność na kiłę kapusty
• wysoka tolerancja na pękanie

Zastosowanie: przeznaczona
na świeży rynek i wczesne kwaszenie

A

T

Ł
KI

Kilaherb F1 idealna odmiana na świeży rynek

Y

Uwagi: możliwa uprawa w większym
zagęszczeniu

K A P U

S

Cechy odmiany:
•
•
•
•

okres wegetacji około 105 dni
odporna na kiłę kapusty i fuzariozę
podwyższona tolerancja na wciornastki
główki kuliste, dorastające do 4 kg

Zastosowanie:
świeży rynek i letnie kwaszenie

Uwagi:

Ł
KI

Ramkila F1 wysoko plonująca kapusta do kwaszenia
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 120 - 130 dni
• roślina o silnym wigorze, z mocnym
systemem korzeniowym, sprawdzona
na różnych glebach
• główki bardzo wyrównane, dorastające
do 7 - 9 kg, nie zagniwają
• doskonała struktura wewnętrzna
• wysoka odporność na kiłę kapusty

• kwaszenie
• główki 3 - 4 kg można przeznaczyć
do sprzedaży na świeży rynek
i do krótkiego przechowania
(do 4 miesięcy)

A

Uwagi:
• w
 ysoka zdrowotność roślin
• odmiana odporna na pękanie
(możliwość krótkiego przetrzymania
w polu)

Y

wysoka odporność na pękanie,
możliwość przetrzymania na polu

T
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odmiany kiłoodporne
Y

idealnie kulista główka Kilazol F1

T

Ł
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A
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Zastosowanie:

• odporna na kiłę kapusty
• około 140 - 145 dni wegetacji
• główki kuliste, o doskonałej strukturze
wewnętrznej
• główki o masie około 2,5 kg
• wysoka zdrowotność
• ze względu na średnie ulistnienie roślin,
nadaje się do dużych zagęszczeń

• przeznaczona na świeży rynek
i do supermarketów
• do bardzo długiego przechowania

T

Ł
KI

A

Y

Cechy odmiany:

K A P U

S

Uwagi:
• zalecane zagęszczenie 40 - 45 tys.
szt./ha
• niższe koszty przechowania dzięki
zbitym i kulistym główkom

wysoki plon i długie przechowywanie Kilaton F1

Cechy odmiany:
• 140 - 145 dni wegetacji
• wiarygodność w uprawie, ze względu
na odporność na kiłę kapusty
• wysoka tolerancja na wewnętrzne
zbrunatnienie główek kapusty podczas
przechowywania
• wysoki plon
• zielone liście zewnętrzne, nawet
po przechowaniu
• przydatna na świeży rynek
i do przetwórstwa, w zależności
od gęstości sadzenia (3,5 - 5,5 kg)
• wysokie wyrównanie

Zastosowanie:
długie przechowywanie

Zastrzeżenie dotyczące odmian odpornych na kiłę kapusty
Firma Syngenta Polska przygotowała niniejszą publikację z najwyższą troską i wedle swojej wiedzy oraz umiejętności. Odporność przeciw kile kapusty
jest skuteczna w wypadku większości ras patogenu, lecz nie w przypadku rzadkich ras mogących się pojawić na niektórych polach w Europie, które
mogą przełamać odporność. Aktualnie dostępne informacje na temat ras i ich występowania są nieliczne. Wydzielenie i identyfikacja poszczególnych ras
jest również technicznie trudna. Zalecane jest wykonanie analizy obecności i natężenia zarodników kiły kapusty na polu przed rozpoczęciem produkcji.
Kupujący przyjmuje z pełną świadomością fakt, że w niekorzystnych warunkach agrotechnicznych i pogodowych mogą wystąpić przełamania odporności.
W celu uzyskania skuteczności odporności zaleca się, jako element całościowego zarządzania produkcją roślin, stosowanie równoczesne różnych metod
kontroli takich jak warunki wzrostu (dla pól zainfekowanych kiłą kapusty zaleca się następujące zabiegi uprawowe: drenowanie pól, wapnowanie oraz
nawożenie azotowe w formie saletry wapniowej), środki ochrony roślin oraz odporność genetyczną. Wszelkie informacje i zalecenia zawarte w tej publikacji
mają charakter orientacyjny. Użytkownik powinien stosować je w zgodzie z własną wiedzą, doświadczeniem i miejscowymi warunkami. W przypadku
wątpliwości zalecamy wykonanie niewielkiej produkcji próbnej, aby stwierdzić jak warunki miejscowe mogą wpłynąć na odmianę.
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kapusta biała
kapusta biała – charakterystyka odmian
Odmiana

Gęstość
nasadzenia
w tys./ha

Okres wegetacji
od sadzenia
do zbioru

Mirror F1

45 - 50

Jetodor F1

Główki

Przeznaczenie

średnia
masa w kg

50 - 53

n n

1,2 - 1,4

n

wysoko osadzona główka

45 - 50

50 - 53

n n

1,3 - 1,6

n

do najwcześniejszych nasadzeń

Kevin F1

45 - 50

50 - 55

n n

1,2 - 2

n

sprawdzona na lżejszych glebach

Veronor F1

45 - 50

53 - 55

n n

1,5 - 2

n

wczesna, o dużej główce

Reactor F1

45 - 50

55 - 58

n n

1,4 - 1,8

n

idealna pod płaskie przykrycia

Bolikor F1

45 - 50

58 - 60

n n

1,6 - 2,1

n

możliwość przetrzymania w polu

Grepala F1

35 - 40

68 - 72

n n n

2,5 - 3,5

n

n

zmniejsza ryzyko uprawy

Gregorian F1

35 - 38

72 - 75

n n n

3 - 3,5

n

n

perfekcyjne wyrównanie

32-35 (38)

73 - 80

n n n

3-4

n

n

wysoka trwałość polowa, uniwersalne zastosowanie

Kilagreg F1

30 - 35

75 - 80

n n n

2,5 - 3

n

idealna odmiana na świeży rynek

Rington F1

30 - 35

80 - 90

n n n

4-6

n

n

biały cienki liść, krótki głąb wewnętrzny

Flexton F1

28 - 32 (40)

85 - 95

n n n

3-7

n

n

elastyczność uprawy

Casitor F1

35 - 50

90 - 95

n

n

idealna struktura wewnętrzna

Quisor F1

30 - 35 (45)

90 - 100

n n n

1,5 - 3

n

n

słodki smak

Rocktor F1

30 - 35 (45)

95 - 100

n n n

1,5 - 2,5

n

wysokie wyrównanie

Kilajack F1

30 - 35

100 - 110

n n n

2,5 - 3,5

n

n

na zbiór letni i poplon

Kilaherb F1

30 - 35

105 - 110

n n n n

3-4

n

n

idealna odmiana na świeży rynek z odpornością na kiłę

Elastor F1

30 - 32

110 - 140

n n n n

3-6

n

n

n

elastyczność odmiany

Ramco F1

28 - 32

120 - 130

n n n

7-8

n

n

n

standard do kwaszenia

28 - 32

120 - 130

Agressor F1

30 - 32

125 - 135

n n n

3-8

n

n

n

wysoka zdrowotność

Adaptor F1

30 - 45

130 - 135

n n n

3,5 - 4,5

n

n

n

odporna na stres

Novoton F1

29 - 30

130 - 135

n n n

6-8

n

n

n

odporna na stres

Liberator F1

29 - 30

130 - 135

n n n

5-7

n

n

n

doskonała struktura

Storidor F1

30 - 40

130 - 135

n n n n

2,5 - 3,5

n

n

n

wysoka jakość główek, długie przechowywanie

Zenon F1

30 - 35

130 - 140

n n n n

3-5

n

n

n

adaptacja do różnych warunków uprawy

Kingstonia F1

30 - 35

130 - 140

n n n n

3 - 4,5

n

n

n

CMS odmiany Kingston

Prodikos F1

30 - 35

135 - 140

n n n n

3 - 4,5

n

n

n

struktura i kolor

40 - 45

140 - 145

n n n n

2,5 - 3

n

n

idealnie kulista główka

30 - 35

140 - 145

n n n n

3,5 - 5,5

n

n

n

wysoki plon i długie przechowywanie

Zielonor F1

30 - 35

140 - 145

n n n n

3-4

n

n

n

wysoki plon i bardzo długie przechowanie

Bloktor F1

30-32, 35-40

140 - 145

n n n n

2,5 - 3,5

n

n

n

tolerancja na wciornastki

Socrates F1

30 - 32

140 - 145

n n n n

5-6

n

n

n

duża kapusta do późnego kwaszenia

Cilion F1

30 - 32

150 - 160

n n n n

do 4

n

n

n

zielona barwa nawet po przechowywaniu

Gallican F1

Ramkila F1

Kilazol F1
Kilaton F1

– nowość

– odmiana odporna na kiłę kapusty

n n n

(n)

przetwórstwo

1,5 - 3
n

przechowywanie

n

świeży
rynek

Cecha
charakterystyczna

odporność
na pękanie

Odporność na pękanie: n - niska, n

n n n

- wysoka

kapusta biała
kapusta biała – terminy sadzenia i zbioru
Odmiana

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Listopad

Grudzień

Mirror F1
Jetodor F1
Kevin F1
Veronor F1
Reactor F1
Bolikor F1
Grepala F1
Gregorian F1
Gallican F1
Kilagreg F1
Rington F1
Flexton F1
Casitor F1
Quisor F1
Rocktor F1
Kilajack F1
Kilaherb F1
Elastor F1
Ramco F1
Ramkila F1
Agressor F1
Adaptor F1
Novoton F1
Liberator F1
Storidor F1
Zenon F1
Kingstonia F1
Prodikos F1
Kilazol F1
Kilaton F1
Zielonor F1
Bloktor F1
Socrates F1
Cilion F1
– sadzenie

– zbiór
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kapusty czerwone
Reball F1 wysoka tolerancja na pękanie
Cechy odmiany:
• średnio wczesna, o 75 - 80 dniach
wegetacji
• rośliny o silnym wigorze odporne na
stresowe warunki
• główka kulista, dorastająca do 2 kg
• wysokie wyrównanie na polu

Zastosowanie:
świeży rynek, do upraw pod przykryciami
płaskimi i w gruncie

Uwagi:
przeznaczona na zbiór wiosenny
oraz letni, o krótkim okresie wegetacji

Rescue F1 kulista główka do długiego przechowywania
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•

okres wegetacji około 140 - 145 dni
atrakcyjny, kulisty kształt główek
doskonała struktura wewnętrzna
średnia masa główek 1,5 - 4 kg
wysoka zdrowotność roślin

Zastosowanie:
jesienna, przeznaczona do długiego
przechowania

Uwagi:
możliwość zagęszczania do 50 tys. roślin
na ha (w celu uzyskania mniejszych
główek około 1,5 kg)

kapusta czerwona – charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru
Odmiana

Główki
Okres
Gęstość
nasadzenia odwegetacji
odporność średnia
w tys.szt./ha dosadzenia
zbioru na pękanie masa [kg]

Reball F1

35 - 45,
55 - 65

75 - 80

n n

1,5 - 2
0,3 - 0,5

Rescue F1

30 - 50

140 - 145

n n n

1,5 - 4

terminy sadzenia i zbioru
marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Odporność na pękanie: n - niska, n

lipiec

n n n

sierpień

- wysoka

wrzesień październik listopad

– sadzenie

– zbiór

kapusty włoskie
oczekiwany następca odmiany Atlanta Atlanum F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji – około 75 dni
• główki lekko spłaszczone, osiągają
masę 1,5 - 2,0 kg
• atrakcyjny wygląd i idealne wyrównanie
roślin
• skoncentrowany zbiór
• możliwość przetrzymania roślin w polu
• wysoko osadzona główka i szybki zbiór
• możliwość uprawy w wyższym
zagęszczeniu

kapusta przeznaczona na świeży rynek
i do przetwórstwa

Uwagi:
• odmiana sprawdzona w różnych
warunkach uprawy
• uprawa pod przykryciem i w otwartym
gruncie

duża główka do przechowania Wiratoba F1
Cechy odmiany:

Uwagi:

•
•
•
•
•

• optymalny termin sadzenia od połowy
maja do początku czerwca
• główka wysoko osadzona, niepodatna
na zagniwanie od dołu

okres wegetacji 140 - 145 dni
duża główka, kulista 1,5 - 2,5 kg
liść woskowany, odporny na choroby
wysoka tolerancja na mróz
silny wzrost roślin, duża rozeta liściowa
wokół główki
• krótki głąb i doskonała struktura
wewnętrzna

Zastosowanie:
• uprawy jesienne na świeży rynek
i do przechowania
• doskonały produkt na gołąbki
i do przetwórstwa

kapusta włoska – charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru
Odmiana
Preludium F1

Główki
Okres
Gęstość
nasadzenia odwegetacji
odporność średnia
w tys. szt./ha dosadzenia
zbioru na pękanie masa [kg]
60

52 - 57

n n

0,8 - 1,2

Atlanum F1

30 - 35

70 - 75

n n

1,5 - 2

Miletta F1

35 - 40

105 - 110

n n n

2 - 2,5

Wiratoba F1

30 - 35

140 - 145

n n n

1,5 - 2,5

Nebraska F1

30 - 35

150 - 160

n n n

1,5 - 2

Baikal F1

30 - 35

155 - 165

n n n

1,5 - 2,2

terminy sadzenia i zbioru
marzec

Odporność na pękanie: n - niska, n

kwiecień

n n n

maj

- wysoka

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik listopad

– sadzenie

– zbiór
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kapusty pekińskie
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Kilakin F1 wczesność i odporność na kiłę kapusty

K A P U

S

Cechy odmiany:
• bardzo wczesna, 50 - 55 dni wegetacji
• wysoka odporność na kiłę kapusty (HR)
• tolerancja na wybijanie w pędy
kwiatostanowe
• bardzo wysoka zdrowotność roślin
podczas uprawy
• możliwość krótkiego przechowania

Zastosowanie:

Cechy odmiany:
•
•
•
•

okres wegetacji około 75 - 80 dni
średnio późna
kształt główki wydłużony (wrzecionowaty)
główki zwarte, o ciemnozielonej
barwie liści zewnętrznych (po okresie
przechowania i usunięciu kilku liści
następne warstwy również zachowują
zieloną barwę)
• mały nerw główny, duży udział części
jadalnej
• odznacza się odpornością (HR) na kiłę
kapusty

Ł
KI

Suprin F1 ciemnozielona barwa liści po przechowaniu

Y

przeznaczona do uprawy wiosennej
i letniej; możliwość uprawy w tunelach,
pod przykryciami płaskimi i w gruncie

A

T
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• w odpowiednich warunkach może być
przechowywana przez kilka miesięcy,
bez dużej utraty jakości

Zastosowanie: przeznaczona
do długiego przechowywania

Uwagi:
możliwość uprawy z rozsady lub siewu
bezpośredniego w większym
zagęszczeniu, nawet do 90 tys. szt./ ha,
zalecane nasadzenia nie później
niż do 10 sierpnia

kapusta pekińska – charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru
Odmiana
Kilakin F1
Sprinkin F1
Suprin F1

Odmiana

Dni
wegetacji

Gęstość nasadzeń
[tys. szt./ha]

Średnia masa
główek [kg]

Odporność na
kiłę kapusty (HR)

Przechowanie

Uwagi

50 - 55

60 - 90

1,0 - 2,0

n

n

wczesność i odporność na kiłę kapusty

55 - 60

60 - 90

1,0 - 2,0

n n

wczesność i wysoka tolerancja na wybijanie w pędy kwiatostanowe

75 - 80

50 - 80

1,0 - 2,5

n n n n

ciemnozielona barwa liści po przechowaniu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

n

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kilakin F1
Sprinkin F1
Suprin F1
– odmiana odporna na kiłę kapusty

– sadzenie

– zbiór

kapusty brukselskie
nowe możliwości dla przemysłu Profitus F1
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•
•

łatwa w uprawie
rośliny o silnym wigorze
wyrównane, kuliste główki
duża ilość zbitych główek na łodydze
duży udział główek o małym kalibrażu
gładkie główki o wysokiej jakości
pozbiorczej

Zastosowanie:
na świeży rynek i dla przemysłu

Uwagi:
• do uprawy na wszystkich
rodzajach gleb
• na glebach zasobnych zaleca się
obniżenie dawki azotu
• nasadzenia po 20 maja

kapusta brukselska – charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru
Odmiana

Okres
wegetacji
(dni)

Wielkość
do 25 mm

ok. 125

Zastosowanie

Rośliny

Główki

rynek

zamrażanie

możliwość opóźnienia
zbiorów

n

n n

n

n n n

n n n

ok. 150

n n

n

n n

n n

Cyrus F1

ok. 125

n

n n

Helemus F1

ok. 145

n n

n

Profitus F1

ok. 150

n n

Cumulus F1

ok. 150

n n

Maximus F1
Crispus F1

n n n

Odmiana

Styczeń

Luty

utrzymanie jakości
handlowej po zbiorze

smak

n

n n n

n n n

n n n

n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n

n n n

n n n

n n

n n

n n

n n

n n n

n n n

n

n n n

n n

n n n

n n

n n n

n n n

n

n n n

n n

n n n

n n

n n n

n n n

– bardzo wysoki udział główek do 25 mm

Marzec

Kwiecień

Maj

odporność na wybijanie mrozoodporność
w pędy nasienne

n

Czerwiec

– mała

Lipiec

n n

– średnia

Sierpień

n n n

Wrzesień

– wysoka

Październik

Listopad

Grudzień

Maximus F1
Crispus F1
Cyrus F1
Helemus F1
Profitus F1
Cumulus F1
– odmiana odporna na kiłę kapusty

– sadzenie

– zbiór
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cebule

Onion Leader

wspiera producentów cebuli
Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego do Czech

Nie
ma
łatwych
sezonów
w produkcji cebuli. Dlatego jest
Onion Leader, jedyny kompleksowy
serwis wsparcia technicznego
dla producentów tego warzywa,
który oferuje Syngenta. O tym, że
warto z niego korzystać, mogli się
przekonać producenci uprawiający
w tym sezonie odmiany cebuli
z firmy Syngenta i uczestniczący
w programie. Były spotkania na
polach, konsultacje i porady, były
wspólne wyjazdy.
Jaki był sezon 2016?
Wielu zapewne powie, że w uprawie
cebuli należał on do stosunkowo łatwych.
Ale czy rzeczywiście tak było? Najpierw
wiosna z deficytem wody w wielu
regionach i z utrudnionymi wschodami.
Konsekwencją tego były trudności
związane ze stosowaniem herbicydów
powschodowych, kiedy to ich działanie
nie zawsze było zadowalające. W takich
sytuacjach nie wszędzie udawało się
uzyskać optymalne zgęszczenie roślin.
Później sporym problemem okazały się
szkodniki, takie jak śmietka cebulanka czy
wciornastki, które zauważone zbyt późno
nierzadko powodowały poważne straty
w uprawie cebuli. W przypadku zwalczania
wciornastków konieczne były zabiegi
wykonywane w sposób zblokowany,
właściwie
dobranymi
środkami

ochrony roślin. Sporym problemem
i dużym zaskoczeniem dla wielu
producentów okazała się stosunkowo
nowa w Polsce choroba powodowano
przez Stemphylium botryosum lub S.
vesicarium. Dzięki częstym lustracjom
i wizytom na plantacjach ekspertów
Onion Leader, udawało się odpowiednio
wcześnie rozpoznać chorobę i zapobiec
jej dużemu nasileniu. Mączniak rzekomy
w minionym sezonie okazał się sporym
problemem, ale dopiero pod koniec
okresu wegetacji cebuli. Tam, gdzie nie
zostały wykonane odpowiednie zabiegi
prewencyjne, skutkował przedwczesnym
zamieraniem szczypioru i był przyczyną
wtórnych infekcji powodowanych przez
patogeny grzybowe i bakteryjne.

Jak korzystać z doświadczeń
liderów?
W ramach programu Onion Leader
prowadzone były w trakcie sezonu liczne
wizyty ekspertów na polach, konsultacje
z producentami i warsztaty terenowe.
Odbył się też wyjazd szkoleniowy do
Czech, gdzie jak się okazało produkcja
cebuli prowadzona jest na bardzo wysokim
poziomie. Uprawy tego gatunku w dużych
gospodarstwach skoncentrowane są na
powierzchniach kilkudziesięciu czy nawet
kilkuset hektarów. Pola są nawadniane
w sposób tradycyjny – deszczowniami, ale
coraz popularniejsze staje się nawadnianie
kroplowe, często połączone z fertygacją.
Ten drugi sposób nawadniania daje
możliwość uzyskania wyższych o 10-20%

Podsumowanie cebulowego sezonu i warsztaty szkoleniowe w Bąbolinie

cebule

Spotkania na polach to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń

plonów, a co najważniejsze – poprawienia
jakości i wyrównania cebuli. Wyjazd do
Czech okazał się bardzo pouczający dla
polskich producentów cebuli, pokazał
bowiem wiele nowych możliwości w tej
uprawie.
Program Onion Leader dostępny jest dla
wszystkich producentów, którzy tylko
zechcą wziąć w nim udział. Uczymy
się wspólnie, uczymy się od liderów.
Wielokrotne wizyty w trakcie sezonu
w gospodarstwach, artykuły i filmy na portalu
www.onionleader.warzywapolowe.pl,
to wiedza, z której warto skorzystać, by
uprawiać cebulę lepiej i uzyskiwać wyższe
plony.

wysokie, to jakość już nie zawsze.
W
gospodarstwach
producentów
biorących udział w programie Onion
Leader nie było jednak powodów do
narzekań. Dzięki takim odmianom jak
Vision F1, Medaillon F1, Wellinngton F1,
Mission F1 plony były optymalne, a jakość
wysoka! Jakość zapewniły dobrze
dobrane odmiany i technologia uprawy,
wspierana wiedzą i doświadczeniem
ekspertów Onion Leader. To pozwoliło
zebrać cebulę o dobrej jakości
przechowalniczej, cebulę, którą można
było (lub będzie) opłacalnie sprzedać.

Jak przystąpić do programu
Onion Leader?
To nie koniec! Sezon 2016 mamy
za sobą, ale kolejny już przed nami,
a program Onion Leader trwa dalej.
Jego przebieg można na bieżąco śledzić
za pośrednictwem portalu, na którym
publikowane są relacje ze spotkań,

Vision dał dobry kaliber w 2016 roku

Udany sezon z odmianą Vision

wyjazdów, spotkań z ekspertami Onion
Leader, a także filmy szkoleniowe, zdjęcia
i aktualne zalecenia. Co zrobić, by wziąć
udział w tym programie:
• Zakupić określoną ilość nasion cebuli
odmian firmy Syngenta.
• Skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Syngenta.
• Potwierdzić chęć uczestnictwa
w projekcie Onion Leader.
• Korzystać z porad ekspertów,
konsultacji telefonicznych i wyjazdów
szkoleniowych.

Jak produkować cebulę
wysokiej jakości?
Dopiero w okresie zbiorów okazało się,
czy sezon 2016 był rzeczywiście łatwy
czy też trudny w uprawie cebuli. Choć
plony tego warzywa były ogólnie w Polsce

Onion Leader – korzystaj z praktycznej
wiedzy o uprawie cebuli!
Dołącz do grona najlepszych!
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cebule – typ Rijnsburger
Vision F1
wysokoplenna odmiana do obierania i przechowywania
Charakterystyka odmiany:

Uwagi agrotechniczne:

•
•
•
•

• optymalny siew pomiędzy 25 marca
a 15 kwietnia
• 3 jednostki na hektar
• najwyższe plony osiąga na dobrych
stanowiskach

średnio wczesny Rijnsburger
mocna żółtobrązowa łuska
wysoki potencjał plonotwórczy
bardzo zdrowe liście, mocny, równo
załamujący się szczypior
• duże, wyrównane, wysokiej
jakości cebule do długotrwałego
przechowywania

Cechy rynkowe i zastosowanie:
• polecana do obierania, również
mechanicznego
• długie przechowywanie
• świeży rynek

Medaillon F1
wysoki plon dużych cebul do długiego przechowania
Charakterystyka odmiany:

Cechy rynkowe i zastosowanie:

• odmiana średnio wczesna typu
Rijnsburger
• duże kuliste cebule, wysoki plon
handlowy
• dobrze przylegająca łuska
w żółtobrązowym kolorze
• bardzo silny wigor rośliny
• polecana na wszystkie rodzaje gleb,
szczególnie na gleby słabsze

• świeży rynek i dla przemysłu
• do bardzo długiego przechowania
(ograniczone wybijanie w pędy
kwiatostanowe, wg doświadczeń
w Niemczech)

Mission F1 wysoko plonująca cebula na świeży rynek
i do długiego przechowania
Charakterystyka odmiany:
• odmiana średnio wczesna
typu Rijnsburger
• wysoki plon handlowy
• silnie przylegająca łuska
w żółtobrązowym kolorze
• bardzo silny wigor rośliny
• idealnie okrągły kształt cebul
• polecana na wszystkie rodzaje gleb

Zastosowanie:
• świeży rynek i dla przemysłu
• do bardzo długiego przechowania

cebule

Niezawodne cebule
na każdą pogodę
Duża nieprzewidywalność przebiegu pogody w sezonach uprawowych ostatnich lat, zmusza plantatorów cebuli
do poszukiwania odmian, które są w stanie sprostać trudnym warunkom i wydać relatywnie dobry, wysokiej
jakości plon.
Sezony uprawowe charakteryzujące się
skrajnie różnymi – od suchych i gorących
po chłodne – warunkami pogodowymi.
Stanowią one dodatkowe wyzwanie. Coraz
częściej zdarza się, że przebieg pogody
jest skrajnie różny i odbiega znacznie od
optymalnego dla rozwoju cebuli w konkretnej
fazie rozwojowej. Stąd w takie lata cenione
są odmiany o silnym systemie korzeniowym
radzącym sobie zdecydowanie lepiej
w skrajnie niekorzystnych okresach
uprawy. Dodatkowo niezwykle ważnym
staje się możliwość uzyskiwania towaru,
który po tak skrajnych warunkach uprawy,
zachowa swój potencjał przechowalniczy.
Ta cecha cebuli jest niezwykle ważna na
takim mało przewidywalnym rynku jak
polski.
Odmianami nowej selekcji, doskonale
wpisującymi się w wyżej wymienione
wyzwania,
są:
Medaillon
F1
i Progression F1.

Odmianę Medaillon charakteryzuje
wydajny, silny system korzeniowy, który
wśród odmian przeznaczonych do
przechowywania wyróżnia się bardzo
dobrym przystosowaniem do stresowych
warunków uprawy. W warunkach suchego
i gorącego lata sprawność systemu
korzeniowego jest szczególnie ważna.
Pozwala ona ograniczyć fizjologiczne
skutki jakie mogą wystąpić w takie lata
w uprawie cebuli. Jednym z niekorzystnych
objawów fizjologicznych jest zasychanie
a w konsekwencji brązowienie końcówek
liści. W takich warunkach dochodzi
do
zmniejszenia
produktywności,
wynikającej z ograniczenia powierzchni
asymilacyjnej.
Wtórnie,
dochodzi
również do szybszej infekcji grzybowej.
Medaillon – odmiana cebuli z Syngenty
jest odmianą wytrzymałą, zdecydowanie
lepiej radzącą sobie z suchą, gorącą
aurą. Jej typ szczypioru, wzniesiony o

silnym wigorze, powoduje właśnie to
lepsze przystosowanie, do silnej operacji
słonecznej w godzinach południowych.
Ta odmiana wyróżnia się zwłaszcza
w regionach o nieco trudniejszych
warunkach uprawy. Takie cechy jak bardzo
trwała, silna, a zarazem jasna łuska, duży
potencjał plonotwórczy, jednorodność
wielkości i kształtu zgrubienia oraz
potencjał przechowalniczy, sprawia,
że wybierana jest ona przez wielu
plantatorów cebuli.
Progression jest średniopóźną odmianą
typu Rijnsburger. Bardzo ceniona za
dobre wykorzystanie różnych typów gleb,
o rożnych właściwościach powietrznowodnych, różnej strukturze, zawartości
próchnicy czy zawartości cząstek
koloidalnych. W tym dość szerokim
zakresie cech glebowych, daje dobrej
jakości opłacalny, wysoki plon. Bardzo
dobrze się przechowuje.
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cebule – typ Rijnsburger
Progression F1 odmiana na każdą glebę
NOWOŚĆ

Charakterystyka odmiany:

Cechy rynkowe i zastosowanie:

• Rijnsburger, o średnio późnej porze
zbiorów
• tworzy kuliste duże jednorodne cebule,
• wysoka jakość łuski, trwale utrzymującej
się do końca przechowywania
• wysoka jakość towaru po przygotowaniu
do sprzedaży
• daje wysokie plony na różnych
typach gleb

• świeży rynek i dla przemysłu
• do bardzo długiego przechowania
(ograniczone wybijanie w pędy)

Action F1 duże cebule na świeży rynek i do obierania
NOWOŚĆ

Charakterystyka odmiany:
• odmiana średnio późna typu Rijnsburger
• odmiana o silnym i stabilnym szczypiorze
• duże i bardzo duże kuliste cebule,
wysoki plon handlowy
• dobrze przylegająca łuska w
żółtobrązowym kolorze
• bardzo silny wigor rośliny, dzięki
stabilnemu, silnemu systemowi
korzeniowemu

• daje możliwość produkcji dużych
cebul, może być uprawiana w mniejszej
obsadzie

Cechy rynkowe i zastosowanie:
• świeży rynek i dla przemysłu
• do bardzo długiego przechowania
(ograniczone wybijanie w pędy)

Rijnsburger 5 cebula Holenderka

Charakterystyka odmiany:
• wysokoplenna, wysokiej jakości
odmiana dnia długiego
• norma wysiewu 2,6 - 3,0 jednostki/
ha (z możliwością podniesienia do
3,6 w najlepszych warunkach uprawy)

• średnio późna odmiana przystosowana
do uprawy w całej Polsce
• tworzy regularnie okrągłe zgrubienia
z cienką szyjką, dobrze zasychającą
pod koniec uprawy

• dobrze przechowuje się nawet w mniej
komfortowych warunkach, dzięki dużej
twardości, toleruje wysokie pryzmy
• jasnobrązowy kolor łuski – pośredni
kolor zadowoli zarówno tradycyjne
gusta klientów, jak i tych którzy
eksportują towar na różne rynki
(w tym na Bałkany)
• odmiana świetnie i bardzo długo się
przechowuje (nawet do k. czerwca)
• dobrze dosycha, tworzy silną
i zwartą łuskę, nawet w trudniejszych
(zwłaszcza przedłużających się)
warunkach zbiorów
• nawet bez chemicznej regulacji
pobudzenia stożka wzrostu (Fazor),
w warunkach przechowywania
nie przejawia tendencji do porastania

cebule – typ hiszpański
nowy standard dla profesjonalistów Banko
Charakterystyka odmiany:

Cechy rynkowe i zastosowanie:

•
•
•
•

• odmiana ustalona, z przeznaczeniem
jako surowiec do przetwórstwa
• przechowywanie do końca stycznia

typ hiszpański cebuli
jaskrawo brązowy kolor
mocna łuska
kuliste cebule o bardzo wysokim
potencjale plonotwórczym
• bardzo mocny przyrost masy zgrubienia
cebulowego w końcowym okresie
wegetacji

Uwagi agrotechniczne:
• prawidłowy termin siewu: po 10 kwietnia
w ilości 2,7 - 3,0 jednostki/ha
• polecana również na stanowiska
bez możliwości nawadniania z uwagi
na wyjątkowo silny i mocny system
korzeniowy

Bratko F1
odmiana w typie hiszpańskim o wysokim plonie dużych cebul
Charakterystyka odmiany:
• średnio późna, typ hiszpański
• żółtobrązowa łuska
• wysoki potencjał plonotwórczy, cebule
duże i wyrównane
• silny wzrost
• przechowywanie do lutego

Cechy rynkowe i zastosowanie:

• z uwagi na silny system korzeniowy
najlepiej sprawdza się na słabych
stanowiskach

Uwagi agrotechniczne:
• optymalny siew od 10 do 20 kwietnia
• 2,5 - 3 jednostek w zależności
od oczekiwanego kalibru cebul i klasy
gleby

• polecana głównie do obierania,
również mechanicznego

cebula – charakterystyka odmian
Odmiana

Typ

Typ wczesności

Barwa łuski

Przechowanie

Uwagi

Motion F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Żółtobrązowa

++++

Bardzo mocna łuska i długie przechowanie

Medaillon F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Ciemnożółtobrązowa

+++

Mocny system korzeniowy,
odmiana do długiego przechowania

Vision F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Żółtobrązowa

Duża cebula do obierania i przechowywania

Sunskin F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Jasnożółta z połyskiem

Mission F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Jasnożółtobrązowa

Wellington F1

Rijnsburger

Średnio wczesna

Żółtobrązowa

++++
+++
++++
++++

Połączenie wczesności z długim przechowywaniem

Action

Rijnsburger

Średnio późna

Jasnobrązowa

++++

Duże cebule, można obniżyć obsadę,
przechowywanie i przemysł

Progression

Rijnsburger

Średnio późna

Jasnobrązowa

++++

Przeznaczona do uprawy na wszystkich typach gleb
przeznaczanych do uprawy cebuli

Bratko F1

Hiszpański

Późna

Brązowa

Wysoki plon dużych cebul

Banko

Hiszpański

Późna

Brązowa

+(+)
+

Rijnsburger 5

Rijnsburger

Średnio późna

Jasnobrązowa

++++

Wysoka wartość agrotechniczna odmiany

(cebula Holenderka)

Dobrze znosi warunki stresowe
Kuliste i wyrównane cebule

Silny system korzeniowy

– nowość
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marchwie
Dobry smak – ma kolosalne znaczenie
Marchew we współczesnej diecie
człowieka dołącza do grona tych warzyw,
które traktowane są pospołu jako ważny
owocowo-warzywniczy
komponent
potraw. Rozwój kuchennych innowacji jest
często kreowany w oparciu o najnowsze
światowe trendy. Przy dużej pospolitości
sposobów
użycia
tego
warzywa,
rozwijają się nowe, które zdecydowanie
bardziej
niż
dotychczas
zwracają
uwagę na smak, wartość odżywczą
i cechy organoleptyczne tego warzywa.
W programach żywienia dzieci, oprócz
odżywek, pojawia się ona jako alternatywa
do walki z niezdrowymi nawykami
spożywania wysoko przetworzonych

przekąsek. Do spożywania marchwi
zachęcają dietetycy, kreatorzy modowi
zdrowego stylu życia.
Nic więc dziwnego, bo marchew to
bogactwo witaminy A (pochodzi z karotenu,
który nadaje korzeniom specyficzną
pomarańczową barwę), zawiera również
witaminy C, B1, B2, PP i K, oraz szereg
związków mineralnych. Wysoki stosunek
cukrów do terpenów wpływa na wybitnie
słodki smak marchwi i tym właśnie cechują
się dwie odmiany z portfolio naszej firmy
– Dordogne F1 i Natalja F1.
Charakteryzuje się bardzo efektownymi
korzeniami o cylindrycznym kształcie
i pomarańczowoczerwonej barwie. Okres

wegetacji Dordogne wynosi 120 dni,
może być ona uprawiana na zbiór główny,
ale także jako poplon po wczesnych
uprawach.
Silna, wzniesiona nać o wysokiej
zdrowotności jest mocno osadzona, co
sprawia, że Dordogne z powodzeniem
może być zbierana mechanicznie.
Korzenie zebrane po osiągnięciu pełnej
dojrzałości nadają się do przechowywania.
Dordogne
ceniona
jest
przede
wszystkim przez producentów, którzy
prowadzą sprzedaż stałym odbiorcom.
Ze względu na wyjątkowo słodki smak
korzeni jest to marchew, po którą chętnie
wracają odbiorcy.

Dordogne F1 wczesność i długie przechowywanie
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• typ nantejski
• okres wegetacji około 120 dni
• korzeń cylindryczny,
pomarańczowoczerwony,
o długości 18 - 20 cm, bez tendencji
do zielenienia główki
• nać silnie osadzona, o bardzo wysokiej
zdrowotności
• wysoki plon (także wczesny),
nadaje się do przechowywania

• świeży rynek (pęczki lub luzem)
• uprawy wczesne (także tunele foliowe),
średnio późne
• odmiana uniwersalna – uprawy
tradycyjne i przyspieszone
• bardzo dobre efekty w uprawie
poplonowej (np. po wczesnych
ziemniakach)

Uwaga:
bardzo słodka i smaczna odmiana

Natalja F1 doskonała jakość korzeni
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• typ nantejski
• okres wegetacji około 130 - 135 dni
• korzeń cylindryczny,
pomarańczowoczerwony,
o długości 20 - 22 cm, bez tendencji
do zielenienia główki
• doskonale gładka skórka, odporna
na pękanie
• nać intensywnie zielona, silnie
osadzona, nadaje się do zbioru
mechanicznego
• plon wysoki, również do długiego
przechowywania

świeży rynek

Uwaga:
korzeń najwyższej jakości – także po
przechowaniu i umyciu

pory

Rekordowe
plony Mercuriana,

czyli ABC uprawy bez tajemnic
o tym, co zrobić by je osiągać
Osiąganie bardzo wysokich plonów
pora, przy zachowaniu najwyższych
parametrów jakościowych jest możliwe
tylko w oparciu o najlepsze odmiany
heterozyjne. O potencjale plonotwórczym
Mercuriana F1 odmiany pora z Syngenty
przekonali się wszyscy, którzy w bieżącym
sezonie zdecydowali się na uprawę tej
niezwykle cennej odmiany. Ta uniwersalna
i bardzo elastyczna odmiana, daje dzięki
wysokiemu genetycznemu potencjałowi,
możliwość osiągania bardzo wysokich
plonów.
Por Mercurian jest uprawiany w Polsce
w różnych technologiach. Długość
łodygi rzekomej pozwala zarówno na
uproszczone technologie, jak i produkcję
w dołkach na płask, zagonach lub
redlinie. W lustrowanych gospodarstwach
uprawiających
Mercuriana
F1,
spotykałem się z różnymi systemami
uprawy. Mercurian jest to szybko
rosnąca odmiana, która świetnie spisuje
się w plonie głównym, jak i w poplonie.
Plantacje
Mercuriana
dawały
w wielu przypadkach plon handlowy
nawet powyżej 70 ton z hektara.

Pora na 20% więcej!

Promocja
Mercurian

5+1

Na plon, a jeszcze bardziej na jakość pora
wpływa zarówno potencjał genetyczny,
ale również technologia i obsada.
Długość łodygi rzekomej, zależna jest od
odmiany i technologi uprawy. Głębokość
posadowienia piętki poniżej poziomu
wierzchniej warstwy gleby na większości
gleb to 18-20 cm. Wytworzenie redliny,
przed wykonaniem dołków, zdecydowanie
lepiej
reguluje
właściwe
stosunki
powietrzno-wodne. Sadzenie roślin poniżej
omawianej głębokości jest niecelowe,
potencjalnie daje dłuższe wybielenie, ale
na większości gleb wysokość plonu spada
wprost proporcjonalnie do zwiększającego
się zagłębienia. Należy pamiętać również
o tym, że zagłębianie w zakresie 5 cm do
20 cm również wpływa na spowolnienie
dynamiki wzrostu i spowalnia proces
wytwarzania oczekiwanego plonu. Z tych
powodów nasadzenia wczesne, które
powinny dawać najwcześniejsze zbiory,
są wykonywane płycej, do 5 cm. Obsada
porów jest niezwykle ważna. Nasadzenia
wczesne to z reguły najwyższe możliwe
zagęszczenia od 200 do 300 tysięcy na
hektar. Zbyt wysoka obsada wprawdzie

potencjalnie dobrze wpływa na długość
łodygi rzekomej i jej samowybielanie
części nie zanurzonej w ziemi, ale mocno
opóźnia osiągnięcie oczekiwanej średnicy,
która jest wyznacznikiem terminu zbioru
w produkcji najwcześniejszej. W technologii
sadzenia sadzarkami, która dominuje
w gospodarstwach średnich i małych,
często stosuje się obredlanie. Ma to za
zadanie zwiększyć część wybieloną.
W tej technologii należy pamiętać, by
rzeczywiste ostateczne posadowienie
piętki nie znalazło się płycej aniżeli 5 cm
od rzeczywistego posadowienia od
dna redliny. Sam proces obredlania, nie
powinien naruszać strefy bryły korzeniowej
pora.
Obredlanie stanowi również dodatkowe
wyzwanie dla kontroli zachwaszczenia.
W takim przypadku powinna być
realizowana metoda dawek dzielonych.
Ostateczne odchwaszczanie herbicydowe
nie powinno następować na zbyt
rozrośniętej plantacji, bo przy
dużych
rozbudowanych
porach, technicznie staje się
to trudne.

1 stycznia – 31 marca 2017 r.

KUP

5

OPAKOWAŃ

ODBIERZ

1ZA 1 ZŁ

OPAKOWANIE

UWAGA: Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Syngenta Polska sp. z o.o. przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa.
Akcja skierowana jest do rolników, odbiorców końcowych produktów Organizatora, uprawiających kalafiory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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pory
Mercurian F1 długa łodyga rzekoma i wysoka zdrowotność
Cechy odmiany:
• rośliny o wzniesionym pokroju
• długa łodyga rzekoma
• bardzo łatwy do obierania, bez tendencji
do tworzenia zgrubienia cebulowego
• wysoka zdrowotność roślin oraz mała
podatność na wciornastka
• bardzo wysoki plon handlowy
Zastosowanie: do zbioru w okresie
późnego lata/jesieni (do końca listopada)

Uwagi:

ŁATWE
OBIERANIE

• idealnie wydłuża okno zbiorcze
dla wcześniejszej odmiany Levis F1
• liście szarozielone, wąskie i elastyczne,
nawet podczas zbioru mechanicznego
wykazują bardzo słabą łamliwość

Oberon F1 niezastąpiony na zbiór późnojesienny
Cechy odmiany:
• liście wzniesione, wąskie i mocne,
o intensywnej ciemnozielonej barwie
• bardzo wysoki plon handlowy
• mocny system korzeniowy oraz brak
zgrubienia cebulowego
• wyrównanie roślin w skrzynce
zwiększa atrakcyjność handlową
• wysoka zdrowotność roślin
w jesiennych warunkach

Zastosowanie: przeznaczona
do zbioru późną jesienią

ŁATWE
OBIERANIE

Uwagi: optymalne rozwiązanie na
zakończenie sezonu, zbiór w listopadzie

Bulgina doskonała do mrożenia i na susz
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• bardzo długa łodyga rzekoma (do 50 cm)
• łodyga o zbitej strukturze i jednolitej
barwie
• pokrój średnio wzniesiony
• bardzo wysoki plon całkowity
• przeznaczona do zbioru późnoletniego
i jesiennego

przetwórstwo (suszenie, mrożenie)
i świeży rynek

Uwagi:
nadaje się do siewu bezpośrednego

pory
wczesność i wysoki plon Sevilla
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• bardzo długa łodyga rzekoma (25 cm),
bez tendencji do zgrubienia
cebulowego
• liście o intensywnej, zielonej barwie,
silnie wzniesione
• szybki wzrost i wyrównanie
porównywalne z hybrydami
• doskonała jakość i prezencja plonu
handlowego
• polecana na zbiór wczesny,
ale również do nasadzeń na zbiór
jesienny

polecana dla przetwórstwa
(mrożenie i na susz)

charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru
kolor

pokrój

długość
łodygi
rzekomej

3, 4

n n n n

n n n

n n n

Bulgina

2, 3, 4

n

n

n n n n

Prelina

1, 2

n n

n n

n n n

Sevilla

1, 2, 3

n n n

n n n

n n n

Selina

5

n n n n

n n n

n n

Mercurian F1

3, 4

n n n n

n n n n

n n n

Oberon F1

3, 4

n n n n

n n n n

n n n

Odmiana
Delmas F1 Prec.

liście

zbiór

1 – wczesne lato
2 – lato
3 – wczesna jesień
4 – jesień
5 – zimowo-wiosenny

Odmiana

Styczeń

n – jasnozielony
n n n n – ciemnozielony do granatowego

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

przeznaczenie
świeży rynek

mrożenie

n – słabo wzniesiony
n n n n – silnie wzniesiony

Czerwiec

Lipiec

suszenie

przechowanie

zimowanie

n – krótka
n n n n – bardzo długa

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad

Grudzień

wczesnoletni
Bulgina
Prelina
Sevilla

jesienny
Sevilla
Mercurian F1
Oberon F1

zimowowiosenny
Selina
– sadzenie

– zbiór
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sałaty
Julian duża atrakcyja sałata masłowa
NOWOŚĆ

Zastosowanie:
• sałata masłowa do uprawy gruntowej,
• szczególnie polecana do nasadzeń
wczesnowiosennych, wczesno
i późnoletnich i jesiennych

Odporności: HR: Bl: 16-32 / Nr: 0
Cechy odmiany:
• ładna, ciężka duża główka z szeroką
odpornością na mączniaka rzekomego
i mszycę Nasanovia

• dobry stosunek liścia rozetowego
do główki
• powoli tworzy wyrównane główki,
długo zachowujące jakość zbiorczą
na polu, szerokie okno zbiorów
• nie jest wrażliwa na tipburn, wykazuje się
doskonałą jakością liści wewnętrznych
• jasny kolor liści
• czysty, płaski spód, bez odrostów
sprawia, że zbiór jest sprawny

Magician trwałe i delikatne liście
Zastosowanie:

Cechy odmiany:

sałata masłowa do uprawy na zbiór
wczesnoletni oraz letni (aż do jesieni
w odkrytym gruncie)

• nie przejrzewa, możliwe dłuższe
przetrzymanie na polu
• łatwy zbiór i czyszczenie
• jasny kolor liści
• bardzo dobra prezencja w skrzynce

Odporności:
HR: Bl: 16-28, 30-32 / Nr: 0

Furian pełna odporność na mączniaka
Zastosowanie:

Cechy odmiany:

sałata masłowa do uprawy gruntowej,
szczególnie polecana do nasadzeń
wczesnowiosennych i jesiennych

• ładna, ciężka duża główka
• tworzy wyrównane główki, długo
zachowuje jakość zbiorczą na polu
• nie jest wrażliwa na tipburn
• jasny kolor liści
• czysty, płaski spód, ładnie wypełnia
skrzynkę, liść spodni szeroki nawet
po oczyszczeniu wygląda ładnie

Odporności: HR: Bl 16-32 / Nr 0

sałaty masłowe – charakterystyka oraz kalendarz terminów sadzenia
Odmiana

Odporności BI

Nr 0

Okres uprawy

N Julian

16-32

+

wiosna

Magician

16-28, 30-32

lato

16-20, 22-24, 27, 28, 30-32

lato

Daguan
Furian

16-32

Pelikan

16-25, 27, 28, 30-32

+
+

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wiosna/jesień
lato
– nowość

– uprawa

sałaty
LS15542

sałata lodowa do najwcześniejszego terminu wiosennej uprawy w gruncie
Zastosowanie: sałata lodowa do
uprawy wiosennej w odkrytym gruncie

Odporności: HR: BI: 16-32 / Nr: 0
Cechy odmiany:
• rekomendowany czas sadzenia to
15-18 tydzień
• szybko rosnąca odmiana sałaty lodowej
z pełną opornością na mączniaka
rzekomego
• płaskie nerwy liści główki, oraz płaski
kształt spodu czynią ją atrakcyjną
handlowo

Zastosowanie: sałata lodowa
do uprawy późnowiosennej aż do jesieni
w odkrytym gruncie

Odporności: HR: BI: 16-32 / Nr: 0
Cechy odmiany:
• uniwersalna, elastyczna odmiana
sałaty lodowej z pełną odpornością
na mączniaka rzekomego
• wysoce odporna na tipburn, świadczy
o dużym bezpieczeństwie i stabilności
produkcji
• lekko spłaszczone okrągłe główki łatwe
w przygotowaniu i pakowaniu

NOWOŚĆ

• główki o atrakcyjnym kształcie i kolorze
z odpowiednią ilością liścia rozetowego
• jednorodny kształt głowy w różnych,
również stresowych warunkach uprawy
• odmiana cechuje się szybkim
narastaniem i wypełnianiem wnętrza
główki, tworzonego przez regularnie
ułożone warstwy liści
• idealna do pakowania w skrzynki
• nadaje się również do wczesnej
produkcji
• nie zalecana do produkcji latem

sałata lodowa na cały sezon LS15548
NOWOŚĆ

• spód główki dobrze zamknięty
z płaskimi nerwami liści
• wysoka tolerancja na kwitnienie
• dobre wyrównanie, jednorodność
sprawiają, że uzyskiwany plon handlowy
jest wysoki
• liście dobrze przylegające do główki,
o atrakcyjnym zabarwieniu
• to nowa odmiana wyróżniająca się
dobrą zdrowotnością, dająca możliwość
uzyskiwania dobrych rezultatów
w produkcji przez cały sezon uprawy
w gruncie, także w trudnych warunkach
• idealna do pakowania w karton.

sałaty lodowe i rzymskie – charakterystyka oraz kalendarz terminów sadzenia
Odmiana

typ

okres uprawy

odporności HR

Nr 0

wiosna

BI: 16-32 / Nr: 0

+
+
+

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

sałaty lodowe
N LS15542

sałata lodowa

N LS15548

sałata lodowa wiosna, lato, jesień

Ice Castle

sałata lodowa

wiosna/jesień

Bl: 16-29, 32 / Nr: 0

Iceking

sałata lodowa

wiosna, wczesne
lato i jesień

BI: 16, 18-24, 27, 28, 30-32

BI: 16-32 / Nr: 0

sałaty rzymskie
Merinos

Little Gem

cały sezon

Bl: 16-32

Bondena

Mini Romain

cały sezon

Bl: 16-32

Actina

Midi Romain

cały sezon

Bl: 16-28,30-32 / Nr: 0

Barracuda

Midi Romain

cały sezon

Bl: 16, 18-20, 22-24, 27, 28, 30-32

+
– nowość

– uprawa
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rzodkiewki
Filipar
Warzywa nowalijkowe dla organizmu
człowieka
stanowią
innowacyjną
zmianę w żywieniu po okresie zimy,
kiedy to w diecie dominują warzywa
z
przechowania.
Zapewniają
one
konsumentowi
nie
tylko
wartości
odżywcze, ale również świeże doznania
smakowe i wizualne będące sygnałem,
że rozpoczeła się wiosna. Dla plantatorów
stanowią pewność osiągnięcia wysokiej
wartości produktu, który zapewni
gospodarstwu pierwsze środki finansowe
na wiosnę. Wiosną w gospodarstwach
warzywniczych w których prowadzona
jest produkcja pod folią i osłonami
płaskimi, krótki okres niezbędny na
wyprodukowanie rzodkiewki ma bardzo
duże
znaczenie.
Niejednokrotnie
pojawienie się na rynku kilka dni
wcześniej, stanowi podstawowy warunek

skutecznego konkurowania na rynku.
Takie możliwości daje nowa odmiana
Filipar F1. Jest ona jedną z najszybszych
odmian rzodkiewki, przystosowanych do
osiągania wysokiej wartości produktu

w krótkim okresie czasu. Oczywiście
okres wegetacji w tak wczesnych
terminach w różnych latach będzie
zmienny, bo modyfikuje go określony
przebieg pogody, ale zawsze odmiana
Flipar, będzie tą która da relatywnie
najwcześniejszy
produkt.
Cecha
wczesności, może być również ważna,
przy ostatnich zasiewach jesiennych. Tu
przy odpowiednio dobranym terminie
siewu, Flipar może być użyty jako
odmiana o krótkim okresie wegetacji.
Jakość zgrubienia, to jest struktura
wewnętrzna miąższu, barwa wewnętrzna,
intensywnie błyszcząca czerwień skórki
zgrubienia, dobrze komponująca się
z zielonym zabarwieniem stosunkowo
krótkich dobrze osadzonych liści, daje
możliwość wyprodukowania wysokiej
jakości pęczków rzodkiewki.

Filipar F1 (SGR0575)
uniwersalna wczesność w tunelu, pod włókniną i w gruncie
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:
• przeznaczona do uprawy
pod osłonami nieogrzewanymi
i gruncie wiosną i jesienią
• odmiana wyróżnia się dużą
wczesnością i szybkim przyrostem
zgrubienia
• odznacza się dobrym wigorem
i wyrównaniem roślin
• liście krótkie silne, dobrze prezentujące
się w pęczku

• intensywnie czerwone zgrubienie
z połyskiem
• bardzo dobra struktura wewnętrzna
miąższu

Rekomendacja:
do szybkiej produkcji wiosennej
i jesiennej

Stellar F1 wysoka jakość i kolor
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•
•

idealne wyrównanie
idealnie okrągłe zgrubienia
cienki korzonek
długo utrzymujący się kolor po zbiorze
dobre osadzenie i umocowanie liści
liście krótkie, wzniesione, co pozwala
przyśpieszyć zbiór
• dobra struktura wewnętrzna

• uprawa na różnych rodzajach gleb
• wysoki plon handlowy

Zastosowanie:
uprawa w polu

Uwagi:
uprawa od połowy kwietnia do połowy
sierpnia

rzodkiewki
znakomita jakość z uprawy w tunelu Jostar F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• wyjątkowa tolerancja na wysokie
temperatury
• kształtne, kuliste zgrubienia,
w równomiernym, czerwonym kolorze,
z połyskiem
• krótkie, mocno osadzone liście,
bez tendencji do wydłużania (nawet
w wysokich temperaturach)
• wysoka tolerancja na pękanie i parcenie
• doskonała jakość wewnętrzna, miąższ
śnieżnobiały
• bardzo wyrównane zgrubienia
• wysoki udział plonu handlowego

• uprawy pod osłonami (szklarnie, tunele)
• wysiew na zbiór latem – od maja
do połowy sierpnia

Uwagi:
• wysokie wyrównanie roślin
• łatwy zbiór i pęczkowanie

rzodkiewka – charakterystyka odmian
Długość liścia:
krótki – długi

Jakość
wewnętrzna

n n n n

n n

n n n n

Wczesna odmiana do nieogrzewanych folii, pod płaskie przykrycia
i siewu w gruncie.

n n n

n n

n n n n

Silne, centralnie osadzone ciemnozielone liście, zgrubienie okrągłe
o atrakcyjnej barwie i żywym połysku, dobra trwałość pozbiorcza i handlowa.

Rockstar F1

n n

n n

n n n n

Odmiana doskonale sprawdzająca się od pierwszych do ostatnich siewów
w gruncie. Rekomendowana szczególnie na okres letnich siewów w polu.
Krótkie, silne, ciemnozielone liście, błyszczące okrągłe zgrubienia.

Stellar F1

n n

n

n n n n

Nowość odznaczająca się krótkim ulistnieniem. Jasne, ale wyraziste
z jaskrawoczerwonym zabarwieniem okrągłe zgrubienia. Bardzo kształtne
i wyrównane.

Odmiana

Wczesność/okres wegetacji
Wczesny – bardzo wczesny

Opis

odmiany do uprawy w gruncie
Filipar F1
Kaspar F1

odmiany z rekomendacją do upraw pod osłonami
Rondar F1

n n n n

n n n

n n n

Znana i ceniona odmiana o szybkim wzroście zgrubienia i rośliny
(nawet w trudniejszych warunkach uprawy) przeznaczona do pierwszych,
standardowych zasiewów.

Donar F1

n n n n

n n

n n

Krótki okres wegetacji, jak na rzodkiewkę przeznaczoną do uprawy zimą.
Znana i popularna odmiana, ceniona od lat, za szybki wzrost i rozwój.
Rekomendowana do zasiewów zimowych i zbiorów do początku maja.

Jostar F1

n n

n

n n n n

Odmiana z przeznaczeniem do uprawy letniej rekomendowana pod osłony.
Atrakcyjna, jasnoczerwona, stabilna barwa zgrubień. Krótki, silny liść.

Avatar F1

n n n n

n n

n n n n

Nowość w typie Donara. Krótki okres wegetacji, szybkie tempo rozwoju.
Średnia odporność na mączniaka rzekomego (IR).

n n

n n

n n n n

Wszechstronna odmiana do uprawy w różnych terminach.

n n

n n

n n n

Crispar F1

odmiany podłużne
Treto F1

Odmiana podłużna, o dobrym wypełnieniu wnętrza, uniwersalna,
z białym krótkim końcem.
– nowość
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cukinie

Rhodos

– sprawdzona jakość na świeży rynek
Odmiana Rhodos F1 należy od wielu lat do
najpopularniejszych odmian uprawianych
w Europie. Producenci doceniają tę
odmianę
za
wysoką
zdrowotność
utrzymującą się przez cały sezon uprawy.
Odmiana posiada szeroki pakiet wysokiej
tolerancji na wirusy, które coraz dotkliwiej
utrudniają produkcję cukinii również
w Polsce. Odmiana Rhodos może być

uprawiana w różnych terminach, zarówno
wiosennych jak i letnich. Wykazuje
bardzo stabilną produkcję bez względu
na zróżnicowane warunki klimatyczne
w trakcie sezonu. Pokrój rośliny jest otwarty
a owoce zbiera się łatwo i szybko. Wysoka
jakość handlowa i trwałość owoców
odmiany Rhodos dają gwarancję pełnej
satysfakcji handlowców i konsumentów.

cukinia – charakterystyka odmian
Odmiana

odporności

przeznaczenie

zalety dla producenta

Rhodos F1

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

zielony kolor, wysoka
jakość na świeży rynek

wysoka zdrowotność przez cały sezon, stabilny wzrost w każdym terminie nasadzeń

Naxos F1

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

zielony kolor, wysoka
jakość na świeży rynek

wysoka zdrowotność przez cały sezon, silny wigor, dobre wyniki na słabszych
stanowiskach

ZYMV /WMV / Gc-Px

żółty kolor,

łatwy zbiór, stabilne wysokie plonowanie

CMV

zielony kolor, doskonały
kolor po przetworzeniu

stabilne wysokie plony dla przemysłu

Golden Glory F1
Supremo F1

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
Gc

Powdery mildew

Px

Powdery mildew

CMV

Cucumber mosaic

WMV

Watermelon mosaic

ZYMV

Zucchini yellows

cukinie
wysoki plon, doskonała jakość na świeży rynek Rhodos F1
Odporności:
IR: Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV

Cechy odmiany:
• ciemnozielony kolor, delikatnie
centkowany
• cylindryczny kształt – atrakcyjny
dla konsumentów
• długo zachowuje świeży handlowy
wygląd

• przeznaczony do uprawy w odkrytym
gruncie
• bardzo wyrównany kształt
• szybko przyrasta i wcześnie zaczyna
plonować
• wysoki plon wczesny i całkowity
• otwarta roślina – łatwy i szybki zbiór,
liście nie zasłaniają owoców

Zastosowanie: świeży rynek

doskonały kolor po przetworzeniu Supremo F1
Odporności: IR: CMV
Cechy odmiany:
•
•
•
•
•
•

bardzo wysoki plon
ciemnozielone, cylindryczne owoce, nie tracą połysku po zbiorze
gładka skórka
bardzo dobra jakość owoców
ciepły, kremowy kolor miąższu
silnie rosnąca roślina, o dobrym
systemie korzeniowym

Segment: odmiana ciemnozielona
Zastosowanie:
dla przemysłu przetwórczego i na świeży rynek

zdrowotność i wysoki plon Golden Glory F1
Odporności: IR: Gc / Px / WMV
/ ZYMV

Cechy odmiany:
• wysoki potencjał plonotwórczy
• wzniesiony i otwarty pokrój roślin
ułatwiający zbiory
• rozszerzona paleta odporności
(maczniak prawdziwy)
• wysoka jakość, trwałe owoce
z połyskiem
• przeznaczona na świeży rynek
i dla przemysłu

Segment: odmiana żółta
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pomidory przemysłowe
Miceno F1 (NPT 119)

odporność i system korzeniowy – atuty na trudne warunki pogodowe
Plon:
bardzo wysoki plon handlowy możliwy
w dobrych warunkach uprawy

Przeznaczenie:
uniwersalne – kostka, sok, przecier,
możliwa również sprzedaż na świeżym
rynku

Uwagi:

Roślina:

Owoce:

• o dobrze zbilansowanej budowie
– liście dobrze osłaniają owoce
przed słońcem, w sposób
umożliwiający również szybkie
przewietrzanie po deszczu
• silny system korzeniowy (nawet
w trudnych warunkach uprawy),
zapewniający wysoki potencjał
plonotwórczy
• dobrze radzi sobie również
na stanowiskach słabszych

• o masie 90 - 120 g, kulisto-wydłużone
• bardzo regularne, najczęściej
2 - 3 komorowe
• równo i intensywnie wybarwiające się
wewnątrz i na zewnątrz owocu
• dobrze się odszypułkowują,
jednocześnie i szybko dojrzewają,
co umożliwia zastosowanie zbioru
kombajnowego

Pomidor przeznaczony na wczesne
i średniowczesne zbiory. W ostatnim
bardzo trudnym roku, wyróżniająca
się odmiana pod względem plonu,
jakości, tolerancji na suchą zgniliznę
wierzchołkową.

Odporności:
HR: Fol: 0-1 / Va:0, Vd:0 / TSWV,
IR: Ha / Mi / Mj / Pst

Bobcat F1 wysoki plon i doskonała jakość
Owoce:
• masa 180 - 250 gramów,
• kulisty, lekko spłaszczony, lekko
żebrowany
• mocna szypułka i intensywny
czerwony kolor
• średniotwardy, bez zielonej piętki

Plon:
bardzo wysoki i jakość porównywalna
z uprawą pod osłonami

Przeznaczenie:
sok, przecier oraz świeży rynek

Odporności:
Roślina:
• silny wigor, dobra ochrona owoców przed słońcem
• bardzo dobre i skoncentrowane wiązanie owoców
• silny system korzeniowy sprawia, że dobrze radzi sobie na glebach słabszych

HR: Fol: 0-1 (US1-2) / S / V / Va: 0, Vd: 0;
IR: Ss

pomidory przemysłowe

pomidor polowy – charakterystyka odmian

25000

90-110

Bobcat F1

średnio
późny

+++

22000 - 23000

> 180

Asterix F1

średnio
wczesny

+++

25000

80-100

Chibli F1

średnio
wczesny

+++

25000

100-120

Ulisse F1

średnio
wczesny

+++

25000

90-100

+++ +++

HR: Fol: 0-1 / Va:0, Vd:0 /
TSWV, IR: Ha / Mi / Mj / Pst

odmiana wczesna
do wszechstronnego
zastosowania

+++ +++

HR: Pst / S / V / Fol: 0-1
(US1-2) / Vd / Va / TSWV;
IR: Mi / Ma / Mj

wczesność
i wysoki plon

HR: Fol: 0-1 (US1-2) / S / V
/ Va: 0, Vd: 0; IR: Ss

duży potencjał
plonotwórczy owoców
o wysokiej jakości

HR: V / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd /
Va; IR: Ma, Mi, Mj / Pst

wysoki plon, bardzo
twarde owoce

HR: Fol:1,2 / V; IR: M

duże, ładne owoce

HR: V / Fol: 0-1 (US1-2)
/ Vd / Va; IR: Mi / Ma / Mj

duża trwałość i odporność
na uszkodzenia
mechaniczne

++

++

+++ +++
++

przecier

++(+)

rynek warzyw
świeżych

wczesny
/ średnio
wczesny

Uwagi

sok

Ifox F1

Odporność

kostka

90-120

konserwowane
w całości

25000

odporność
na pękanie

+++

Przeznaczenie
wytrzymałość
w transporcie

Zagęszczenie
roślin (szt./ha)

wczesny

masa (g)

Wigor

Miceno F1

kształt

Odmiana

Wczesność

Owoc

++

+++ +++

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
Fol: 0 (US1)
Fol: 1 (US2)
S
Ss

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 2
Stemphylium spp.
Stemphylium solani

V
Va
Vd
Ma

Verticillium dahliae, V. albo-atrum, race 1
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Meloidogyne arenaria

Mi
Mj
Pst
TSWV

Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pseudomonas syringae pv. tomato
Tomato Spotted Wilt Virus
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buraki ćwikłowe i ogórki gruntowe
Boltardy
wczesny, plenny, uniwersalny – najlepszy dla przetwórstwa
Cechy odmiany:
• średnio wczesna, o okresie wegetacji
95 dni
• wysoko plonująca, o gładkich,
kulistych 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

Zastosowanie:
• uniwersalna odmiana na świeży rynek
i dla przemysłu przetwórczego

Forono
wydłużona (cylindryczna) odmiana najlepsza do tłoczenia
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• 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
• średnio długie ulistnienie

• znakomity surowiec dla przemysłu
przetwórczego (wyrośnięte korzenie,
równa grubość)
• na świeży rynek (młode,
nieprzerośnięte korzenie)
• polecany szczególnie na lżejsze
stanowiska

Octopus F1 standard w uprawie ogórka w polu
Odporności:
• odporna na parcha dyniowatych
• tolerancja na mączniaka prawdziwego
oraz wirusa mozaiki ogórka
• wysoka tolerancja na mączniaka
rzekomego (może być stosowany
w uprawach ekologicznych)

• rozjaśniony koniec oraz jasne smugi
wzdłuż skórki owocu
• równomiernie rozłożone plonowanie
• wysoki udział plonu handlowego
• doskonały surowiec do kwaszenia
i konserwowania, twarde
po zakwaszeniu

Cechy odmiany:

Cechy odmiany:

• odmiana grubo-brodawkowa, o przewadze kwiatów żeńskich, średnio
wczesna, o bardzo silnym wzroście
• owoc cylindryczny, proporcja grubości
do długości 3:1, bez tendencji do
przerastania

odporność na mączniaka powoduje,
że rośliny plonują bardzo długo,
co pozwala uzyskiwać wysokie plony

papryka
niezawodna produkcja w gruncie

Crusader F1
NOWOŚĆ

Odporności:
HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0 / Xcv: 1-3

Cechy odmiany:
• odmiana przeznaczona do upraw
polowych
• wysoka jakość owoców, doskonała
dla przetwórstwa
• wysoki plon, dobra wczesność
• ciemno czerwony kolor owoców
• owoce dużej wielkości o grubej ściance
• masa owoców około 220 g
• silny wigor i mocne rośliny
• dobre ulistnienie roślin
• szeroki wachlarz odporności

Zastosowanie:
• przeznaczona do upraw polowych
– wysoka odporność na choroby,
mocne rośliny, dobre ulistnienie
• wysoka jakość dla przetwórstwa
– ciemny kolor, duża wielkość owoców
• wysoki plon

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
Xcv 1-3

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Bakteryjna plamistość papryki
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kukurydze cukrowe

Najlepsze odmiany
na najważniejsze rynki

Produkcja i konsumpcja kukurydzy cukrowej w Polsce i Europie utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.
Największym producentem kukurydzy cukrowej w Europie są Węgry. W kraju nad Balatonem produkuje się
zarówno kukurydze odmian słodkich i super słodkich, a łączny areał upraw w 2016 roku przekraczał 32 tys. ha.
Produkcja i organizacja zbytu
Węgry należą do znaczących światowych
producentów kukurydzy słodkiej. Jest
niekwestionowanym europejskim liderem
w produkcji tego warzywa. Przeważająca
część produkcji jest eksportowana.
Struktura sprzedaży to 95% dla potrzeb
przemysłu. Tylko 5% przeznacza się do
obsługi świeżego rynku.
W najwcześniejszych zasiewach dominują
odmiany najsłodsze, stanowiące ok.
70% upraw kukurydzy. Dają one plon na
poziomie 12-14 t/ha, zaś w odmianach
późniejszych zbiory są jeszcze bardziej
okazałe i wynoszą 16-20 t/ha. Rok
2016 ze względu na przebieg pogody
był niezwykle urodzajny. Plony były
wyższe. Dla odmian wczesnych średnie
zbiory wynoszą 15-16 t/ha, zaś w wielu
gospodarstwach zbiory odmian późnych
przekroczyły poziom 20 t/ha. Większość
pól na których uprawia się kukurydzę
posiada możliwość deszczowania, jednak
w obecnym sezonie wystarczyło 1-2
krotne podlanie, aby spełnić wymagania
rośliny względem dostępności do wody.

Ochrona upraw
przed szkodnikami i chwastami
Podstawowe, choć nie jedyne zagrożenia
z którymi zmagają się węgierscy
plantatorzy to omacnica prosowianka
(Ostrinia nubilalis) i stonka kukurydziana
(Diabrotica virgifera) oraz mszyce.
Pierwszy szkodnik jest uznawany za
największe
zagrożenie
dla
upraw.
Gąsienice omacnicy prosowianki żerują
na
liściach,
pochwach
liściowych
oraz zawiązkach kolb kukurydzy, co
uniemożliwia roślinie harmonijny wzrost
i prawidłowy rozwój. Z biegiem czasu

wgryzają się w pędy i dojrzewające kolby,
co dodatkowo osłabia rośliny, skutkuje
łamaniem pędów oraz zniszczeniem
plonów. Larwy drugiego z wymienionych
szkodników bytujące w glebie uszkadzają
korzenie kukurydzy, penetrując je do
nasady co skutkuje wnikaniem patogenów,
a niekiedy wyleganiem całych roślin.
Owady dorosłe odżywiają się pyłkiem
kwiatowym i znamionami kwiatów, choć
zdarza się, że atakują także liście i ziarna.

Dominujące odmiany
Syngenta jest dystrybutorem ponad
40% materiału siewnego kukurydz
na Węgrzech W ostatnich latach
zdecydowanie rośnie udział kukurydz
super słodkich. Przy doborze odmian

węgierscy
producenci
kierują
się
przede wszystkim wydajnością, ale
także odpornością na wirusy i jakością
ziarniaków. Podatność na szkodniki także
jest cechą analizowaną przy decydowaniu
o uprawie konkretnej odmiany. Oprócz
znanych na rynku komercyjnym odmian
Sweetstar, Garrison i Shinerock.
Obecnie najwyższy udział w produkcji na
Węgrzech ma odmiana GSS 8529. Jest
to odmiana średnio późna, ale niezwykle
plenna i dobra jakościowo. Znana
i ceniona w Polsce i na Węgrzech z uwagi
na bardzo dobrą wydajność, tolerancję na
choroby i trwałość polową jest odmiana
Overland. Odpowiednie do uprawy
w warunkach klimatycznych Polski są
nowe odmiany Moreland i Tyson.

kukurydze cukrowe
GSS 3071
nowość w typie Garrison – doskonała jakość i wiarygodność plonowania
Producent:
• kolby dobrze okryte liśćmi
okrywowymi
• czubek kolby zaziarniony do samego
końca
• ziarniaki delikatne w atrakcyjnym
kolorze, ułożone w równe rzędy
• wyrównane dojrzewanie kolb
ułatwiające rozpoczęcie zbiorów
• wysoki plon kolb handlowych
• silny system korzeniowy i mocna
roślina – brak tendencji do wylegania

Zakład przetwórczy:
• wysoka jakość drobnych i kształtnych
ziarniaków
• ziarniaki głębokie gwarantujące wysoki
uzysk w zakładzie

NOWOŚĆ

• szeroki pakiet odporności
gwarantujący wysoką zdrowotność
roślin i kolb
• odmiana średnio wczesna, doskonale
uzupełniająca i wydłużająca kampanię
zbiorczą
• długie okno zbiorcze

Opis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 79 dni
jednostki cieplne: 900
wysokość rośliny: 240 cm
długość kolby: 21 cm
średnica kolby: 5,4 cm
liczba rzędów:16-18
długość ziarniaka: 12-13 mm
odporności: HR: Pst, Et, Bm, Rp1-d;
IR: MDMV

(GSS15829)

Tyson

nowość w typie SINDON – potężna kolba, wspaniały plon i doskonała jakość
Producent:
• bardzo wysoki plon netto kolb
• kolby o bardzo dużych rozmiarach
długie i grube – średnio ponad
20 rzędów
• kolby dobrze zaziarnione, okryte na
czubku okrywą liściową
• dojrzewanie kolb wyrównane,
umożliwia rozpoczęcie zbioru w
optymalnym momencie
• zbiór czysty i szybki – kolby dobrze
odrywają się od rośliny

Zakład przetwórczy:
• długie ziarniaki gwarantują wysoki
uzysk w zakładzie
• wysokie plonowanie na polu umożliwia
uzyskiwanie dużych ilości surowca
z plantacji
• atrakcyjne ziarniaki o dobrym kolorze
i smaku

• długie okno zbiorcze i brak tendencji
do szybkiego przekształcania cukrów
prostych
• odmiana średniopóźna idealnie
uzupełniająca plan zasiewów
i kampanię zbiorczą w segmencie
Sindon i GSS 8529

Opis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 81 dni
jednostki cieplne: 920
wysokość rośliny: 230 cm
długość kolby: 20 cm
średnica kolby: 5,7 cm
liczba rzędów: 20-22
długość ziarniaka: 12-13mm
odporności: HR: Et, Rp1-i; IR: MDMV

NOWOŚĆ
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kukurydze cukrowe
Sweetstar (GSS7158) pierwsza na polu i spod przykrycia
Producent:
• najwyższy plon w połączeniu z dużą
wczesnością
• wysokie walory smakowe – delikatny
perykarp i doskonały smak
• atrakcyjny wygląd kolby – około 16
równych rzędów, ziarniaki drobne i
delikatne
• mocna roślina tolerancyjna na
niekorzystne warunki pogodowe

Zakład przetwórczy:
• najlepsza, aby wcześnie rozpocząć
produkcję
• wysoki plon przy dużej wczesności
zapewnia ciągłość dostaw

• głębokie ziarniaki gwarantują wysoki uzysk
w zakładzie
• ziarniaki drobne, o dobrej jakości i
smaku

Opis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 73 dni
jednostki cieplne 830
wysokość rośliny: 210 cm
długość kolb: 19 cm
średnica kolb: 5,5 cm
liczba rzędów: 14-16
długość ziarniaka: 12-13 mm
odporności: HR: Bm, Rp1-d, Rp-1g;
IR: Pst, Et, MDMV

Overland plon, jakość, wiarygodność
– sprawdzony wybór polskich producentów
Producent:
• wysoki plon nawet w trudnych
warunkach
• zdrowa i silna roślina – pełen pakiet
odporności – lepsza jakość i wyższy
plon
• dobre zdolności dostosowania
do niekorzystnych warunków
pogodowych – nawet w
niekorzystnych warunkach wydaje
kolbę gwarantującą wysoki plon i
jakość
• handlowy wygląd kolb, równe, liczne
rzędy i atrakcyjne ziarniaki
• wyrównany, ciepły kolor kolby
• dobre okrycie czubka kolby

Zakład przetwórczy:
• wyrównany wzrost kolb – łatwiejsza
decyzja o rozpoczęciu zbiorów
i wyższy uzyskany plon

• głębokie ziarniaki gwarantują wysoki
uzysk w zakładzie
• doskonały kolor i smak, wysoko
ceniony przez każdy dział kontroli
jakości
• kolba dobrze zaziarniona i okryta
• wiarygodne wysokie plonowanie
zarówno w optymalnych,
jak i stresowych warunkach wzrostu

Opis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 83 dni
jednostki cieplne: 955
wysokość rośliny: 220 cm
długość kolby: 20 cm
średnica kolby: 5,3 cm
liczba rzędów: 18-20
długość ziarniaka:12-13 mm
odporności: HR: Pst, Et, Rp1-t; IR: Bm

kukurydze cukrowe

kukurydza – charakterystyka odmian
Średni okres
wegetacji

Odmiana

Dni

Jednostki
cieplne
(baza 10°C)

Kolba
Wysokość
rośliny

Odporności

Długość
(cm)

Średnica
(cm)

Liczba
rzędów

Głębokość
ziarniaka

Kolor
ziarniaków

Pst

Et

Bm

Ps
Rp1-d Rp1-e Rp1-g

Rp1-i

MDMV

SU – standardowo słodkie
Spirit

68

760

190

19

5,2

14-16

11-12

+++

IR

Starshine

71

800

210

20

5,3

14-16

12-13

+++

IR

Boston

73

830

210

20

5,4

16-18

12-13

+++++

GH4927

74

840

210

21

5,4

18-20

12-13

++

IR

Jubilee

81

930

240

21

5,2

16-18

11-12

++++

IR

GH 11754

81

930

250

22

5,4

16-18

12-13

++

GH 5704

83

950

260

20

5,4

20-22

12-13

+++

N GH 19993

83

950

280

20

5,4

16-18

12-13

GH 13082

83

955

280

22

5,3

16-18

12-13

Bonus

84

960

220

19

5,2

18-20

11-12

+++++

200

21

5,3

16-18

12-13

++++

HR
HR
HR

IR

IR

HR

+++

IR

IR

+++

IR

HR

IR

HR

HR

HR

IR
IR

HR

HR
HR

HR
HR

SH2 – super słodkie
N GSS18937

72

820

Sweetstar

73

830

210

19

5,5

14-16

12-13

+++

GSS 5649

78

890

230

21

5,6

18-20

13-14

++++

IR

IR

HR

IR

IR

HR

HR

IR

IR

IR

HR

HR

HR

IR
HR

Primeplus

78

890

240

20

5,0

14-16

12-13

+++

IR

HR

N GSS 3071

79

900

240

21

5,4

16-18

12-13

++++

HR

HR

HR

HR

HR

HR

Garrison

79

900

220

20

5,2

16-18

12-13

+++

HR

HR

HR

HR

HR

HR

GSS 1477

79

905

230

21

5,3

16-18

13-14

++++

IR

HR

HR

HR

N Tyson
GSS15829

81

920

230

20

5,7

20-22

12-13

++++

HR

N GSS 3951

81

935

240

21

5,4

18-20

12-13

+++

IR

HR

IR

Sindon

81

930

220

22

5,1

18-20

12-13

+++

HR

GSS 8529

82

940

260

20

5,5

18-20

13-14

++

HR

GSS 14184

82

940

220

23

5,4

18-20

12-13

+++

Moreland
(GSS 1453)

83

960

220

20

5,3

18-20

12-13

++++

HR

HR

Overland

83

955

220

20

5,3

18-20

12-13

++++

HR

HR

IR

Shinerock

85

975

270

20

5,3

18-20

12-13

+++

IR

IR

HR

IR

IR

HR

HR

HR

HR

IR
IR

HR
HR

IR

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
Bakteryjne więdnięcie kukurydzy – Pantoea stewartii (ex: Erwinia stewartii)
Północna rdza liści (NCLB) – Exserohilum turcicum (ex: Hel.turcicum)
Południowa rdza liści (SCLB) – Bipolaris maydis (ex: Helminthosporium m.)

HR

HR

HR
HR

IR

HR
HR

HR

HR

Kolor ziarniaków: + jasny, ++++ ciemnożółty, N – nowość, N – nowość w testach

* Liczba dni wegetacji jest uśredniona dla całej Europy w celu uwidocznienia różnic w okresie wegetacji
pomiędzy odmianami. W warunkach polskich realny okres wegetacji jest dłuższy od podanego w tabeli

Pst
Et
Bm

IR

Ps
MDMV

Rdza kukurydzy – Puccinia sorghi
Wirus karłowej mozaiki kukurydzy
– Maize Dwarf Mosaic Virus
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szpinaki

Szpinak
Z
całą
pewnością
szpinak
zasługuje na miano warzywa
o wszechstronnym kulinarnym
zastosowaniu
Jego popularność w Polsce, przeżywa
prawdziwy renesans. Obok tradycyjnego
jego zastosowania, przeważającego
w przeszłości tj spożywania w formie
rozdrobnionej w postaci dodatku do
dań mięsno-ziemniaczanych, stanowi on

Odysseus

(LDSP 948)

dodatek do różnego typu dań gorących,
przekąsek, sałatek. Szczególnie ważne
jego zastosowanie w formie surowej, jako
komponent mieszanek liściowych staje się
coraz bardziej popularne i doceniane bo
jest on bogaty w witaminy, białka, błonnik,
karotenoidy i sole mineralne. Zawiera też
wiele wapnia, żelaza, magnezu
Dzięki
tym wartościom odżywczym używany
jest w wielu prozdrowotnych dietach.
Warzywo to staje się komponentem wielu
innowacyjnych zastosowań kulinarnych.

Przez bardzo długi czas pozostaje
dostępny jako warzywo świeże, a w okresie
zimy, może być używany
w formie
przetworzonej (mrożony, konserwy). Jest
to bardzo dobry produkt do przetworzenia
przemysłowego.
Nasze
portfolio
nasion
warzyw
uzupełniamy o kolejne nowe odmiany
szpinaku, ufając, że pozwolą one
Państwu, jeszcze bardziej wzbogacić
paletę
produktów
produkowanych
w Państwa Gospodarstwach.

gwarancja udanych plonów
• wysoka odporność na wybijanie
w pędy,
• powolny wzrost roślin – długie
okno zborcze,
• intensywny, ciemny kolor liści,
• liście okrągłe lub owalne o grubej
blaszce,
• liście gładkie lub lekko karbowane,
• ogonek liściowy średniej długości
• na świeży rynek, baby leaf
i do przemysłu przetwórczego

El Prado
NOWOŚĆ

Odmiana w testach – spytaj swojego przedstawiciela terenowego

Odporności: HR: Pfs: 1-7, 9-16; IR: 8
Cechy odmiany:
• szpinak idealny dla wiosennej i jesiennej
produkcji z pełnym pakietem odporności
• liście owalne lekko karbowane
• wysoki potencjał plonotwórczy
• tolerancyjny na żółknięcie liści – długie
okno zbiorcze
• średnio grube liście
• silny i szybki wzrost rośliny
zapewniający łatwy zbiór
• kolor liści o średniej intensywności,
średniokarbowany
• na świeży rynek, baby leaf
i do przemysłu przetwórczego

szpinaki

szpinak – charakterystyka odmian
Odmiana

Odporność
na rasy
mączniaka

El Memati

1-9, 11-15

Verdi

Matisse

1-9, 11-15

1-9, 11-15

Odysseus
(LDSP 948 )

1-9, 11-15

Hades
(LDSP 940)

1-11, 13,15

Zalecany
okres
zbioru
wisona,
jesien

wisona,
jesien

wiosna,
jesień, zima

wiosna,
jesien

Typ
Liścia

Opis

Tempo
wzrostu

Podatność
na wybijanie
w pędy

owalny

• wolne tempo wzrostu dające długie okno zbiorcze,
• wyrównany, jednorodny plon gwarantujący wysoką wydajność,
• wysoka tolerancja na wybijanie w pędy,
• liście gladkie, jednolite, ciemnozielone

3

7

owalny

• liście okragłe gładkie, średniej wielkości,
• powolne tempo wzrostu – długie okno zbiorcze,
• wzniesiony pokrój rośliny,
• dobry stosunek wielkości liścia do długości łodygi,
• bardzo wydajna odmiana

7

6

owalny

• odmiana bardzo wczesna – szybkie tempo wzrostu rośliny,
• ciemnozielony kolor liści,
• dobra relacja wielkości liści do długości łodygi,
• wzniesiony pokrój rośliny,
• kolor liści o średniej intensywności

4

6

owalny

• wysoka odporność na wybijanie w pędy,
• powolny wzrost roślin – długie okno zborcze,
• intenyswny ciemny kolor liści,
• liście okragłe lub owalne o grubej blaszce,
• liście gładkie lub lekko karbowane,
• ogonek liściowy średniej długości

3

7

• bardzo szybko rosnąca odmiana,
• liść podłużny, gładki lub lekko karbowany o średniej grubości blaszce,
• kolor liści o średniej intensywności,
• wzniesiony pokrój rośliny

7

3

wiosna,

typ

jesień, zima

azjatycki

Tempo wzrostu: 1 – powolny, 9 – szybki; Podatność na wybijanie w pędy: 1 – podatny, 9 – niepodatny
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fasole
Odmiany, na których można zarobić
Fasola szparagowa to jeden z kluczowych
surowców
dla
zakładu
Unifreeze
z siedzibą w Miesiączkowe. Do mrożenia
preferowane są odmiany o długich
i równych strąkach, a takie są właśnie
odmiany Momentum i Opportune.
Z naszego punktu widzenia jako odbiorcy,
są to idealne fasole do mrożenia,
znakomicie nadają się do przygotowania
mieszanek warzywnych. Długi, mięsisty
strąk wpływa na oczekiwaną przez nas
jakość końcową fasoli – podkreśla Paweł
Grochowalski z Unifreeze. Ponadto
strąki tych odmian mają bardzo dobry
smak i ładny kolor po zamrożeniu.
Jakościowo dobra fasola powinna
mieć nasiona nie większe niż ziarno
pszenicy, a odległości między nasionami
nie powinny przekraczać ich długości.
Fasole Momentum i Opportune nie
mają tendencji do przerastania, dorastają
bardzo równomiernie i nie tworzą
w strąkach wyściółki pergaminowej. Dla
nas stanowią surowiec idealny – podkreśla
Paweł
Grochowalski,
doceniając
odmiany Momentum i Opportune.
Obydwie odmiany są uprawiane pod
potrzeby zakładu Unifreeze już kolejny
rok. Swoją wartość pokazały w sezonie
2015, kiedy – pomimo suszy i trudnych
warunków wzrostu – rośliny doskonale
zawiązały strąki i dały zadowalający plon.

Krzysztof Skibiński i Paweł Grochowalski
prezentują fasolę odmianę Momentum F1

Ponadto, budowa roślin Momentum
i Opportune sprzyja dobremu zbiorowi
kombajnowemu. Rośliny nie mają
licznych rozgałęzień, są wyrównane we
wzroście, a równomierne rozłożenie
strąków sprawia, że bardzo dobrze zbiera
się je mechanicznie. Przy uprawie tych
odmian 95% plonu ma wartość handlową
(w przypadku innych odmian jest to
maksymalnie 90%). Obydwie cechuje
stosunkowo krótki okres wegetacji,
dzięki czemu mogą być z powodzeniem
uprawiane jako poplon po zbiorach
grochu, szpinaku czy innych wczesnych
warzyw. Producent może zatem liczyć
na dobry, opłacalny plon, a zakład – na
wysoką jakość surowca do mrożenia

i dalszej konfekcji. Wybór tych dwu
odmian do uprawy to także korzyść dla
producenta.
Obie odmiany pochodzą z hodowli
amerykańskiej przez co doskonale
sprawdzają się w warunkach uprawy
w Polsce. Bardzo często mamy bowiem
do czynienia z okresami suszy, na którą
odmiany te wykazują zdecydowanie
większą tolerancję niż odmiany hodowli
europejskiej. Użycie tych odmian daje
pewność plonu oraz zmniejszenie
kosztów podlewania, przez ich mniejsze
wymagania wodne. Stabilny wzrost
w warunkach stresowych zwiększa
bezpieczeństwo
produkcji
bez
nadmiernych dodatkowych kosztów.

Momentum
wysoki plon handlowy strąków w intensywnym zielonym kolorze
Cechy odmiany:
• odporności: BCMV – Psp 1,2,
• kalibracja: VF: 5% - F: 15% - ML: 60%
- L: 20%
• wzniesiony pokrój rośliny, silny wigor
• ciemnozielone strąki
• strąki długie, proste do 13-14cm
• duża odporność na zrzucanie
kwiatów i zawiązków pod wpływem
temperatury
• bardzo wysoki plon, również
w niekorzystnych warunkach
pogodowych

• równomierne kwitnienie i wyrównane
wejście w okres zbiorczy
• długie okno zbiorcze – bardzo późno
pojawia się pergaminowa wyściółka
i zgrubienia na strąku
• czysty zbiór kombajnowy – bez łodyg,
szypułek i innych zanieczyszczeń
• odmiana wczesna nadająca się
zarówno na siew wiosną, jak
i w poplonie

fasole
wysoki plon i jakość w stresowych warunkach Opportune
Cechy odmiany:
• odporności: BCMV - Cl1
• kalibracja: F: 20% - ML: 60% - L: 20%
• wzniesiony pokrój rośliny, silny wigor,
mocny system korzeniowy
• strąki bardzo długie, proste 15-16 cm
• duża tolerancja na upał i suszę
– nie zrzuca kwiatów i zawiązków
• bardzo wysoki i wiarygodny plon,
nawet w niekorzystnych w warunkach
pogodowych

• strąki o średniej intensywności koloru
• długie okno zbiorcze – długo
zachowuje uwodnione żelowe wnętrze
strąków
• wyrównane kwitnienie i wyrównany
zbiór
• odmiana wczesna nadająca się
zarówno na siew wiosną, jak
i w poplonie

fasola – charakterystyka odmian
Odmiana

Segment

Liczba dni
wegetacji*

Wczesność

Kalibracja
%EF

< 6.5 mm

%VF

< 8 mm

%FI

< 9 mm

%ML
< 10.5 mm

%LG
> 10.5 mm

Długość
strąków

Odporności
BCMV

Cl1

Psp1-2

fasole zielone
PIERROTON

EXTRA FINE

60

Średnio wczesna

70

30

10,9

HR

HR

HR

KALDERON

EXTRA FINE

61

Średnio wczesna

70

30

11,5

HR

HR

HR

PRODIGON

EXTRA FINE

62

Średnio wczesna

55

45

12,2

HR

HR

HR

FUSION

EXTRA FINE

64

Późna

80

20

11,6

HR

HR

HR

ORGANDI**

VERY FINE

60

Średnio wczesna

25

60

15

13,9

HR

HR

60

40

HR

SERENGETI**

VERY FINE

60

Średnio wczesna

14,7

HR

GRODON

VERY FINE

60

Średnio wczesna

15

85

11,3

HR

HR

HR

MONDIGON

VERY FINE

61

Średnio wczesna

40

60

11,7

HR

HR

HR

POWERON

VERY FINE

61

Średnio wczesna

10

80

10

11,3

HR

HR

HR

N R2017654

VERY FINE

60

Średnio wczesna

10

80

10

12,0

HR

HR

HR

VERDIGON

VERY FINE

62

Średnio późna

90

10

11,4

HR

HR

HR

MASAI

VERY FINE

62

Średnio późna

70

20

N R307273

FINE

56

Bardzo wczesna

10

10

35

AUBERON

FINE

57

Wczesna

55

45

20

AVIGNON

FINE

58

Wczesna

CASHER

FINE

59

Wczesna

N R301129

FINE

59

Wczesna

15

CERDON

55

10,0

HR

11,2

HR

HR

HR

HR

11,6

HR

HR

HR

70

10

11,4

HR

55

45

12,4

HR

HR

HR

65

20

11,6

HR

HR
HR

FINE

61

Średnio wczesna

10

50

40

11,6

HR

N MOMENTUM

MID LARGE

60

Średnio wczesna

5

15

60

20

14,0

HR

N OPPORTUNE

MID LARGE

60

Średnio wczesna

20

60

20

14,8

HR

11,4

HR

HR

80

10

14,0

HR

HR

HR

HR
HR
HR

HR

fasole żółte
SOLEON

VERY FINE

58

Wczesna

CARSON

MID LARGE

58

Wczesna

65

35
10

HR

fasole płaskie zielone
FURANO

FLAT

59

Średnio wczesna

14,0

MONCAYO

FLAT

62

Średnio późna

14,0

* – liczba dni wegetacji jest uśredniona dla całej Europy w celu uwidocznienia różnic w okresie wegetacji pomiędzy odmianami. W warunkach polskich realny okres wegetacji jest dłuższy od podanego w tabeli
** – świeży rynek
N – nowość
N – nowość w testach

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
BCTV

Beat Curly Top Virus

Cl 1	Antraknoza – Colletotrichum lindemuthianum race alpha,
beta, delta,gamma, lambda

PSP 1, 2	Bakterioza obwódkowa – Pseudomonas savastanoi
pv. phaseolicola rasy 1, 2
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grochy
Olinda
najwcześniejsza odmiana z rodziny Somerwood i Grundy.
Wczesność i wysoki plon!
Zalety dla zakładu:

Opis:

• pewne i obfite dostawy surowca
• surowiec wyrównany, zarówno pod
względem kalibrażu, jak i koloru
• długie okno zbiorcze, długo nie
przejrzewa na polu
• odmiana wczesna i dobrze plonująca
• wysoka jakość po przetworzeniu

•
•
•
•
•

ulistnienie: standardowe
okres wegetacji: +5
jednostki cieplne (baza 4,5C): 765
wysokość rośliny: 65 cm
kalibracja (TM 120)
XF
VF
F
ML
L
5-7,5 7,5-8,25 8,25-8,75 8,75-9,25 9,25-10
15

Zalety dla producenta:

20

50

VL
>10
15

• odporności: Ep, Fop 1

• wysoka zdolność adaptacyjna – możliwa
uprawa w większości lokalizacji
• wysoki i stabilny plon
• dobra tolerancja na stres
• długie, dobrze wypełnione strąki
gwarantują wysoki plon
• krótki okres wegetacji i wczesny zbiór
umożliwia drugą uprawę na polu w tym
samym sezonie

Sabrina (D85178)
nowość w typie Skinado na główny zbiór,
o wyższym plonie i wysokiej jakości
Zalety dla zakładu:
• odmiana o średnim okresie wegetacji,
idealna na główny zbiór
• liczne, długie strąki gwarantują dużą
ilość surowca
• drobny kalibraż w połączeniu
z wyrównanym kolorem zapewnia
najwyższą jakość surowca
• wysoka zdrowotność i tolerancja na stres
wodny

Zalety dla producenta:
• bardzo dobry wigor rośliny, która szybko
się rozrasta i zatrzymuje wilgoć w glebie
• roślina tolerancyjna na stres wodny
• wzniesiony pokrój roślin, podnosi
zdrowotność łanu

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
Fop 1

Więdnięcie fuzaryjne – Fusarium oxysporum f.sp.pisi

• strąki długie i liczne zapewniają
uzyskanie wysokiego plonu z hektara
• wysoka jakość surowca ułatwia jego
sprzedaż

Opis:
•
•
•
•
•

ulistnienie: standardowe
okres wegetacji: +9
jednostki cieplne (baza 4,5C): 825
wysokość rośliny: 75 cm
kalibracja (TM 120)
XF
VF
F
ML
L
5-7,5 7,5-8,25 8,25-8,75 8,75-9,25 9,25-10
20

25

• odporności: Ep, Fop 1

25

25

VL
>10
5

grochy

groch – charakterystyka odmian
Typ
ulistnienia*

Odmiana

Jednostki
cieplne
(baza 4.5°C)

Wczesność
(dni) **

Wysokośc
rośliny
(cm)

Kalibraż (TM 120)
XF
VF
F
5-7.5 7.5-8,25 8.25-8,75

ML
L
8.75-9,25 9.25-10

VL
>10

Odporności
Fop 1

Ep

Pv

Pemv

jasnozielony drobny
S

Kermesse

760

5

60

55

40

5

HR

W

Dorsette

770

5

55

65

30

5

HR

S

Valette

820

8

70

40

40

20

HR

S

Bonette

830

9

75

45

35

20

HR

W

Arabelle

880

13

65

55

35

10

HR

W

N Promesse D75523

890

13

75

50

35

15

HR

HR

ciemnozielony drobny
S

N Glorivert D95215

710

2

65

40

45

15

S

Lambado

735

3

65

15

20

30

20
10

HR
15

HR

HR

S

Retrovert

750

4

70

30

35

25

S

N Norvert D95387

775

6

70

40

40

20

HR

HR

HR

HR

S

Noroit

790

7

65

35

40

25

S

N Lunavert D95389

810

8

65

25

45

25

5

HR

S

Nevado

820

9

75

20

40

30

10

HR

S

Trophee

825

9

70

25

35

25

15

HR

S

Corus

835

10

65

25

40

25

10

HR

S

Chergui

840

10

70

40

40

20

HR

S

Capvert

845

10

65

60

30

10

HR

S

Zonda

870

12

65

65

25

10

HR

A

N D175580

875

12

65

35

50

15

HR

HR
HR

HR
HR

Trivert D94162

A

Controvert

885

13

80

20

40

30

10

HR

IR

A

N Festivert D175161

900

14

80

25

40

30

5

HR

IR

HR

ciemnozielony gruby
S

Prelado

680

-1

65

10

15

45

30

A

N Saltingo D165621

750

4

60

5

15

60

20

HR

IR

HR

IR

A

N D165618

750

4

60

5

15

50

30

HR

IR

HR

IR

S

Olinda

765

5

65

15

20

50

15

IR

IR

S

Amalfi

790

7

55

30

30

20

HR

IR

S

Somerwood

800

7

70

A

N Fantastigo D165613

800

7

65

S

Skinado

810

8

75

20

15

HR

HR

10

40

50

IR

IR

5

15

55

25

HR

IR

10

15

45

15

HR

A

Bingo

810

8

65

10

15

40

35

HR

HR

A

Ruler

810

8

70

15

15

50

20

HR

HR

S

Premio

815

8

75

20

25

35

10

HR

IR
IR

10

HR

A

Novella II

820

9

65

15

20

40

25

IR

A

Biktop

820

9

60

15

15

50

20

HR

S

N Sabrina (D85178)

825

9

75

20

25

25

25

5

HR

A

Icon

835

9

65

20

25

25

20

10

HR

IR

A

Ruthless

840

9

70

10

10

15

55

10

HR

HR

S

Mucio

840

9

65

15

50

35

HR

HR

A

Zelda

850

10

85

15

20

35

30

HR

HR

A

N Songo D165250

855

11

65

5

25

40

30

HR

IR

IR

IR

S

Vivado

860

12

75

10

20

50

20

HR

IR

HR

IR

HR

IR

A

N D165315

865

12

70

10

15

50

25

HR

IR

Grundy

880

13

65

15

15

50

20

HR

HR

A

Kenobi

890

14

70

15

20

35

30

HR

HR

S

Mastin

900

14

65

15

20

30

35

HR

S

Valverde

910

15

65

15

50

35

HR

S

Jof

910

16

80

10

30

60

HR

– nowość

IR

IR

S

* Groch jasnozielony drobny: S – gładkie, W – marszczone. Groch zielony drobny i gruby: S – ulistniony; A – afila

IR
HR

HR

IR

HR
– nowość w testach

69

Boxer
Nowy herbicyd
o bardzo szerokim zastosowaniu
w ochronie warzyw

herbicyd selektywny do stosowania po wschodach rośliny uprawnej
szeroka rejestracja do ochrony wielu gatunków warzyw
dobre działanie w zróżnicowanych warunkach pogodowych
bezpieczny dla roślin uprawnych

™

Switch

specjalistyczna ochrona
przed szarą pleśnią

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zwroty i symbole (oznaczenia) ostrzegawcze oraz zalecane środki ostrożności zamieszczone i opisane na etykiecie produktu.

najlepsze przygotowanie
i zabezpieczenie warzyw
w trakcie przechowania

™

Scorpion

Ratuje

i chroni
moje warzywa
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
SZEROKI ZAKRES
ZWALCZANYCH CHORÓB
SZEROKA
REJESTRACJA
OPRACOWANA
FORMULACJA
BEZPIECZEŃSTWO

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zwroty i symbole (oznaczenia) ostrzegawcze oraz zalecane środki ostrożności zamieszczone i opisane na etykiecie produktu.

™

dział

Promocja

naładowana

nagrodami!

1

2

Zaplanuj produkcję

3

Zakup nasiona Syngenta

Odbierz nagrody!

Promocja trwa od 01.12.2016 do 31.03.2017
Dotyczy nasion* następujących gatunków:
•
•
•
•
•

kapusty,
cebuli,
kalaﬁora,
brokułów,
pora,

•
•
•
•
•

buraczka ćwikłowego,
pomidorów gruntowych,
rzodkiewki,
sałat,
cukinii,

•
•
•
•
•

endywii,
ogórków gruntowych,
marchwi,
jarmużu,
papryki polowej Jupiter i Cruisaider.

* zaliczamy również zakupy w postaci rozsady.

WYCIĄG Z REGULAMINU PROMOCJI: Zaliczane są zakupy w punktach handlowych i od producentów rozsad na podstawie faktur VAT wystawionych na gospodarstwo. Gratisy należne są za zakupy
za pełną kwotę netto 10 tys. zł lub 20 tys. zł. Promocja skierowana jest tylko do producentów warzyw. Urządzenia będące gratisami zostaną dostarczone do producentów pocztą kurierską po wypełnieniu
deklaracji zakupów. Zgłoszenie faktury zakupu należy dostarczyć do dnia 30 maja 2017 r. na adres mailowy: warzywa.promocja@syngenta.com. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi
prowadzonymi przez firmę Syngenta Polska.

III

Sprawdź nasze aktualne promocje wewnątrz katalogu

Reprezentanci Terenowi

Polska Centralna
Mariusz Kwiatkowski

Polska Wschodnia
Rafał Żmuda

Polska Zachodnia
Grzegorz Goździk

Polska Północna
Marek Zieliński

Polska Południowa
Władysław Tokarczyk

668 11 80 35

608 44 34 79

604 47 71 01

600 33 72 82

600 34 25 25

mariusz.kwiatkowski
@syngenta.com

rafal.zmuda
@syngenta.com

grzegorz.gozdzik
@syngenta.com

marek.zielinski
@syngenta.com

wladyslaw.tokarczyk
@syngenta.com

Współpraca z przemysłem

Menedżer Produktu

Zbigniew Chuchnowski

Zenon Małek

696 430 148

608 679 884

zbigniew.chuchnowski
@syngenta.com

zenon.malek
@syngenta.com

Przy opracowaniu tego katalogu staraliśmy się,
aby informacje w nim zawarte były jak najdokładniejsze.
Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak
wykorzystane zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem
użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków
klimatyczno-glebowych typowych dla danego regionu.
W związku z tym, firma Syngenta Polska nie ponosi
odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie
na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Wersja katalogu: grudzień 2016

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699

Środki ochrony roślin
odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

więcej informacji znajdziesz na

www.syngenta.pl

