I POD OSŁONY

CIĘTA

PROMOCJA
Kup materiał siewny wybranych odmian
i odbierz profesjonalny nóż do warzyw!

x10

kup

x5

lub

Szczegóły akcji promocyjnej:
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 1 października 2016 r., a kończy dnia 28 lutego 2017r.
i obejmuje następujące produkty Syngenta (nasiona oraz rozsada):
• Odmiany kalafiorów: Aerospace, Bering, Bruce, Brunel, Solistar, Speedstar.
• Odmiany kapust: Bolikor, Grepala, Gregorian, Gallican, Mirror, Veronor
2.Akcja promocyjna polega na tym, iż w zamian za zakup odpowiedniej ilości Produktów promocyjnych,
Odbiorcy Końcowi Akcji Promocyjnej (tj. Producenci warzyw) otrzymują profesjonalny nóż
ze stali szlachetnej do warzyw.
3. Wymagane minimalne ilości to:
• 5 opakowań materiału siewnego KALAFIORÓW
• 10 opakowań materiału siewnego KAPUST
Minimalne ilości produktów promocyjnych to odpowiednio 5 oraz 10 opakowań oraz ich wielokrotność.
Materiał musi zostać kupiony jednorazowo w jednym Punkcie Handlowym.
UWAGA:
Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Syngenta Polska sp. z o.o. przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa
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kapusty

Bering F1

Odmiany dostosowane
do potrzeb producentów
Polska tradycja spożywania warzyw
oraz coraz częściej propagowany
prozdrowotny styl żywieniowy sprawiają,
że przed producentami warzyw stają
coraz to nowsze wyzwania. Dotyczą one
zarówno oczekiwań konsumentów, ale
również wymagań platform handlowych,
które w dużej mierze kreują trendy
rynkowe. Warzywa wczesne niewątpliwie
należą do tych produktów spożywczych,
przed którymi stawia się coraz częściej
sporo konkretnych oczekiwań. Należy do
nich zaliczyć niewątpliwie: wczesność,
powtarzalność, ciągłość dostaw, trwałość
pozbiorczą i przydatność do dłuższej
ekspozycji w warunkach sklepowych oraz
wysoką wartość żywieniową i zdrowotną.
Wieloletnie doświadczenie producentów
warzyw sprawia, że co roku doskonalą

Mirror F1

oni swój kunszt, wzbogacając go o nowe
odmiany, odzwierciedlające rzeczywiste
oczekiwania zarówno konsumentów
jak i handlowców. Syngenta jako lider
na rynku warzyw wczesnych oferuje
producentom kompleksowe rozwiązania
w postaci sprawdzonych i najlepszych
odmian warzyw oraz technologii. To
sprawia, że od wielu lat ogrodnicy
obdarzają nas zaufaniem i wybierają
właśnie odmiany z portfolio Syngenta.
Są bowiem przekonani o tym, że
nasze produkty gwarantują możliwość
skutecznego konkurowania produktem
na coraz bardziej wymagającym rynku
handlowca i konsumenta. Bardzo
skrupulatnie realizowany proces hodowli
i weryfikacji odmian pod względem
przydatności do lokalnych warunków

kapusty
uprawy ma, w ostatecznym rozrachunku,
ogromne znaczenie przy segmentacji
i wyborze poszczególnych odmian przez
producentów.
Realizując proces wdrażania nasion
odmian do praktyki ogrodniczej, zawsze
liczymy się ze zdaniem producentów
warzyw, którzy wskazują na silne
strony naszych odmian w konkretnych
uwarunkowaniach
klimatycznych,
glebowych i agrotechnicznych.
Najlepiej dostosowana oferta wczesnych
kapust z firmy Syngenta pozwoli
producentom zaplanować produkcję
i zbiór od końca kwietnia do lipca, czyli
na cały okres wiosenny oraz wczesno
letni. Odmiany te o ugruntowanej pozycji
są już na rynku od kilku lat i gwarantują
wysokiej jakości plon handlowy w różnych
warunkach uprawy, a także są idealnie
przystosowanie do zmiennych warunków
pogodowych, które w ostatnich latach
stają się normą i „nowym obliczem”
wiosny. To sprawia, że wielu producentów
również w roku 2016 postawiło na
dobrze znany asortyment kapust odmian

Bolikor F1

wczesnych firmy Syngenta. Mirror F1
i Veronor F1 zdecydowanie dominują
od kilku lat w uprawach tunelowych i są
znane oraz cenione jako odmiany wierne
w uprawie, Bolikor F1 to doskonała
odmiana do upraw pod włókniną
o wyjątkowej odporności zarówno na mało
stabilne w tym okresie temperatury, jak
i zróżnicowane warunki glebowe związane
z rejonem uprawy. Grepala F1 i Gregorian
F1 to bardzo dobry wybór na zbiór
w czerwcu. Od sezonu 2017 asortyment
kapust w tym segmencie powiększony
zostaje o nową odmianę Gallican F1. Jej
jeszcze lepsze wyrównanie, kształt oraz
kolor na pewno znajdą wielu zwolenników.
Dla
producentów,
którzy
pragną

przedłużyć sezon zbioru wczesnych
kapust proponujemy odmiany Rocktor
F1 i Casitor F1. Tym z Państwa, którzy
poszukują
kapusty
najwcześniejszej
do przetwórstwa, polecamy odmianę
Rington F1. W uprawie na świeży
rynek przy wczesnych nasadzeniach,
istnieje możliwość zbioru tej odmiany
już w czerwcu. Na zbiór późnym latem
zdecydowanie
polecamy
Państwu
odmianę Elastor F1, i jak sama nazwa
wskazuje, jest to odmiana elastyczna
zarówno
pod
względem
uprawy
(pozostawiona w polu nie traci wartości
handlowej), jak i przeznaczenia – doskonale
nadaje się na rynek warzyw świeżych oraz
do kwaszenia.

Veronor F1
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kapusty
Mirror F1 odporność na zagniwanie w uprawach tunelowych
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 50 - 53 dni
• główka okrągła, zbita, o wadze
1,2 - 1,4 kg
• roślina o mocnym wigorze, budująca
wokół główki dużą rozetę wzniesionych
liści
• wysoko osadzona główka
• duża odporność na pękanie i wybijanie
w pędy kwiatostanowe
• doskonałe wyrównanie roślin w polu

Zalety dla producenta:
• bardzo wczesny i wyrównany plon
• liście okrywające elastyczne,
niełamiące się podczas pakowania

• gładkie liście dobrze okrywające
główkę od spodu
• wysoka zdrowotność roślin
• wysokie osadzenie główki eliminuje
zagniwanie liści od spodu i ułatwia zbiór

Zalety dla handlowca:
• atrakcyjny, okrągły kształt główki
• obfite ulistnienie wokół główki i żywo
zielony kolor zachęcają klientów do
zakupu
• wysoka trwałość po ścięciu
• sprawdzona i ceniona przez klientów
na rynkach europejskich

Jetodor F1 znakomita wczesność w tunelu
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 50 - 53 dni
• waga główek 1,3 - 1,6 kg
• bardzo mocny wigor i dobre
wyrównanie
• rośliny o mocnym systemie
korzeniowym, co zapewnia dobry plon
nawet w stresowych warunkach
• główki duże, okrągłe, o doskonałej
strukturze
• odmiana bez tendencji do wybijania
w pędy kwiatostanowe

• główki nie pękają, można je
przetrzymać w polu
• dobra zdrowotność roślin

Zastosowanie:
odmiana przeznaczona do uprawy
w tunelach

Uwagi:
polecamy do najwcześniejszych
nasadzeń

Kevin F1 wysoki plon zbitych główek
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana o około 50 - 55 dniach
wegetacji
• przeznaczona do upraw wiosennych
w tunelach i pod przykryciami płaskimi
• główki okrągłe zbite, o doskonałej
strukturze wewnętrznej
• masa główek od 1,2 - 2 kg
• rośliny o bardzo silnym wigorze
• wysoka tolerancja na pękanie
• bardzo dobre wyrównanie

• kapusta przeznaczona na świeży
rynek, do sprzedaży w główkach
• polecana jako przedplon w tunelach
przed nasadzeniami pomidorów

Uwagi:
• zalecana do uprawy
na lżejszych stanowiskach
• silny system korzeniowy
• delikatny smak

kapusty
bardzo wczesna odmiana o dużej główce Veronor F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 53 - 55 dni
• główki duże, okrągłe,
o wadze 1,5 - 2,0 kg
• wysokie osadzenie główek
zabezpiecza przed zagniwaniem
• odporność na pękanie
• stabilne plonowanie w różnych
warunkach uprawy
• silny wigor i zdrowotność roślin

• odmiana przeznaczona na świeży rynek
• uprawa w tunelach i pod płaskimi
przykryciami

Uwagi: odmiana przeznaczona
do nasadzeń wiosennych

możliwość przetrzymania w polu Bolikor F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• 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 w polu
• doskonałe wyrównanie główek

odmiana przeznaczona do uprawy pod
płaskimi przykryciami – agrowłóknina
lub folia perforowana

Uwagi: odmiana o kompaktowej
główce z wysoką tolerancją na pękanie

EKSPERT SYNGENTA RADZI

GRZEGORZ GOŹDZIK
Na rynku wczesnych warzyw, w tym
kapusty, widoczne są pewne zmiany.
Polegają one między innymi na tym,
że odbiorcy – firmy handlowe czy sieci
supermarketów – oczekują produktów

zunifikowanych,
o
powtarzalnej
jakości, co dotyczy też trwałości.
Z tego względu nie zawsze wczesna
kapusta głowiasta biała jest pozytywnie
oceniana przez tego typu odbiorców,
zwłaszcza gdy główki są drobne,
łatwo ulegają uszkodzeniom i szybko
tracą na jakości. Te współczesne
wymagania rynku doskonale natomiast
spełnia odmiana Bolikor F1. Pozwala
ona uzyskać stabilny, wyrównany
i powtarzalny produkt – prawidłowo
wypełnione główki, osłonięte liśćmi
ochronnymi dobrze znoszą transport
i ekspozycję na sklepowych półkach.
W okresach chwilowej nadprodukcji
kapusta ta może być nawet przez krótki
czas przechowywana w chłodniach.

Bolikor z powodzeniem można
uprawiać w niskich tunelach typu
igołomskiego, ale w nieco późniejszych
niż
najwcześniejsze
nasadzenia
(w tzw. drugim rzucie). Nadaje się
też do uprawy pod agrowłókniną,
a
także
do
najwcześniejszych
nasadzeń
w
otwartym
gruncie.
Możliwe jest uzyskanie zwartych,
dobrze
wypełnionych
główek
o masie – w zależności od zagęszczenia
– 1,3 - 2 kg. Powyższe cechy
sprawiły, że Bolikor stał się już znaną
i rozpoznawalną odmianą w typowych
dla produkcji wczesnych warzyw
regionach – zarówno w podkrakowskiej
Igołomii, jak też w rejonie Piątku
i Łęczycy.
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kapusty
Reactor F1 idealnie wyrównana odmiana pod przykrycia płaskie
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 55 - 58 dni
• bardzo wyrównana, o atrakcyjnym
wyglądzie
• roślina o mocnym wigorze,
dobrze znosi warunki stresowe
• duża odporność na pękanie
• główki osiągające wagę
od 1,4 do 1,8 kg
• zbita struktura wewnętrzna

Zastosowanie: świeży rynek
Uwagi: elastyczne liście nie łamią się
podczas zbioru i pakowania

Grepala F1 mniejsze ryzyko uprawy
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 70 - 75 dni
• główki zbite, okrągłe, 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 osadzone główki,
bez tendencji do zagniwania

• kapusta przeznaczona na świeży rynek
oraz na tzw. pierwsze kwaszenie
• jakość, kształt i wielkość główek
poszukiwana przez supermarkety
• do produkcji pod przykryciami płaskimi
i w odkrytym gruncie

Uwagi: wzniesiony pokrój roślin
pozwala na zwiększenie zagęszczenia

Gregorian F1 (SGW0309)
doskonale wyrównany następca Grenadiera
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 72 - 75 dni
• wyrównanie roślin w polu
• twarde i kształtne główki,
o wadze 3 - 3,5 kg
• wyrównanie roślin skraca okres zbioru
i pozwala na uzyskanie większej ilości
dobrej jakości główek
• wysoko osadzone główki

ś redniowczesna kapusta, przeznaczona
na świeży rynek i do wczesnego
kwaszenia

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

kapusty
wyjątkowy smak świeżych surówek
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 75 - 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

(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

najwyższy plon do wczesnego kwaszenia Rington F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji 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 wciornastka
• bardzo krótki głąb wewnętrzny
• wysoka zdrowotność roślin

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

NOWOŚĆ

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

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

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.
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kapusty włoskie i czerwone

Wcześniejszy następca
odmiany Premius
Rynkowa potrzeba wzbogacania oferty
produktów w ostatnich kilku latach
staje się pewnego rodzaju standardem.
Pomimo że wczesne kapusty włoskie nie
stanowią znaczącego rynku, to jednak
są doskonałym wypełnieniem oferty
rynkowej, zarówno dla producentów jak

i handlowców. Ograniczona powierzchnia
uprawy wczesnej kapusty włoskiej
w Polsce sprawia, że w tym wczesnym
segmencie powinno się wybierać tylko
najlepsze odmiany. Tylko najbardziej
konkurencyjne odmiany w tak krótkim
okresie czasu ich podaży, gwarantują

sukces. Taką odmianą jest Preludium F1,
godny, wcześniejszy następca odmiany
Premius. Odmiana ta przeznaczona jest
dla producentów poszukujących bardzo
wcześnie tworzących się zbitych i ciężkich
główek. To najlepszy wybór, aby z tym
produktem być pierwszym na rynku.

Preludium F1 (S0284) godny następca odmiany Premius
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:

Uwagi

• okres wegetacji 52 - 57 dni
• główki okrągłe, dobrze wypełnione
osiągające masę 0,8 - 1,5 kg
• atrakcyjny wygląd i idealne wyrównanie
roślin
• wysoka przydatność do najwcześniejszej
produkcji w tunelach foliowych,
jak również do pierwszych nasadzeń
pod włókninę
• możliwość uprawy w większym
zagęszczeniu

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

Preludium F1

– włoska kompozycja
na otwarcie sezonu
W ostatnim czasie widać na rynku
wczesnych warzyw duże zainteresowanie
nie tylko kapustą głowiastą białą, ale
i kapustą typu włoskiego. Wynika
to m.in. z malejącej w okresie
wczesnowiosennym podaży kapusty
włoskiej pochodzącej z przechowalni.
Dlatego uprawiając wczesne warzywa,
warto do ich asortymentu włączyć
również kapustę włoską. Potwierdza
to Arkadiusz Derwisz z Czernichowa,
który produkuje wczesne warzywa na
potrzeby firmy AmPlus. Oprócz kapusty
głowiastej białej, uprawia również kapustę

włoską odmiany Preludium F1, która
pod względem wczesności nie ustępuje
odmianom kapusty białej. Okazuje się
przy tym przydatna zarówno do upraw
tunelowych w dużych zagęszczeniach,
jak i pod płaskimi przykryciami oraz
do pierwszych nasadzeń w otwartym
gruncie. Jest to godny następca znanej
odmiany Premius F1. Cechuje się
bardzo szybkim wiązaniem i dorastaniem

Zastosowanie:
przeznaczona na świeży rynek

główek, które – w zależności od terminu
uprawy i zagęszczenia – osiągają masę
od 0,8 kg (wczesne uprawy tunelowe)
nawet do 1,5 - 2 kg (przykrycia
z agrowłókniny i otwarty grunt). Główki
są kuliste, kształtne, mają krótki głąb
i ładną strukturę liści, co powoduje,
że uprawiając tę odmianę można
uzyskać wysokiej jakości produkty do
wczesnej sprzedaży. Dość długie okno
zbiorcze, wynoszące 2 - 3 tygodnie,
daje możliwość zebrania całego plonu.
Pierwsze zbiory w przypadku wczesnych
upraw tunelowych są możliwe już na
początku maja. Tym samym Preludium
rozpoczyna sezon kapusty głowiastej
włoskiej, poprzedzając odmianę Atlanum
F1, która z kolei pozwala kontynuować
podaż tego gatunku w dalszej części
sezonu.

kapusty włoskie i czerwone
oczekiwany następca odmiany Atlanta Atlanum F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie: kapusta przeznaczona

• 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 osadzone główki i szybki zbiór
• możliwość uprawy w większym
zagęszczeniu

na świeży rynek i do przetwórstwa

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

zdrowotność i odporność na stres Miletta F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana średniowczesna
– 105 - 110 dni wegetacji
• główki zbite, dorastające do 2 - 2,5 kg
• liście mocno pofałdowane
• doskonała, zbita struktura wewnętrzna

• p
 rzeznaczona na świeży rynek
i dla przetwórstwa
• możliwość uprawy w drugim cyklu
(nasadzenia do końca czerwca),
z przeznaczeniem na krótkie
przechowanie

Uwagi: wysoka odporność na tipburn
i zagniwanie główek od spodu

wysoka tolerancja na pękanie Reball F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana średniowczesna,
o 75 - 80 dniach wegetacji
• rośliny o silnym wigorze odporne
na stresowe warunki
• główki okrągłe, dorastające do 2 kg
• wysokie wyrównanie na polu

kapusta czerwona przeznaczona
na świeży rynek do upraw
pod przykryciami płaskimi i w gruncie

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

Sprinkin F1
Okres
uprawy
wczesnej
kapusty
pekińskiej cechuje się z reguły dużą
zmiennością warunków pogodowych,
podstawowym zagrożeniem dla takiej
produkcji jest występowanie czynników
powodujących jarowizację. Problem ten
występuje zarówno w produkcji pod
osłonami (folia i włóknina), jak i w otwartym
gruncie. Podatność na jarowizację wynika
głównie z cech odmianowych. Bardzo
często zdarza się, że splot niekorzystnych
warunków pogodowych, takich jak:
niska temperatura, susza, duże wahania
wilgotności w profilu glebowym, powodują
masowe „kwitnienie” większości odmian
w tym segmencie.

Firma Syngenta już od kilku lat proponuje
Państwu klucz do rozwiązania problemu.
Poprzez
wieloletnie
doświadczenia
i obserwacje producenci uprawiający
wczesną kapustę pekińską przekonali się
o bardzo wysokiej przydatności odmiany
Sprinkin F1 do trudnych warunków

uprawy. Mając na uwadze niższe niż
zazwyczaj zainteresowanie plantatorów
kapustą
pekińską
do
długiego
przechowywania, można przypuszczać,
iż surowiec ten będzie poszukiwany przez
odbiorców wczesną wiosną.

Sprinkin F1
wysoka tolerancja na wybijanie w pędy kwiatostanowe
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• odmiana wczesna, około 55 dni
wegetacji, do uprawy pod osłonami
i w gruncie
• odporna na wybijanie w pędy
kwiatostanowe
• zwarta główka o żywym, zielonym
kolorze
• wysoki plon

odmiana przeznaczona na świeży rynek,
do uprawy wiosną i latem

Uwagi:
możliwość uprawy z rozsady lub siewu
bezpośredniego w zagęszczeniu
do 100 tys./ha

Kilakin F1 wczesność i odporność na kiłę kapusty
Zastosowanie:

• odmiana 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

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

KI
Ł

Y

Cechy odmiany:
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kalafiory

Trzej muszkieterowie
na wczesną produkcję
Wczesna produkcja kalafiorów wiosną
obarczona jest ryzykiem stresowych
warunków uprawy, do których zalicza
się: zmienność i wahania temperatur
między dniem a nocą, brak dostatecznej
ilości światła do prawidłowego wzrostu
i rozwoju oraz zbyt wysoka wilgotność
względna powietrza.
W tak nieprzewidywalnych warunkach
niewątpliwie
istotnym
czynnikiem
powodzenia uprawy jest odpowiedni
dobór odmian. Dlatego też podczas
hodowli i doświadczeń odmianowych
pracownicy firmy Syngenta, starają
się wyselekcjonować takie odmiany,
które
mogą
sprostać
niełatwym
wyzwaniom uprawowym, przed którymi
stoi producent wiosną. W najbliższym
sezonie obok znanych i cenionych
odmian kalafiora o stosunkowo krótkim
okresie wegetacji, takich jak Solistar F1

i Bering F1, pragniemy polecić Państwu
najwcześniejszą odmianę w asortymencie
firmy Syngenta, kalafior Speedstar F1. Jest
to propozycja dla producentów, dla których
priorytetem jest wyprodukowanie wysokiej
jakości kalafiora na najwcześniejszy termin
zbioru. Speedstar polecany jest przede
wszystkim do najwcześniejszych nasadzeń
w tunelach foliowych.
Speedstar, Solistar i Bering, to
odmiany którym warto zaufać i rozpocząć
planowanie produkcji a także zbiorów
wiosennych kalafiorów.
Propozycja
tych
wzajemnie
uzupełniających
się
odmian,
daje
możliwość wyprodukowania kalafiora
o najwyższej jakości w pierwszym
wiosennym terminie oraz jego sprzedaży
w sposób ciągły przy zachowaniu
wszystkich pożądanych cech jakościowych
wymaganych przez kontrahentów.

Bering F1

Solistar F1

Speedstar F1
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kalafiory
Speedstar F1 (SGC1008) jakość w najwcześniejszym terminie
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:

Zastosowanie: przeznaczona

• bardzo krótki okres wegetacji
– 52 - 56 dni
• dobre okrywanie róż
• róże zwięzłe, idealnie białe
• atrakcyjny wygląd i szybki zbiór
• liście wzniesione, niełamiące się

na świeży rynek wczesną wiosną
z upraw w tunelu

Uwagi: najwcześniejsza odmiana
w asortymencie

Solistar F1 wczesność i jakość z tunelu
Cechy odmiany:
• okres wegetacji 55 - 59 dni, uzależniony
od rejonu uprawy i typu osłony
• odmiana jest idealnym
przedłużeniem zbiorów spod folii
zaraz po najszybszym kalafiorze w
asortymencie jakim jest Speedstar
• idealnie spisuje się w uprawie spod
przykryć płaskich
• mocniejsza siła wzrostu – cecha
niezwykle pomocna w stresowych
warunkach uprawy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• róże białe, wyrównane o zwartej
strukturze nawet w gorszych
warunkach pogodowych

• dobre okrycie róży liśćmi
• idealne połączenie wysokiej jakości
róży z wczesnością

Zastosowanie: kalafior przeznaczony
do sprzedaży na świeżym rynku

Uwagi:
• odmiana przeznaczona do uprawy
w tunelu oraz spod pierwszych
przykryć płaskich
• róże atrakcyjnie prezentują się
w skrzynce
• wysokie nawożenie azotowe może
skutkować opóźnieniem terminu zbioru
z uwagi na silny wigor roślin

Easytop F1 doskonała jakość róż z tunelu
Cechy odmiany:

Zastosowanie: wczesny kalafior,

• krótki okres wegetacji 56 - 60 dni
• rośliny o mocnym wigorze i bardzo
dobrym wyrównaniu
• elastyczna blaszka liściowa, niełamiąca
się podczas zbioru
• białe, zwarte, dobrze okryte róże

przeznaczony na świeży rynek

Uwagi: jest doskonałym uzupełnieniem
odmiany Solis, pozwala na przedłużenie
zbiorów wysokiej jakości róż z tuneli

kalafiory
nowa jakość kalafiora Bering F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• okres wegetacji – 58 - 63 dni
• wyjątkowy wigor roślin w tym
segmencie, z tolerancją na trudniejsze
warunki pogodowe
• śnieżnobiałe, zbite i idealnie okryte
róże
• wzniesiony pokrój i wysoka
zdrowotność roślin
• atrakcyjny produkt handlowy
dla świeżego rynku krajowego
z możliwością eksportu

• wczesny kalafior przeznaczony do
sprzedaży na świeżym rynku z dobrą
trwałością pozbiorczą
• daje możliwość przechowania
w chłodni, bez utraty jakości

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

sprawdzona w uprawach pod przykryciami płaskimi Brunel F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• wczesna, o krótkim okresie wegetacji
– 60 - 63 dni
• silna blaszka liściowa bardzo dobrze
okrywająca róże
• ciężkie, białe róże
• szeroki głąb po ścięciu, atrakcyjny
wygląd podczas sprzedaży
• liście elastyczne (nie łamią się podczas
wiązania)

wczesny kalafior, przeznaczony na
świeży rynek do upraw pod przykryciami
płaskimi i w odkrytym gruncie

Uwagi: pewność zbiorów wysokiej
jakości róż dzięki wysokiej tolerancji
na stresowe warunki wczesnej wiosny

odmiana na zbiór wiosenny i poplon Bruce F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

przeznaczona na świeży rynek
i do 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)
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kalafiory
Aerospace F1 średniowczesna odmiana o silnym wzroście
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

•
•
•
•

świeży rynek, do upraw wiosennych
i poplonowych

okres wegetacji 70 - 75 dni
silny wzrost roślin
wysokie wyrównanie
liście wzniesione, elastyczne,
niełamiące się
• róże wysokiej jakości, dorastające
do 1,5 kg

Uwagi:
skoncentrowany zbiór – do 2 - 3 cięć

Guideline F1 (SGC3062)
wysoka zdrowotność na letnie i wiosenne zbiory
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:
• okres wegetacji w sprzyjających
do wzrostu warunkach – ok. 73 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

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

kalafiory
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 i brokuły
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 Lecanu F1 – 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

LESZEK KUTEK

Grupa producentów
owoców i warzyw KALGRUP

stabilny i wyrównany wzrost – dodaje.
Podstawą wysokich plonów kalafiorów
jest duża masa wegetatywna, a taką
potrafi zbudować ta odmiana. Guideline
jest też 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
więc 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
sprawdza się 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 wyróżnia
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 systemem 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
to pierwszy rok w sprzedaży, szybko
zyskała uznanie producentów.
Z obserwacji producentów wynika też,
że kalafior Guideline charakteryzuje 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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brokuły

Besty F1 – siła korzenia
Po kilku latach doświadczeń w wielu
rejonach kraju, w 2016 roku do handlu
nasionami brokułu wprowadzona została
nowa odmiana o nazwie Besty F1.
I kolejny raz potwierdziła swoją wysoką
wartość do uprawy pod potrzeby świeżego
rynku. Wielu producentów, uprawiających
standardowe odmiany dla wiosennego
i letniego okresu uprawy, w sposób
jednoznaczny potwierdza przydatność
tej odmiany do pierwszych wiosennych
nasadzeń pod płaskie przykrycia, jak
i najwcześniejszych w otwartym gruncie.
Niewątpliwie znaczącą i potwierdzoną

zaletą tej odmiany okazała się wysoka
tolerancja na stresowe warunki uprawy
wiosną roku 2016. Odmiana charakteryzuje
się stosunkowo krótkim okresem wegetacji
(65 - 70 dni). Po upływie tego terminu roślina
o mocnym wigorze wytwarza bardzo
dobrej jakości róże, charakteryzujące
się jednolitym kopulastym kształtem
i wyrównanym pąkiem. Doświadczenia
uprawowe i opinie wielu producentów
w roku 2016, potwierdzają dużą wartość tej
odmiany w stosunkowo wąskim portfolio
odmian tego typu. Warto nadmienić, że
róże dorastały we wczesnych terminach do

wagi ponad 500 g. Trudno jednocześnie
nie wspomnieć o wysokiej przydatności
odmiany Besty do uprawy na stanowiskach
lżejszych, z racji mocnego systemu
korzeniowego. Cechą tej odmiany jest
także wysoka wartość pozbiorcza samych
róż, które przez długi czas zachowują
świeżość i wartość handlową. Odmiana
Besty charakteryzuje się ponadto
wysokim procentem roślin zebranych
z pola i ich wysokiej jakości handlowej.
Przez wielu producentów jest już ceniona
za powtarzalność oraz stosunkowo krótki
i stabilny okres wegetacji.

Wiesław Celej, producent z Wasylowa

Duże uznanie w oczach pana Wiesława
Celeja zdobył brokuł Besty F1. Ładny,
równo, szybko rosnący brokuł, utrzymujący
jakość róż nawet w trudnych warunkach
uprawy – tak ocenia tę odmianę Wiesław
Celej. Brokuł Besty okazuje się być
tolerancyjny wobec stresowych warunków
uprawy, a takie panowały między innymi
wiosną w 2016 roku (susza i chłody).
Odmianę tę sadzono od początku kwietnia,
w kilku terminach, co zaprocentowało
plonami zbieranymi od połowy czerwca
do końca lipca. Besty wyróżniały równe,
kształtne róże, czego nie udało się uzyskać
w przypadku innych odmian. Wysoka
jakość i wyrównanie róż sprawiało, że nowa
odmiana szybko zdobyły akceptację
odbiorców. No i plon, w którym blisko 100%
zbieranych róż miało wartość handlową.
To przekonuje pana Wiesława do uprawy
tej odmiany w kolejnych sezonach.

brokuły
odmiana bardzo wczesna Montop F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie:

• wczesna – około 65 dni, do uprawy
wiosną i latem
• drobne pączki
• nie posiada odrostów bocznych
• zwarte, ciemnozielone i wypukłe róże
• wysoki plon

głównie świeży rynek

Uwagi:

dobrze
znosi trudne warunki uprawy
wczesną wiosną (słabe warunki świetlne)

szybki plon przez cały sezon
Cechy odmiany:
• wczesna, 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 łodydze
• łodyga proporcjonalna o atrakcyjnym
handlowym wyglądzie
• rośliny nie tworzą odrostów bocznych
• wysoka wartość roślin po zbiorze
(długo zachowuje świeżość)

• szybkie przygotowanie roślin
do sprzedaży, z uwagi na łatwość
obrywania liści

(SGD93200)

Besty F1
NOWOŚĆ

Zastosowanie:
• odmiana przeznaczona głównie
na zaopatrzenie świeżego rynku
• polecana do uprawy na przełomie
wiosny/lata oraz lata/jesieni

Uwagi:
szybkie i proste przygotowanie
do sprzedaży

krótki okres wegetacji i wysoka jakość produktu Monteco F1
Cechy odmiany:

Uwagi:

•
•
•
•

• polecana do uprawy na przełomie
wiosny/lata oraz lata/jesieni
• nieliczne liście na łodydze głównej,
łatwe do usunięcia, co ułatwia
przygotowanie róż do sprzedaży

okres wegetacji 70 - 75 dni (typ Montop)
róże zbite o kulistym kształcie
drobne, wyrównane pączki
odmiana bez odrostów bocznych

Zastosowanie:
przeznaczona na świeży rynek
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rzodkiewki

Stonar F1

– jeszcze większe możliwości uprawy
Odmiana rekomendowana do siewu
pod osłony ogrzewane i nieogrzewane
w okresie od listopada do lutego.
Stonar F1 to dobre wsparcie dla
Donar F1. Odmiana dnia krótkiego,
przeznaczona do uprawy pod osłonami
w okresie od listopada do końca lutego.
Sprawdzona zarówno w doświadczeniach
u długoletnich producentów tego warzywa
w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, jak

również w krajach zachodniej Europy.
Odmiana wyróżnia się dużą tolerancją
na niskie natężenie światła. Roślina
odznacza się bardzo dobrym wigorem i
dużym wyrównaniem roślin. Najlepszymi
terminami siewu Stonar jest okres od
listopada do końca lutego. W okresie
zbiorów liście są stosunkowo silne,
co usprawnia pęczkowanie. Liście są
elastyczne i posiadają trwały, zielony

kolor. Zgrubienia są kuliste, centralnie
umieszczone, wzniesione ulistnienie,
korzonek pojedynczy, delikatny i cienki.
Zabarwienie w kolorze intensywnej
czerwieni z połyskiem. W czasie obrotu
hurtowego
i
sklepowego
dobrze
zachowuje kolor. Dobra struktura
wewnętrzna miąższu wyróżnia odmianę
Stonar w okresie uprawy w stosunku do
innych odmian.

Stonar F1 najwcześniejsza pod osłony ogrzewane
NOWOŚĆ

Cechy odmiany:
• najszybsza odmiana na rynku
zaraz po Donar
• nowość w typie Donar, przeznaczona
do uprawy w okresie krótkiego dnia
• szybkie tempo tworzenia okrągłych
zgrubień
• bardzo dobre wyrównanie pod
względem tempa wzrostu
• wysoka trwałość pozbiorcza
• atrakcyjny, intensywny czerwony kolor
z połyskiem
• mocno osadzone, silne wzniesione
krótkie liście

• ciemne ulistnienie dobrze
kontrastujące z intensywnie
czerwonym kolorem zgrubień
• bardzo wysoka jakość wewnętrzna
• nasiona kalibrowane

Rekomendacje:
polecamy do uprawy pod osłonami
w okresie krótkiego dnia (w segmencie
Donar) oraz do wczesnych siewów
pod osłonami foliowymi

Avatar F1 (SGR0507) rekomendowana do wczesnej produkcji
Odporność: IR: Pp Peronospora
parasitica (Mączniak rzekomy)
Charakterystyka odmiany:
• nowość w typie Donar, przeznaczona
do uprawy w okresie krótkiego dnia
• średnia odporność na mączniaka
rzekomego (IR)
• szybkie tempo wiązania zgrubień
• bardzo dobre wyrównanie
• odporność na pękanie
• wysoka trwałość pozbiorcza
• atrakcyjny, intensywny czerwony kolor
z połyskiem

• mocno osadzone, silne wzniesione liście
• jednolicie wyrównany, okrągły kształt
zgrubień korzeniowych
• ciemne ulistnienie dobrze
kontrastujące z intensywnie
czerwonym kolorem zgrubień
• nasiona kalibrowane

Rekomendacje: polecamy do uprawy
pod osłonami w okresie krótkiego dnia
(w segmencie Donar) oraz do wczesnych
siewów w gruncie pod włókniną
(segment odmiany Rondar)

rzodkiewki
najlepsza odmiana do uprawy pod osłonami Donar F1
Cechy odmiany:

Zastosowanie: uprawy tunelowe

• s zybkie tempo wiązania zgrubień
(odmiana nieco wcześniejsza
od Rondar)
• odmiana tolerancyjna na niekorzystne
warunki uprawy w okresie krótkiego
dnia
• zgrubienia kuliste, karminowoczerwone
• miąższ biały, bez tendencji do parcenia
• krótkie, mocno osadzone liście
• bardzo dobre wyrównanie

i szklarniowe (wysiew od połowy
września do połowy marca)

Uwagi:
• n
 asiona kalibrowane
• niższe koszty uprawy ze względu
na krótki okres produkcji
• łatwy zbiór i pęczkowanie
• towar wysokiej jakości, długo
zachowuje handlowy wygląd

znakomita jakość w uprawie w tunelu Jostar F1
Odporność: IR: Fusarium oxysporum
sp. raphani

Cechy odmiany:
• 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

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

Uwagi:
• wysokie wyrównanie roślin
• łatwy zbiór i pęczkowanie
• nasiona kalibrowane

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

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

NOWOŚĆ
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papryki

Yecla F1

– sprawdzony wzór na sukces
Papryka Yecla F1, uprawiana w Polsce od
przeszło 10 lat nadal nie ma sobie równych.
W ostatnim czasie stała się standardem w
radomskim zagłębiu uprawy tego warzywa
i stanowi wzorzec, któremu jak dotąd
nie są w stanie dorównać inne odmiany.
Doskonale wiedzą o tym producenci,
którzy co roku decydują się na uprawę tej
niezawodnej papryki.
Rynek papryki w Polsce zmienia się
dynamicznie. Z roku na rok zwiększa
się ilość papryki eksportowanej do

bardzo
wymagających
odbiorców.
Wzrastają wymagania jakościowe papryki
przeznaczonej do odbiorców w kraju i za
granicą. Wysoka jakość handlowa jest
najważniejszym czynnikiem decydującym
o zakupie i cenie.
Papryka Yecla doskonale wpisuje się
w oczekiwania handlowców, uprawiana
w Polsce od wielu lat zawsze była
doceniana za wysoką jakość handlową
owoców. W obecnej sytuacji wysokich
wymagań jakościowych na rynku, Yecla

spełnia najwyższe wymagania jakościowe
handlowców. Producenci uprawiający te
odmianę mają zapewniony zbyt wysokiej
jakości owoców, a wysoki plon handlowy
wpływa na opłacalność produkcji.
Odmiana Yecla jest najwcześniejszą
odmianą na rynku, co dodatkowo
zwiększa opłacalność produkcji.
Papryka Yecla, uprawiana w Polsce od
wielu lat nadal nie ma sobie równych i jest
sprawdzonym wzorem na sukces dla
wielu producentów.

Yecla F1 wczesność oraz wysoki plon handlowy
Odporności: wysoka HR: Tm 0
Segment: czerwony blok, uprawa
tunelowa

Owoc:
• 160 - 180 g, czerwony blok
• wyrównany kształt owoców typu blok
• stabilna wielkość owoców w całym
sezonie
• długa szypułka ułatwiająca zbiór
• ciężkie owoce dzięki grubym ściankom
owoców
• szybkie i równomierne wybarwianie
• najwcześniejsza odmiana na rynku,
wysoki plon wczesny

• doskonała jakość owoców
• tolerancja na suche spękania skórki
• dobra trwałość owoców, wysoka
jakość handlowa
• wysoki plon handlowy

Roślina: 
•
•
•
•

siła wzrostu umiarkowana
dobry balans rośliny i stabilny wzrost
pokrój otwarty
dobre wiązanie

Uwagi: 
• duża wczesność i doskonała
• jakość owoców

papryki
wyrównane, ciężkie owoce przez cały sezon Beniel F1
Odporności: HR: Tm: 0-3, IR: TSWV: 0
Segment: czerwony blok,
uprawa tunelowa

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

równa wielkość przez cały sezon
regularny kształt owoców
gruba ścianka
dobra jakość owoców na jesień

• intensywny czerwony kolor
• średnia masa owoców 170 - 190 g
• bardzo dobra wczesność jak
u odmiany Yecla
• wysoki plon całkowity i handlowy
• rośliny średniej wielkości, łatwe w uprawie
• wyrównane zawiązywanie owoców
przez cały sezon

duże owoce, wysoki plon Balta F1
Odporności: wysoka HR: PVY: 0, 1, 2
/ Tm: 0, IR: Lt / CMV / TSWV: 0
Segment: czerwony blok, uprawa
tunelowa

• łatwy zbiór – owoce nie zakleszczają się
• wysoka trwałość pozbiorcza, owoce
długo zachowują świeżość

Roślina: 
Owoc:
• 250 - 280 g, duży rozmiar, bardzo
atrakcyjny produkt na świeży rynek
• intensywny błyszczący kolor
• skórka bez tendencji do pękania
• wyrównany kształt w ciągu całego
sezonu

• rośliny średniej wielkości, o otwartym
pokroju, nadające się do produkcji we
wszystkich typach folii
• stabilne, równomierne wiązanie
• plon porównywalny do liderów rynku

Uwagi: dobre wyniki w uprawie w polu

asortyment odmian papryki
Odmiana

odporności

kształt i wielkość

kolor

przeznaczenie

dla producenta

dla konsumenta i handlowca

Yecla F1

HR: Tm 0

blok 160 - 180 g

czerwony

uprawy tunelowe

wysoki wczesny plon oraz duży plon
handlowy w najwyższej jakości

wysoka jakość owoców oraz wyrównany kształt
i wielkość przez cały sezon

Beniel F1

HR: Tm: 0-3; IR: TSWV: 0

blok 160 - 180 g

czerwony

uprawy tunelowe

wysoki wczesny plon

wysokiej jakości owoce przez cały sezon

Balta F1

HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0,
IR: Lt / CMV / TSWV: P0

blok 250 - 280 g

czerwony

uprawy tunelowe

duże owoce, wysoki plon całkowity

atrakcyjny wygląd dużych owoców, doskonały
do sprzedaży na rynkach lokalnych

Jupiter F1

HR: Tm: 0 / TMV

blok 170 - 190 g

czerwony

uprawy w odkrytym
gruncie

silny wigor, stabilny wzrost w
stresowych warunkach uprawy polowej

wysokiej jakości owoce z uprawy w gruncie

Blondy F1

HR: PVY: 0

blok 150 - 160 g

kremowy

uprawy tunelowe

wysoki wczesny plon

wyjątkowy kremowy kolor, nie zmieniający się
w trakcie sezonu

Limone F1

HR: Tm3
IR: TSWV: PO

blok 150 - 160 g

żółty

uprawy tunelowe

wysoki plon handlowy

gruba ścianka i atrakcyjny,
intensywnie żółty kolor

HR: Tm 2

stożek 140 - 150 g

kremowy

uprawy tunelowe
i w odkrytym gruncie

silny wigor, wysoki plon w każdych
warunkach

wyjątkowy kształt stożkowy poszukiwany
na rynkach lokalnych

brak

stożek 130 - 140 g

pomarańczowy

uprawy tunelowe
i w odkrytym gruncie

wysoki plon, łatwość uprawy

innowacyjny, pomarańczowy kolor owoców

papryka typu blok

papryka stożkowa
Dimentio F1
Pirouet F1
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sałaty
pod osłonami w okresie wiosennym i jesiennym Panukia
Odporności: pełna odporność
na mączniaka rzekomego BL 16-31
Zastosowanie:
sałata masłowa, najlepsza na krótki dzień
– w okresie wiosennym i jesiennym

• łatwa w czyszczeniu, dobrze
prezentuje się w skrzynkach
• sałata idealna do sprzedaży
w supermarketach, zachowuje długo
świeżość po zbiorze.
• liście nieco ciemniejsze niż u odmiany
Pantlika

Cechy odmiany:
• bardzo ładny kształt główek
i struktura liści
• wysoka zdrowotność roślin i tolerancja
na warunki stresowe

sprawdza się w wysokich temperaturach Nisava
Odporności: wysoka odporność (HR)
na mączniaka rzekomego ras: Bl: 1-25,
27, 28 oraz mszycę Nr: 0
Zastosowanie: sałata masłowa

• wysoka tolerancja na Tipburn*
• bez tendencji do zagniwania spodów
• tolerancja na bardzo wysokie
temperatury
• nie wybija w pędy kwiatostanowe

do szklarni i tuneli na lato, do uprawy
od połowy kwietnia do września

Uwagi:

Cechy odmiany:
• duże, ciężkie główki
• szybkie tempo wzrostu
• kolor jaśniejszy od Tonavy z żółtawym
odcieniem

• doskonale sprawdziła sie w okresach
letnich upałów w ciągu ostatnich 3 lat
• długo zachowuje świeżość w obrocie
handlowym
• bardzo wysoki udział plonu handlowego

pełna odporność na mączniaka Furian
Odporności: HR: Bl 16-31 / Nr 0
Zastosowanie: sałata
masłowa do uprawy gruntowej,
szczególnie polecana do nasadzeń
wczesnowiosennych i jesiennych

Cechy odmiany:
• ładna, ciężka duża główka
• tworzy wyrównane główki, długo
zachowuje jakość zbiorczą na polu
• nie jest wrażliwa na Tipburn*
• czysty, płaski spód, ładnie wypełnia
skrzynkę, liść spodni szeroki nawet
po oczyszczeniu wygląda ładnie

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR):
Bl Bremia lactucea
Nr Nasonovia ribisnigri
LMV Lettuce Mosaic Virus

Mączniak rzekomy
Mszyca porzeczkowo-sałatowa
Wirus mozaiki sałaty

* „Tipburn” – zamieranie brzegów liści, choroba fizjologiczna
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pomidory
Boderine F1 wczesność i doskonały kolor
Odporność: HR: TMV 0 / ToMV 0-2
/ V / Fol 1-2; IR: M
Segment: uprawy tunelowe
Owoc:

Roślina:
• prawidłowy balans generatywnowegetatywny rośliny
• odmiana o około tydzień wcześniejsza
od odmiany Brooklyn

• 140 - 150 g, ciemnoczerwony
z doskonałym połyskiem bez tendencji
do przebarwień
• bardzo atrakcyjna i trwała szypułka
• grona regularne, bardzo dobre
wyrównanie owoców

Baribine F1
wczesny plon i odporność na brunatną plamistość liści
Odporność: HR: ToMV 0-2 / For / Fol
0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV
Segment: uprawy tunelowe
Owoc:
• 140 - 150 g, intensywnie czerwony
z połyskiem
• okrągły kształt, lekko żebrowany
• owoce długo zachowują wysoką
jakość handlową
• trwała, atrakcyjna szypułka
• wysoki plon handlowy

Roślina:
• optymalny balans generatywno-wegetatywny, zbliżony do odmiany
Boderine
• wysoki, wczesny plon – odmiana o
około tydzień wcześniejsza niż Brooklyn
• dobre wiązanie owoców
• odporność na brunatną plamistość liści

Sandoline F1 duże owoce w segmencie standardowym
Odporność: HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0
/ Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV
Segment: uprawy tunelowe
Owoc:
• owoce o masie 160 - 180 g,
intensywnie czerwone
• okrągły kształt, lekko żebrowany
• trwała, atrakcyjna szypułka
• owoce twarde, długo zachowują
jakość handlową
• wysoki plon handlowy

Roślina:
• silny wigor, dobry balans
generatywno-wegetatywny
• dobre wiązanie owoców, regularne grona
• stabilny wzrost i rozwój kolejnych gron
• odporność na brunatną plamistość liści

pomidory
charakterystyka pomidorów tunelowych
Odmiana

odporności

wielkość

przeznaczenie

sugerowany
termin uprawy

zalety dla producenta

zalety dla konsumenta i handlowca

odmiany o owocach standardowych
Boderine F1

HR: TMV 0 / ToMV 0-2, / V
/ Fol 1-2; IR: M

140 - 150 g

uprawy tunelowe
i przy paliku

bardzo dobre wiązanie owoców,
wyrównana wielkość i kształt

intensywny, ciemny kolor owoców,
doskonała jakość i smak

Baribine F1

HR: ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V
/ Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV

140 - 150 g

uprawy tunelowe
i przy paliku

wczesność i odporność
na brunatną plamistość liści

wyrównane owoce o doskonałej
jakości handlowej

Brooklyn F1

HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2
/ For / Ff 1-5

zdrowotność i pewny plon

okrągłe owoce długo zachowujące
wysoką wartość handlową

doskonałe wiązanie i bardzo wysoki
plon, odmiana bardzo wczesna

kuliste, lekko płaskie owoce,
z atrakcyjną szypułką

160 - 180 g uprawy tunelowe

pełna paleta odporności, jednolity
w całym okresie uprawy, łatwa
w obróbce i prowadzeniu

doskonały smak i trwałość, czerwona
jednolita barwa, brak twardego rdzenia

Sandoline F1

Carnegie F1

150 - 170 g uprawy tunelowe

HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1
/ V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR:
160 - 180 g uprawy tunelowe
TYLCV
HR: ToMV: 0-2 / V
/ Fol: 1, 2 / For / Ff: 1-5; IR: M

odmiany o owocach mięsistych
Casania F1

HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V
/ Fol 1-2 / For / Ff 2,5

190 - 220 g uprawy tunelowe

stabilny wzrost nawet do 12 gron

wysoka jakość owoców
w segmencie mięsistym

Tsarine F1

HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V
/ Fol 1-2 / For / Ff 2,4; IR: M

190 - 220 g uprawy tunelowe

silny wigor, wysoki plon dużych,
mięsistych owoców

bardzo duże owoce o tradycyjnym kształcie
pomidorów mięsistych i wyjątkowym smaku

Grumira F1

HR: TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Ff: 1-5
/ Fol: 0-1 / For / V / M

190 - 210 g uprawy tunelowe

stabilny wzrost, łatwa uprawa

wyrównana wielkość owoców
wysokiej jakości

HR: ToMV: 0-2 / V / Fol: 0-1/ V
/ S; IR: TYLCV / Mi / Ma / Mj

180 - 200 g uprawy tunelowe

odmiana o ciągłym wzroście,
łatwa w prowadzeniu

delikatna, soczysta struktura wewnętrzna,
prawdziwy smak pomidora malinowego

Fol: 1,2 / TSWV / ToMV: 0-2 / V

120 - 150 g

uprawy tunelowe
i przy paliku

silny wigor i wysoka zdrowotność

atrakcyjny kształt, dobra trwałość owoców

HR: Ff 1-5 / Fol: 1, 2 / For / V
/ Va / Vd / ToMV: 0-2;
IR: Pl / M / Ma, Mi, Mj

nd

nd

silny i stabilny wigor w uprawach
szczepionych

nd

odmiany o owocach innowacyjnych
OWOC MALINOWY:

Mamoru F1
OWOC OWALNY:

Kilates F1

podkładka
Arnold

nd
– cykl wiosenny

– cykl jesienny

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR):
Ff 1-5 Cladosporium fulvum, race 1-5
		 Brunatna plamistość liści

(On) Oidium neolycopersici
		 Mączniak prawdziwy pomidora

(M) Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica
		 Nicienie

Fol 1 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 0
		 Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 0

(Pl) Pyrenochaeta lycopersici
		 Korkowatość korzeni

ToMV 0-2 Tomato Mosaic Virus, strain 0, 1, 1.2, 2
		 Wirus Mozaiki Pomidora

Fol 2 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 1
		 Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 1

S Stemphylium sp.s.
		 Gray leaf spot

TMV Tobacco Mosaic Virus
		 Wirus Mozaiki Tytoniu

Fol 3 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 3
		 Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 3

Ss Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici
		 Gray leaf spot

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus
		Wirus brązowej plamistości liści

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
		 Fuzarioza zgorzelowa

V Verticillium dahliae + V. albo-atrum
		 Wertycylioza
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ogórki
Ekol F1 wysoki plon, łatwa uprawa
NOWOŚĆ

Segment:

Roślina:

uprawy szklarniowe oraz uprawy
tunelowe

• odmiana partenokarpiczna,
o stabilnym zbalansowanym wigorze
• równomiernie plonująca, zbiór głównie
z pędu głównego,
• bardzo dobra wczesność oraz wysoki
plon całkowity

Owoc:
• kształt smukły (proporcje 3,2:1),
długość 8 - 10 cm
• zielony kolor owoców, bez tendencji
do żółknięcia
• owoce jędrne, pokryte średniej
wielkości brodawkami

EKSPERT SYNGENTA RADZI

RAFAŁ ŻMUDA
Ekol F1 wyróżnia się wśród odmian
ogórków
partenokarpicznych
jasnozielonym kolorem i smukłym
kształtem owoców, a tym samym

doskonale wpisuje w gusta polskich
konsumentów. Jest polecany przede
wszystkim do wczesnych upraw
w tunelach i szklarniach, ale może
być z powodzeniem uprawiany w
gruncie, np. pod przykryciami z folii
lub agrowłókniny. Jego zaletą jest
wysoki wczesny plon handlowy, co
daje możliwość pozyskania dużej ilości
produktu już w pierwszych dniach
zbioru. Produktu, który z powodzeniem
można sprzedać na rynku świeżych
warzyw, a także przeznaczyć do
szybkiego kwaszenia i przygotowania
poszukiwanych na początku sezonu
ogórków tzw. małosolnych. Rośliny są

łatwe w prowadzeniu, z małą ilością
bocznych pędów, tworzą po minimum
3 zawiązki w węźle i nie mają tendencji
do ich zrzucania. Ekol wyróżnia się
plennością, co jest m.in. zasługą wysokiej
tolerancji na stresowe warunki uprawy,
w których to nie dochodzi do zrzucania
zawiązków. Istotne u tej odmiany jest
utrzymanie wartości handlowej – nawet
nie zerwane na czas owoce nie mają
tendencji do przerastania. Wczesność,
szybkie zarówno tempo wzrostu,
jak i wchodzenie w owocowanie
predysponują tę odmianę przede
wszystkich do uprawy w tunelach lub
szklarniach na zbiór przyśpieszony.

Spino F1 (CUP 700) wysokiej jakości ogórek na cykl jesienny
NOWOŚĆ

Odporności: HR: Ccu / Px / CMV;
IR: Gc / CVYV
Segment: uprawy szklarniowe
i tunelowe jesienne
Owoc:
• nieco dłuższy od odmiany Pasalimo,
(3,3:1), 8-11cm
• ciemno zielony kolor

Roślina: 
• odmiana partenokarpiczna
o generatywnym wzroście
• silna roślina, otwarty pokrój rośliny
• wysoki plon, równomierne zbiory
przez cały okres zbioru
• możliwość skumulowania zbiorów,
z kilku węzłów, w korzystnym okresie
sprzedaży

Uwagi: w uprawach wiosennych
wyrastają dłuższe owoce 3,5:1

ogórki
wysokie zbiory przez cały sezon Maxwell F1
Odporności: HR: Ccu / Px; IR: Gc
Segment: uprawy tunelowe i
szklarniowe

Owoc:
• owoce o długość 19 - 23 cm
• wytwarza 1 - 3 owoców w węźle
• lekko żebrowane, ciemnozielone,
wyrównanej wielkości

NOWOŚĆ

Roślina: 
• średnia siła wzrostu i krótkie
międzywęźla
• łatwa w pielęgnacji, nie wymaga cięcia
jak i ogłowienia pędu głównego
• otwarty pokrój dający swobodny
przepływ powietrza
• tolerancyjna na mączniaka
prawdziwego

asortyment odmian ogórka przeznaczonych do upraw pod osłonami
Odmiana

odporności

typ i kształt

przeznaczenie

zalety dla producenta

zalety dla konsumenta i handlowca

Ekol F1

HR: Ccu
IR: Px / CMV

partenokarpiczny, grubobrodawkowy
(długość : grubość) 3,2:1

uprawy tunelowe
i szklarniowe

wysoki plon, stabilny wzrost
w każdych warunkach

optymalna długość owoców

Maxwell F1

HR: Ccu / Px
IR: Gc

ogórek krótki, szklarniowy, partenokarpiczny
typu Beith Alpha

uprawy tunelowe
i szklarniowe

wysokie zbiory przez cały sezon

wyrównana wielkość owoców

Panandra F1

HR: Ccu / Px
IR: Gc

partenokarpiczny, grubobrodawkowy 3,3:1

uprawy tunelowe
i szklarniowe

regularne plonowanie

wysoka jakość i atrakcyjny wygląd owoców,
nadaje się również na „małosolne”

Pasalimo F1

HR: Ccu
IR: Px / CMV

partenokarpiczny, grubobrodawkowy 3,1:1

uprawy tunelowe
i szklarniowe

łatwy w uprawie, nie ma
odrostów bocznych

idealny kształt i rozmiar do „słoika”

HR: Ccu / Px / CMV
IR: Gc / CVYV

partenokarpiczny, grubobrodawkowy
(długość : grubość) 3,3:1

uprawy tunelowe
i szklarniowe

wysokie plony i doskonała
jakość w produkcji jesiennej

wysokiej jakości owoce

Spino F1

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR):
Px
Gc
Pcu

Powdery mildew (Podosphaeria xanthii ex Sphaerotheca fuliginea)
Powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
Downy mildew (Pseudoperonospora cubensis)

mączniak prawdziwy
mączniak prawdziwy
mączniak rzekomy dyniowatych

CMV
Ccu

Cucumber Mosaic Virus
Cladosporium cucumerinum

wirus mozaiki ogórka
parch dyniowatych

27

28

kukurydza cukrowa
Sweetstar
Najwcześniejsza odmiana super słodka o wysokim plonie
i silnej roślinie, tolerancyjnej na trudne warunki pogodowe
Zalety dla producenta:

Główne cechy:

• najwyższy plon przy tak dużej wczesności
• wysoka jakość wczesnych kolb
• silna roślina tolerancyjna na
niekorzystne warunki pogodowe
• wysokie walory smakowe – delikatny
perykarp i doskonały smak
• atrakcyjny wygląd kolby – około
16 równych rzędów, ziarniaki drobne
i delikatne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 100 dni od wschodów
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
Standard na polskim rynku.
Super słodka, super wydajna, super zdrowa i z super wigorem
Zalety dla producenta:

Główne cechy:

• wysoki potencjał plonotwórczy – dobra
opłacalność produkcji
• zdrowa i silna roślina – pełny pakiet
odporności – lepsza zdrowotność to
lepsza jakość i wyższy plon oraz niższe
nakłady na ochronę
• dobre zdolności dostosowania
do niekorzystnych warunków
pogodowych
• nawet w niekorzystnych warunkach
wydaje kolby gwarantujące wysoki
plon i jakość
• handlowy wygląd kolb, równe liczne
rzędy i atrakcyjne ziarniaki
• wyrównany, ciepły kolor kolby
• dobre okrycie czubka kolby

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR):
Pst	Bakteryjne więdnięcie kukurydzy – Pantoea stewartii (ex: Erwinia stewartii)
Et	Północna rdza liści (NCLB) – Exserohilum turcicum (ex: Hel.turcicum)
Bm	Południowa rdza liści (SCLB) – Bipolaris maydis (ex: Helminthosporium m.)
Ps Rdza kukurydzy – powodowana przez Puccinia sorghi genotypy Rp1-d, e, g, i
MDMV	Wirus karłowej mozaiki kukurydzy – Maize Dwarf Mosaic Virus

typ: super słodka (SH2)
okres wegetacji: 115 dni od wschodów
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-i; IR: Bm

1kg

te dwie odmiany
dostępne są
w opakowaniach po

kalendarz zbioru odmian wczesnych

Brunel

Speedstar, Solistar

20 - 31 lipca

10 - 20 lipca

Aerospace, Bruce, Guideline

Livingstone

Korlanu

Easytop

Faraday
Bering

Claforsa

brokuły

Montop
Monteco, Besty
Mirror

kapusty białe

1 - 10 lipca

1 - 10 czerwca

20 - 31 maja

1 - 5 maja

kalafiory

Speeder

20 - 30 czerwca

ZBIÓR: 20 czerwca - 31 lipca
10 - 20 czerwca

ZBIÓR: 20 maja - 20 czerwca
15 - 20 maja

ZBIÓR: 25 kwietnia - 20 maja
10 - 15 maja

Uprawy
polowe

5 - 10 maja

Uprawy pod
przykryciami

25 kwietnia
- 1 maja

Uprawy
tunelowe

Kevin, Jetodor
Veronor

Reactor

Grepala

Bolikor

Quisor
Rington

Gallican, Gregorian, Kilagreg

Flexton
Casitor, Rocktor
Elastor

Reprezentanci Terenowi

Polska Centralna
Mariusz Kwiatkowski

Polska Płd.-Wsch.
Rafał Żmuda

Polska Zachodnia
Grzegorz Goździk

Polska Północna
Marek Zieliński

0 668 11 80 35

0 608 44 34 79

0 604 47 71 01

0 600 337 282

mariusz.kwiatkowski
@syngenta.com

rafal.zmuda
@syngenta.com

grzegorz.gozdzik
@syngenta.com

marek.zielinski
@syngenta.com

Ekspert techniczny

Władysław Tokarczyk
wladyslaw.tokarczyk
@syngenta.com

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, mogących
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 niewielkich próbnych doświadczeń przed
rozpoczęciem produkcji na większą skalę.
W celu uzyskania maksymalnie skutecznej 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, wapnowanie
oraz nawożenie azotowe w formie saletry wapniowej), środki
ochrony roślin oraz odporność genetyczna. 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.

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
tel.: (22) 32 60 601
fax: (22) 32 60 699
www.syngenta.pl
www.tomato-academy.com

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

Wersja katalogu: październik 2016

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.syngenta.pl/pl/odpowiedzialnosc

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

