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S&G 

Twój sprawdzony 
dostawca odmian 
cebuli
Ostatnie kilka sezonów to czas, kiedy fi rma 
Syngenta Seeds wprowadzi∏a na rynek 
szereg nowych odmian cebuli. Dzi´ki 
intensywnej pracy naszych hodowców 
proponujemy Paƒstwu dziÊ nowà ofert´ 
odmianowà. 
Nasi klienci znajdà w niej:

  odmiany wczesne,
  odmiany do d∏ugiego przechowania,
  odmiany zimujàce.

Tak szeroki asortyment odmian pomo˝e 
Paƒstwu zaplanowaç produkcj´ tak, 
aby móc oferowaç odbiorcom dostawy 
cebuli przez ca∏y rok. Nasze sprawdzone 
odmiany do d∏ugiego przechowania 
nie tylko przed∏u˝ajà okres sprzeda˝y, 
ale tak˝e pozwalajà oferowaç wysokiej 
jakoÊci towar wiosnà, po okresie wysokiej 
poda˝y jesiennej (po∏àczonej najcz´Êciej 
z niskimi cenami).

Odmiany nasze mo˝ecie Paƒstwo 
spotkaç w towarowej produkcji w wielu 
rejonach Polski. B´dzie mo˝na je równie˝ 
zobaczyç na licznych Dniach Otwartych 
w nadchodzàcym sezonie, na które 
serdecznie zapraszamy.
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Hilton F1
Odmiana bardzo wczesna, 
szczególnie polecana na Êwie˝y rynek

 cechy odmiany  okràg∏y kszta∏t, ˝ó∏tobràzowa barwa ∏uski
   du˝a wydajnoÊç
   cienka szyjka

 zastosowanie  krótkie przechowywanie (do 3 miesi´cy)
   Êwie˝y rynek

 uwagi  zbiór cebul z zaschni´tà ∏uskà mo˝liwy ju˝ w koƒcu lipca
   dobrze znosi zbiór mechaniczny (mocna ∏uska)

Solution F1  nowoÊç

Odmiana wczesna o mocnej ∏usce

 cechy odmiany  odmiana bardzo wczesna
   ∏uska jasnobràzowa, mocna
   wysoka tolerancja na wybijanie w p´dy kwiatostanowe
   du˝y plon ca∏kowity i handlowy
   wyrównany, okràg∏y kszta∏t
   cebule o bardzo cienkiej szyjce

 zastosowanie  Êwie˝y rynek i wczesne obieranie

 uwagi  przechowywanie do koƒca stycznia

 Sprinter F1       
Wczesna odmiana do krótkiego przechowywania

 cechy odmiany  idealny kształt
   ˝ółtobràzowy kolor łuski
   du˝a siła wzrostu
   tolerancja na wybijanie w p´dy nasienne
   przechowywanie do poczàtku kwietnia
   wysoki plon handlowy po przechowaniu

 zastosowanie  Êwie˝y rynek

 uwagi  wysoki plon

odmiany wczesne do krótkiego przechowywania
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odmiany cebuli do d∏ugiego przechowywania

Vision F1  nowoÊç

Du˝a cebula do d∏ugiego przechowania

 cechy odmiany  odmiana Êredniowczesna
   ∏uska mocna, ˝ó∏tobràzowa
   cebule wyrównane o wysokiej jakoÊci
   mocny szczypior bardzo równomiernie za∏amujàcy si´

 zastosowanie  do d∏ugiego przechowywania
   na Êwie˝y rynek i do obierania (polecana równie˝ 

do obierania mechanicznego)

 uwagi  polecana szczególnie na dobre stanowiska z mo˝liwoÊcià nawadniania
   wysiew oko∏o 3 jednostek na hektar

Wellington F1
 Po∏àczenie wczesnoÊci 
z d∏ugim przechowywaniem

 cechy odmiany  odmiana typu Rijnsburger 
   wysoki plon handlowy
   bardzo mocna ∏uska jasnego koloru
   okràg∏y kszta∏t
   cienka szyjka, nawet przy ni˝szej normie wysiewu na hektar
   d∏ugie przechowywanie

 zastosowanie  Êwie˝y rynek

 uwagi  handlowy wyglàd

Sunskin F1 
 Dobrze znosi warunki stresowe

 cechy odmiany  Êrednio wczesna odmiana typu Rijnsburger
   jasno˝ó∏ty kolor ∏uski z charakterystycznym po∏yskiem
   atrakcyjny okràg∏y kszta∏t i cienka szyjka
   przystosowana do bardzo d∏ugiego przechowywania

 zastosowanie  Êwie˝y rynek

 uwagi  przechowywanie do koƒca kwietnia
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Victory F1
 Wysoki plon, du˝y udzia∏ cebul 
jednosto˝kowych

 cechy odmiany  Êrednio póêna odmiana typu Rijnsburger 
   bardzo atrakcyjny, jasny kolor ∏uski
   ∏atwoÊç obierania
   wysoki potencja∏ plonowy
   du˝y udzia∏ cebul jednosto˝kowych
   okràg∏y kszta∏t
   przechowywanie do koƒca kwietnia, poczàtku maja

 zastosowanie  obieranie i Êwie˝y rynek 

 uwagi  odmiana ch´tnie wybierana przez handlowców

Stamford F1   
 Wysokiej jakoÊci cebule do koƒca 
okresu przechowywania

 cechy odmiany  Êrednio póêna odmiana typu Rijnsburger do bardzo 
d∏ugiego przechowywania 

   wysoka tolerancja na wybijanie w p´dy podczas 
przechowywania

   okràg∏y kszta∏t i mocna ∏uska

 zastosowanie  Êwie˝y rynek

 uwagi  bardzo dobrze prezentuje si´ w handlu
   wysoki plon handlowy po przechowaniu

Durco F1       
 Wysoka tolerancja na susz´

 cechy odmiany  wysoki plon zarówno podczas zbioru, jak i po przechowaniu
   mocna ∏uska
   mocny system korzeniowy 
   tolerancja na wybijanie w p´dy w okresie przechowywania
   bardzo d∏ugie przechowywanie

 zastosowanie  Êwie˝y rynek 
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Alix
 Wysoka tolerancja na niskie temperatury 

 cechy odmiany  odmiana Êrednio wczesna 
   cienka szyjka i atrakcyjny, okràg∏y kszta∏t cebul 

 zastosowanie  Êwie˝y rynek (sprzeda˝ w p´czkach i na bia∏o)

 uwagi  10 - 14 dni póêniejsza od Aldobo
   do sprzeda˝y w p´czkach nadaje si´ w drugiej po∏owie maja

 polecana 
 iloÊç nasion 
 do wysiewu   5 jednostek (1 jednostka = 250 000 nasion)

Aldobo
 Odmiana bardzo wczesna

 cechy odmiany  okràg∏y kszta∏t cebul 
   ˝ó∏tobràzowa barwa ∏uski
   waga oko∏o 110 g, cienka szyjka

 zastosowanie  Êwie˝y rynek (sprzeda˝ w p´czkach i na bia∏o)

 uwagi  wysiana mi´dzy 10 a 25 sierpnia daje plon 
w pierwszej po∏owie maja nast´pnego roku 
(sprzeda˝ w p´czkach)

   plonowanie odmian zimowych jest na poziomie 
30 - 40 t/ha

Napoleon F1
NowoÊç do bardzo d∏ugiego przechowywania

 cechy odmiany  Êrednio póêna odmiana typu Rijnsburger 
   jasnobràzowy kolor ∏uski
   atrakcyjny, okràg∏y kszta∏t i cienka szyjka
   znikome wyrastanie cebul podczas d∏ugiego przechowywania

 zastosowanie  Êwie˝y rynek 

 uwagi  przechowywanie do koƒca czerwca

odmiany cebuli do d∏ugiego przechowywania

odmiany cebuli zimujàcej



charakterystyka odmian
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Przy opracowaniu tej broszury staraliÊmy si´, aby informacje w niej zawarte by∏y jak najdok∏adniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny byç jednak wykorzystane w oparciu o w∏asnà wiedz´ 
i doÊwiadczenie u˝ytkownika oraz po uwzgl´dnieniu warunków klimatyczno – glebowych typowych dla danego regionu. W zwiàzku z tym, fi rma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialnoÊci 
za wyniki uprawy opartej wy∏àcznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.
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 Syngenta Seeds Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno

ul. E. Orzeszkowej 15/1
tel.: (22) 737 18 90 do 94

fax: (22) 737 18 67
www.sg-vegetables.com

Reprezentanci
terenowi

Polska Północna
Jacek Malinowski

0 660 49 23 78
jacek.malinowski@syngenta.com

Polska Centralna
Zbigniew Chuchnowski

0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com

Polska Po∏udniowa
Zbigniew Szewczyk

0 602 76 92 96
zbigniew.szewczyk@syngenta.com

Polska Po∏udniowo-Wschodnia

Polska Zachodnia
Zygmunt Siekacz

0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz@syngenta.com

 
Jan Statuch

0 602 22 38 71
jan.statuch@syngenta.com

 
Tomasz Olszewski

0 600 34 25 25
tomasz.olszewski@syngenta.com


