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cebula

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania 
cebulà obieranà dla zak∏adów przetwórczych i polskich fi rm 
eksportujàcych na rynki Europy Zachodniej. Jednak˝e w zwiàzku 
z cz´stymi wyjazdami pracowników za granic´ (po przystàpieniu 
Polski do UE) pojawi∏ si´ problem ze znalezieniem odpowiedniej 
liczby osób do obierania cebuli.
Dlatego te˝, wiele fi rm i zak∏adów zdecydowa∏o si´ na urucha-
mianie linii mechanicznego obierania lub planuje zakupiç je 
w niedalekiej przysz∏oÊci.
Syngenta Seeds wraz z fi rmà Onix sprawdzi∏y przydatnoÊç ró˝nych 
odmian cebuli S&G do obierania mechanicznego. Z doÊwiadczeƒ 
Jakuba i Andrzeja Jazdonów wynika, ˝e preferowane sà odmiany 
o wyd∏u˝onym kszta∏cie cebuli, du˝ej zawartoÊç suchej masy, a co 
za tym idzie – twardoÊci oraz du˝ym kalibra˝u.
W wyniku przeprowadzonych prób najlepsze wyniki uzyska∏a od-
miana Vision F1. 

Jej wyd∏u˝ony kszta∏t, 
wysokie wyrównanie, zawartoÊç 

suchej masy na poziomie 11% i ∏atwo odchodzàca 
sucha ∏uska pozwalajà na zminimalizowanie strat wynikajàcych 
z mechanicznego obierania.
Firma Onix planuje zwi´kszanie uprawy tej odmiany równie˝ ze 
wzgl´du na bardzo dobre rezultaty w polu w minionym sezonie. 
Wysoki plon ca∏kowity i du˝y udzia∏ cebul o wysokim kalibra˝u to 
zalety, które zdecydowa∏y o wyborze tej odmiany.

Bardzo dobre opinie zyska∏a odmiana Vision F1 równie˝ w gospo-
darstwie Top Farms w G∏ubczycach. Jest to jedno z najwi´kszych 
gospodarstw uprawiajàcych cebul´ w rejonie Polski po∏udniowo 
– zachodniej. Co roku uprawiajà ten gatunek na oko∏o 250 ha. 
Produkt sprzedawany jest na rynek wewn´trzny oraz na eksport. 
Pan Józef Szpak odpowiedzialny w Top Farms za upraw´ cebuli 
doceni∏ Vision F1 za wysokà odpornoÊç w stresowych warun-
kach uprawy, silny wigor roÊlin, plon oraz d∏ugie przechowanie. 
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O jej wysokiej przydatnoÊci do obierania mechanicznego zade-
cydowa∏ lekko wyd∏u˝ony kszta∏t cebul, który obni˝a straty spo-
wodowane obci´ciem pi´tki i szyjki, oraz twardoÊç. Vision F1 
dzi´ki wysokiej zawartoÊç suchej masy, a co za tym idzie – du˝ej 
twardoÊç przy precyzyjnej regulacji docisku g∏owic obcinajàcych 
nie odkszta∏ca∏a si´. Ta zaleta ogranicza iloÊç ubytków. Wa˝na 
jest te˝ wielkoÊç i wyrównany kalibra˝ cebul, co jest zwiàzane 
z koniecznoÊcià precyzyjnego wyregulowania maszyn obiera-
jàcych. Aby ograniczyç straty cebule powinny mieç co najmniej 
6 cm, a ró˝nica w kalibra˝u nie powinna przekraczaç 1 cm.
Nale˝y zwróciç uwag´ równie˝ na dosuszenie cebuli. Za silnie wy-
suszona cebula, lub te˝ o mocno przylegajàcej ∏usce, powoduje 
wi´ksze straty przy obieraniu, poniewa˝ wraz z suchà ∏uskà sà 
odrywane ∏uski mi´siste.
W wyniku przeprowadzonych doÊwiadczeƒ stwierdziliÊmy, 
˝e odmiana Vision F1 najlepiej nadaje si´ do 
mechanicznego obierania. 

Jó
ze

f S
zp

ak
 i 

Zy
gm

un
t S

ie
ka

cz
Ce

bu
la

 n
a 

lin
ii

Ce
bu

le
 p

o 
ob

ra
ni

u



11

Cechy odmiany: 
•  odmiana Êredniowczesna
•  ∏uska mocna, ˝ó∏tobràzowa
•  du˝e, wyrównane cebule o wysokiej jakoÊci
•  mocny szczypior, bardzo równo za∏amujàcy si´
Zastosowanie:
•  do obierania (polecana równie˝ do obierania 

mechanicznego)
•  na Êwie˝y rynek 
•  do d∏ugiego przechowywania

Uwagi:
•  polecana szczególnie na dobre stanowiska z mo˝liwoÊcià 

nawadniania
•  wysiew do 3 jednostek na hektar

vision f1
du˝a cebula do obierania 
i przechowywania

mission f1
wysoko plonujàca cebula na Êwie˝y 
rynek i do d∏ugiego przechowania

Cechy odmiany:
•  odmiana Êredniowczesna typu Rijnsburger
•  wysoki plon handlowy
•  silnie przylegajàca ∏uska lÊniàco jasno - ˝ó∏tobràzowa
•  bardzo silny wigor roÊliny
•  idealnie okràg∏y kszta∏t cebul
•  polecana na wszystkie 

rodzaje gleb

Zastosowanie:
•  Êwie˝y rynek: w worku lub na supermarkety, dla przemys∏u
•  do bardzo d∏ugiego 

przechowania


