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Prompto
• odmiana super wczesna
• cebule spłaszczone o alabastrowo białej łusce, bardzo delikatne

w smaku, słodkie, nie wymagające obierania
• szczypior ciemnozielony, wzniesiony, okryty woskiem, bardzo

szybko rosnący po przezimowaniu
• odporność na jarowizację dość wysoka
• do uprawy z siewu letniego, norma wysiewu ok. 3,5 do

3,8 jedn/ha, wysiew ok. 8-15 sierpnia
• odmiana nie mająca konkurencji jeśli chodzi o wczesność –

zbiór od ok. 20-25 IV w zależności od przebiegu pogody.
Polecana do bardzo wczesnej sprzedaży pęczkowej.

Wolf F1 
• odmiana średniowczesna o szybkim wzroście wiosennym
• cebule kuliste o łusce szybko tworzącej się, jasnobrązowej
• szczypior zielony, wzniesiony, okryty woskiem
• odporność na jarowizację bardzo wysoka
• do uprawy z siewu letniego – wykazuje wysoką odporność na

wymarzanie, wysiew ok. 10-20 sierpnia: ok. 3,3 do
3,5 jedn./ha 

• polecana do bezpośredniego spożycia – wczesnej sprzedaży
pęczkowej lub obcinanej cebuli na biało. Po wytworzeniu łuski
sprzedaż na sucho przed nowymi zbiorami odmian
wysiewanych wiosną.

Panther F1 
• odmiana średniopóźna
• cebule kuliste o grubej łusce barwy miedzianobrązowej, duże
• szczypior wysoki, pionowo wzniesiony, szybko odrastający po

zimowaniu
• bardzo wysoka odporność na wymarzanie
• ze względu na bardzo intensywny wzrost zalecany termin

siewu ok. 20-25 sierpnia: ok. 3,0-3,3 jedn./ha
• polecana na sprzedaż pęczkową (ok. 7-10 dni późniejsza niż

Wolf co pozwala wydłużyć okres sprzedaży cebuli ze
szczypiorem) lub obcinanej cebuli na biało. Rekomendowana
na plastry – ok. 75% cebul ma jeden stożek wzrostu.

Cebule do uprawy zimowej
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Informacje i zalecenia umieszczone na tej stronie zostały opracowane z największą starannością i oparte są na doświadczeniach firmy Nickerson-Zwaan jak również ogólnych zaleceniach uprawowych.
Mają one służyć profesjonalnym producentom i innym osobom, które powinny jednak uwzględnić lokalne warunki agrotechniczne. Ze względu na to Nickerson-Zwaan nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy

opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.
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Excellence in the seed we breed

Przed sta wio ne po ni żej za le ce nia upra wo we zo sta ły opra co wa ne na
podsta wie wie lo let nich do świad czeń pro wa dzo nych z od mia na mi Wolf F1
i Pan ther F1 (Nic ker son -Zwa an) oraz Promp to (Vil mo rin). Ich pu bli ka cja po -
win na zwró cić uwa gę pro du cen tów na głów ne czyn ni ki ma ją ce wpływ na po -
wo dze nie upra wy. Oczy wi ście trak to wać na le ży je ja ko za le ce nia ogól ne, któ -
re po win ny zo stać pod da ne mo dy fi ka cjom wy ni ka ją cym z wła sne go doświad -
cze nia pro du cen ta oraz lo kal nych wa run ków gle bo wych i kli ma tycz nych. 

Naj lep szy mi przed plo na mi są wa rzy wa strącz ko we, dy nio wa te oraz zbo ża
z wy jąt kiem owsa. Pod przed plon po le ca ne jest sto so wa nie obor ni ka w dawce
do 35 t/ha.

Ge ne ral nie na le ży uni kać na wo zów chlor ko wych! Je śli mu szą być one
zasto so wa ne, to naj le piej pod przed plon, a ko rek tę po zio mu skład ni ków
pokar mo wych do po zio mu wy ni ka ją ce go z ana li zy gle by po win no się do ko -
nać już za po mo cą form bez chlor ko wych. Na wo zić moż na za po mo cą na wo -
zów za rów no pro stych jak i od po wied nio do bra nych na wo zów wie lo skład ni -
ko wych. Win ny to być w każ dym przy pad ku na wo zy wy so ko skon cen tro wa -
ne, zna ne go pro du cen ta, o zna nym po cho dze niu bez udzia łu me ta li cięż kich.

Z na wo zów po je dyn czych do bre kom bi na cje to:
– Su per fos fat Po trój ny + Siar czan Po ta su + Sa le trzak + mi kro ele men ty,
– Fos fo ran Amo nu + Siar czan Po ta su + Sa le trzak+ mi kro ele men ty,

Za le ca na nor ma wy sie wu: od 3,0-3,5 (zbiór obie ra nej na bia ło i su chej
cebu li) do 3,5-3,8 jed nost ki/ha przy zbio rze ze szczy pio rem.

Siew na le ży wy ko nać w ter mi nie po mię dzy 8 a 15 sierp nia dla od mia ny
Promp to, 10 a 20 sierp nia dla od mia ny Wolf F1 i 20 a 25 sierp nia dla Pan ther
F1. Ce bu la po win na osią gnąć przed zi mą fa zę 4 li ści wła ści wych i gru bość
cien kie go pa pie ro sa. W przy pad ku po wol ne go wzro stu nie powin na być
jednak nad mier nie przy spie sza na, zwłasz cza azo tem; do ty czy to za rów no
nawo że nia azo to we go głów ne go jak i do list ne go, któ re nie po win no za wie -
rać istot nych ilo ści.

Na le ży pa mię tać o wy ko na niu za bie gu ochro ny prze ciw ko szkod ni kom na
wscho dzą cej ce bu li i w pierw szym okre sie wzro stu mło dych ro ślin, któ re są
szcze gól nie na ra żo ne na sil ne uszko dze nia przez wcior na ski i śmiet kę
cebulan kę.

Zwal cza nie chwa stów w ce bu li ozi mej prze pro wa dza się po dob nie jak
w ce bu li z sie wu wio sen ne go. Jest to bar dzo istot ne aby plan ta cja przed zimą
by ła cał ko wi cie po zba wio na chwa stów po nie waż każ dy za bieg her bi cy do wy
wy ko na ny wio sną ha mu je wzrost ro ślin opóź nia jąc zbio ry i obni ża jąc plon.

Wy dat ny wpływ na zi mo wa nie ce bu li ozi mej ma jej kon dy cja i zdro wot -
ność. Je sie nią na le ży za pew nić sta ran ną ochro nę prze ciw ko mącz nia ko wi
rze ko me mu ce bu li i wcior nast ko wi. Ochro na po win na być pro wa dzo na
zgod nie z pro gra mem ochro ny.

W przy pad ku ce bu li zi mo wej prze trwa nie plan ta cji zwią za ne jest nie
tyl ko z war to ścią ge ne tycz ną od mia ny ale i z czyn ni ka mi kli ma tycz ny mi:
– gwał tow ny mi wa ha nia mi tem pe ra tu ry w okre sie zi mo wym,
– współ czyn ni kiem chło dze nia wia tru (re al na tem pe ra tu ra przy sil nym,

suchym wie trze jest du żo niż sza niż wska zy wa na przez ter mo me try),
– zmien ną wil got no ścią po wie trza,
– gru bo ścią okry wy śnież nej.

Ry zy ko prze gra nej, przy zna czą cych na kła dach na za ło że nie plan ta cji,
jest dość du że, jed nak ku szą co wy so ka zy skow ność po wo du je, że pro du -
cen ci przyj mu ją to ry zy ko z peł ną świa do mo ścią.

Uprawa cebuli z siewu ozimego
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