
cukinia 

Supremo F1
numer jeden w przemyœle przetwórczym

Cechy odmiany:

bardzo wysoki plon

ciemnozielone, cylindryczne owoce, nie trac¹ po³ysku po

zbiorze

g³adka skórka

bardzo dobra jakoœæ owoców

ciep³y, kremowy kolor mi¹¿szu

silnie rosn¹ca roœlina, o dobrym systemie korzeniowym

doskona³y kolor po przetworzeniu

Zastosowanie:

 do przemys³u przetwórczego i na œwie¿y rynek

Raven F1
wczesnoœæ i najwy¿sza jakoœæ

Cechy odmiany:

wczesny i stabilny plon

bardzo ciemnozielone, cylindryczne owoce

skórka g³adka z silnym po³yskiem

owoce wysokiej jakoœci

œrednio - silnie rosn¹ca roœlina, o krótkich miêdzywêŸlach

pokrój otwarty, wzniesiony

mo¿liwa uprawa pod os³onami

Zastosowanie:

 do przemys³u przetwórczego i na œwie¿y rynek



Syngenta Seeds Sp. z o.o.
ul. Pow¹zkowska 44 C

01-797 Warszawa

Tel.  22 32 60 690
Fax: 22 32 60 689

www.sg-vegetables.com

Przy opracowaniu tej informacji staraliœmy siê, by dane w niej zawarte by³y jak najdok³adniejsze.
Przedstawione przez nas dane powinny byæ jednak wykorzystane w oparciu o w³asn¹ wiedzê i 
doœwiadczenie u¿ytkownika oraz po uwzglêdnieniu warunków klimatyczno - glebowych, typowych 
dla danego rejonu. W zwi¹zku z tym firma nie ponosi odpowiedzialnoœci za wyniki uprawy opartej 
wy³¹cznie na danych zawartych w tej informacji. ¯adna czêœæ niniejszej ulotki nie mo¿e byæ cytowana,
kopiowana, przesy³ana faksem ani drog¹ mailow¹ bez zgody Syngenta Seeds Sp z o.o. 

Reprezentanci terenowi:

Polska po³udniowo-
- wschodnia
Tomasz Olszewski
0 600 34 25 25
tomasz.olszewski@
syngenta.com

Polska po³udniowa
Zbigniew Szewczyk
0 602 76 92 96
zbigniew.szewczyk@
syngenta.com

Polska pó³nocna
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 po³udniowo-
- wschodnia
Piotr Praso³ek
0 608 44 34 79
piotr.prasolek@
syngenta.com

Polska zachodnia
Zygmunt Siekacz
0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz@
syngenta.com

Xsara F1
wczesnoœæ i wysoki plon

Cechy odmiany:

wczesnoœæ

wysoki plon

ciemnozielone, cylindryczne owoce, nie trac¹ po³ysku po

zbiorze

bardzo dobra jakoœæ owoców

silnie rosn¹ca roœlina, o dobrym systemie korzeniowym

Zastosowanie:

  na œwie¿y rynek

Xsara F1
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