
Kalafi ory jesienne
specjalnie dla przemysłu
Odmiany Alhambra i Karnabit są odmianami do uprawy jesiennej z przeznaczeniem tylko do 
przemysłu. Alhambrę z powodzeniem można zbierać od początku września do późnej jesieni. 
Zbiór Karnabita zaczynamy dwa tygodnie później – po 15 września. Odmiany te dorastają po 
około 85 - 95 dniach i dość precyzyjnie utrzymują okres wegetacji. Ze względu na wysoki plon 
dużych róż, łatwość różyczkowania i adaptację do różnych warunków uprawy są doskonałym 
produktem dla przemysłu chłodniczego.

Karnabit F1 Alhambra F1
wysoki plon dla przemysłu sprawdzony produkt dla przemysłu

  

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji około 85 - 90 dni
•  bardzo silny wigor roślin
• mocny system korzeniowy – odmiana sprawdzona 

w trudnych warunkach uprawy
•  doskonałe krycie róż

Zalety dla przemysłu:
• wysoki plon róż i duży udział różyczki
• jednolita barwa róż
• róża zbita i twarda, nawet przy dużej masie łatwe 

różyczkowanie
• wyrównanie roślin – krótki okres zbioru

Zastosowanie: 
Odmiana jesienna przeznaczona dla przemysłu 

Uwagi: Przeznaczona do zbioru po połowie września. 
Gęstość nasadzeń około 25 tys. roślin na ha

Cechy odmiany:
• okres wegetacji około 85 - 95 dni 
• liść mocny, wzniesiony 
• róże owalne, w białym kolorze 
• średnia masa róż 1,5 - 2 kg
• roślina o silnym wzroście i kryciu róż

Zastosowanie: Odmiana jesienna, przeznaczona 
dla przemysłu 

Uwagi: Odmiana przeznaczona do upraw jesiennych, 
zbiór od początku września. W okresach niskich 
temperatur nie ma tendencji do wydłużania okresu 
wegetacji.
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Syngenta Seeds Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

tel.: (22) 32 60 691, fax: (22) 32 60 689

www.sg-vegetables.com

Przy opracowaniu tej ulotki staraliśmy się, aby informacje w niej za-
warte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje 
powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i  do-
świadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klima-
tyczno-glebowych typowych dla  danego regionu. W  związku z tym, 
firma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy 
opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

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

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

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 południowo- 
-wschodnia
Piotr Prasołek
0 608 44 34 79
piotr.prasolek@ 
syngenta.com

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

Reprezentanci terenowi:

Korlanu F1
doskonała odmiana na jesienny zbiór dla przemysłu

 

Cechy odmiany:
• odmiana o okresie wegetacji ok. 80 dni 
• roślina o bardzo silnym wigorze
• liście wzniesione, o wysokiej zdrowotności

Zalety dla przemysłu:
• rośliny o dużym wyrównaniu  

– krótki okres zbioru
• wysoki plon całkowity
• róża zwięzła, zbita, śnieżnobiała, 

bez omszenia
• wysoki uzysk różyczki
• różyczka o jednolitej, wyrównanej barwie 

i krótkim głąbiku

Bruce F1
odmiana na zbiór wiosenny i poplon

 

Cechy odmiany:
• wczesna, 65 - 68 dniowa odmiana
•  wysokie, wzniesione liście 
•  liście bardzo dobrze okrywające różę
•  pełna blaszka liściowa od spodu rośliny
•  śnieżnobiałe róże

 Zastosowanie: świeży rynek i do przemysłu

Uwagi: możliwość uprawy na poplon  
(sadzenie w połowie lipca – przemysł)

Kalafiory na poplon

Zalety na świeżym rynku:
• dobre krycie róż
• zbita, kształtna, gładka róża
• liście okrywające nie przylegają 

do róży, co zabezpiecza ją 
przed zagniwaniem w okresie 
wilgotnej jesieni

Uwagi: polecana na wszystkie 
gleby, odmiana mało wrażliwa 
na niedobory wapnia

Odmiana Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik

Bruce F1

Clapton F1

Karnabit F1

Alhambra F1

Korlanu F1

Cadillac F1

Planowanie uprawy kalafiora
Najlepsze terminy sadzenia i zbioru

  – sadzenie         – zbiór
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