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tel.: (22) 32 60 691, fax: (22) 32 60 689 
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Przy opracowaniu tej ulotki staraliśmy się, aby informacje w niej zawarte były jak najdokładniejsze. 
Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane w oparciu o  własną wiedzę 
i  doświadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klimatyczno-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.

Suprin F1
ciemnozielona barwa liści po przechowaniu

 

Cechy odmiany:
• okres wegetacji około 75 - 80 dni
•  odmiana średniopóźna
• kształt główki wydłużony (wrzecionowaty)
• główki zwarte, o ciemnozielonej barwie liści zewnętrznych (po okresie 

przechowania i usunięciu kilku liści, następne warstwy również zachowują 
zieloną barwę)

• mały nerw główny, duży udział części jadalnej
• odmiana odznacza się odpornością (HR) na kiłę kapusty 
• w odpowiednich warunkach może być przechowywana przez kilka miesięcy, 

bez dużej utraty jakości

Zastosowanie: 
odmiana przeznaczona do długiego przechowywania

Uwagi: 
możliwość uprawy z rozsady lub siewu bezpośredniego w większym 
zagęszczeniu, nawet do 90 tys./ha, zalecane nasa dzenia nie później niż do 10 
sierpnia
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Suprin
nowy standard 
w przechowywaniuReprezentanci Terenowi

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
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Kilka lat temu na rynku 
polskim pojawiła się nowa 
odmiana kapusty pekińskiej 
firmy Syngenta Seeds 
– Suprin. Dziś już śmiało 
możemy powiedzieć, że staje 
się ona nowym standardem 
w uprawach tego warzywa 
z przeznaczaniem do 
przechowania. Suprin jest 
najchętniej wybierany spośród 
nowych odmian zarówno przez 
producentów, jak i handlowców. 
Zadecydowały o tym takie 
zalety jak: intensywnie zielony 
kolor po przechowaniu, 
niewielkie straty związane 
z przechowaniem oraz 
niższa podatność odmiany 
na przechowalnicze choroby 
fizjologiczne. 0%

10%

Porównanie strat  
w przechowaniu główek 
odmiany Suprin i odmiany 
kontrolnej

Suprin odmiana
kontrolna

5%

14%

Główki odmiany standardowej (po lewej) i Suprina (po prawej) po przechowaniu

Zaufanie poparte 
doświadczeniem
Wybór nowej odmiany i wpro-
wadzenie jej na szerszą skalę do 
produkcji zajmuje producentom 
kilka lat. Czas testowania jest 
znacznie dłuższy w przypadku 
odmian przeznaczonych do prze-
chowywania. W latach poprzed-
nich przedstawialiśmy Państwu 
wiele opinii naszych klientów 
zadowolonych z odmiany Suprin. 
Miniony sezon również potwier-
dził, iż jest to najlepsza odmiana 
w tym segmencie. Pomimo 
zimnej jesieni dzięki silnemu 
systemowi korzeniowemu główki 
dorosły i dały wysoki plon, a w 
przechowalni Suprin nie ma sobie 
równych. Potwierdzają to zarów-
no producenci jak i handlowcy. 
Dlaczego wybrali Suprina?

Suprin rynek wybiera kolor

Grzegorz Kluska

kwiecień 2011  
– Bryski (rejon Łęczycy)

„…Suprin to zielony kolor liści i wysoka zdrowotność po przechowaniu. 
Dla mnie oznacza to niższe koszty przygotowania towaru oraz łatwiejszą 
jego sprzedaż w lepszej cenie. Dzięki możliwości zagęszczenia do 90 tys/ha 
uzyskuję wysoki udział najbardziej handlowych główek o wadze do 1,5 kg”

Małgorzata i Zbigniew Altawęgier 

20 kwietnia 2011  
– Chynów k. Grójca

„… Suprina uprawiam już od trzech lat. Jest to odmiana, którą wyjmuję 
z chłodni jako ostatnią, ze względu na długo utrzymujący się zielony kolor 
główek. Takiego właśnie towaru wiosną poszukują handlowcy, szczególnie ci 
sprzedający pekinkę na wschód. Mniejsze straty po przechowaniu i szybsze 
obieranie główek oszczędza koszty i zwiększa mój dochód…”

Eleonora Kapusta

kwiecień 2011  
– Grupa Producentów Owoców i Warzyw Aura, Dobrzelin

„… Suprin w moim gospodarstwie był po raz pierwszy uprawiany w minio-
nym sezonie. W polu porównywalny był do odmian do tej pory uprawianych, 
jednak wyraźnie wyróżniał się zielonym kolorem główek po przechowaniu. 
Planuję w tym roku zwiększenie powierzchni uprawy Suprina. W tym sezonie 
mało kto zwraca uwagę na kolor, ale w normalne lata, kiedy podaż jest 
większa, a główki są zbyt wybielone, to wówczas bardzo często zdarzają się 
problemy ze sprzedażą. Zatem warto uprawiać Suprina .”


