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nasz zespó∏

Cechy odmiany:
•  bardzo zbita, ci´˝ka i wysoko osadzona ró˝a
•  g∏àbiki ró˝y bardzo krótkie
•  drobne, ciemnozielone pàczki
•  roÊliny chrakteryzuje du˝y wigor
•  ograniczone tworzenie odrostów bocznych

Zastosowanie:  polecana do uprawy na Êwie˝y rynek 
i do przemys∏u ch∏odniczego

           Uwagi:  polecana na zbiór póênowiosenny i jesienny

monaco f1
od lat niezawodny  

SpecjaliÊci ds. doÊwiadczeƒ

Rafa∏ Alfut
0 660 49 23 77
rafal.alfut@syngenta.com

Mariusz St´pieƒ
0 664 14 91 37
mariusz.stepien@syngenta.com

Polska po∏udniowo-wschodnia 
Tomasz Olszewski
0 600 34 25 25
tomasz.olszewski@syngenta.com

Polska centralna
Zbigniew Chuchnowski
0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com

Polska pó∏nocna
Jacek Malinowski
0 660 49 23 78
jacek.malinowski@syngenta.com

Polska po∏udniowo-wschodnia
Piotr Praso∏ek
0 608 44 34 79
piotr.prasolek@syngenta.com

Polska po∏udniowa
Zbigniew Szewczyk
0 602 76 92 96
zbigniew.szewczyk@syngenta.com

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

Reprezentanci terenowi

Dyrektor Dzia∏u Warzyw
Grzegorz Pastuszka
grzegorz.pastuszka@syngenta.com

Mened˝er produktu
Leszek Klimczak
leszek.klimczak@syngenta.com

Mened˝er produktu
Wspó∏praca z przemys∏em przetwórczym
Tomasz Górski
0 600 067 910 
tomasz.gorski@syngenta.com

m

Cechy odmiany:
•  silny pokrój i wysokie plonowanie
•  du˝e wyrównanie
•  tworzy odrosty boczne
•  zwarta, ciemnozielona ró˝a z drobnymi pàczkami

Zastosowanie: Êwie˝y rynek i zamra˝alnictwo
           Uwagi: polecana szczególnie na zbiór letni

monopoly f1
wi´kszy plon dzi´ki odrostom 
bocznym
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W rejonie po∏udniowo-wschodniej Polski, 

w krainie czarnoziemów, w gospodarstwie 

Paƒstwa Rudnickich w Nowosió∏kach Monaco 

by∏o uprawiane w dwóch terminach – na zbiór 

czerwcowy oraz jesienny. Pan Jan Rudnicki 

podkreÊli∏ liczne zalety tej odmiany – bardzo 

wysoki plon, ∏atwoÊç uprawy, wysoka jakoÊç 

ró˝y g∏ównej i zadowolenie odbiorców 

(w tym przypadku zak∏adów przetwórczych) 

z uzyskiwanego surowca. 

Pan Jan przeprowadzi∏ w tym roku 

doÊwiadczenie z siewem bezpoÊrednim 

Monaco do gruntu. Wschody, mimo 

niesprzyjajàcych warunków kie∏kowania by∏y 

zaskakujàco dobre (fi rma Syngenta oferuje 

tylko nasiona precyzyjne). Rezultatem 

doÊwiadczenia by∏ wysoki plon bardzo dobrej 

jakoÊci (ró˝e by∏y bardziej zwarte i dawa∏y 

mo˝liwoÊç przed∏u˝enia zbioru). Równie˝ 

zauwa˝ono, ˝e roÊliny z siewu bezpoÊredniego 

charakteryzowa∏y si´ wy˝szà zdrowotnoÊcià 

i odpornoÊcià na zmienne warunki pogodowe, 

g∏ównie dzi´ki mocniejszemu systemowi 

korzeniowemu. W kolejnych latach Paƒstwo 

Rudniccy planujà zwi´kszaç upraw´ 

broku∏u z siewu bezpoÊredniego.

Pani Ma∏gosia Osiƒska prezentuje ró˝´ Monaco z jesiennego 
zbioru w gospodarstwie p. Jana Rudnickiego. Tej wielkoÊci 
ró˝e stanowi∏y wi´kszoÊç zbiorów

Monaco z siewu bezpoÊredniego

Monaco jest równie˝ wiodàcà 

odmianà uprawianà 

w Spó∏dzielni Produkcyjno Rolnej 

w Miesiàczkowie z siedzibà 

w Osieku, która jest cz´Êcià 

spó∏ki Unifreeze. Broku∏ jest tam 

produkowany na potrzeby 

ch∏odni Unifreeze, w Górznie 

k/Brodnicy. W tym roku Monaco 

uprawiano na powierzchni 

ok. 150 ha, gdzie potwierdzi∏ 

swoje zalety – da∏ wysoki, 

doskona∏ej jakoÊci plon jesienià. 

W ubieg∏ym sezonie stanowi∏ 

90% kontraktacji 

broku∏u w zak∏adzie Unifreeze.

Monaco jest najcz´Êciej 

wybieranà odmianà przez du˝ych 

producentów broku∏u i wysoko 

cenionà przez przemys∏ 

przetwórczy. 

Monaco na pojezierzu brodnickim - dostawa do chłodni Unifreeze
Witold Kulesza i Tomasz Górski na plantacji 60ha Monaco, 
na zbiór jesienny

monaco f1
od lat niezawodny

broku∏

Odwiedzajàc w trakcie sezonu plantacje 

broku∏ów uprawianych na potrzeby 

przemys∏u ch∏odniczego, spotkaliÊmy si´ 

z ró˝nymi opiniami producentów na temat 

uprawy tego gatunku. Wiele osób 

sugerowa∏o potrzeb´ przesuni´cia zbioru 

broku∏ów zdecydowanie na jesieƒ, g∏ównie 

ze wzgl´du na wy˝szà jakoÊç ró˝y i wy˝szy 

plon. 

Nasz klimat staje si´ coraz mniej 

przewidywalny, zw∏aszcza latem. W lipcu 

i sierpniu ubieg∏ego roku po raz kolejny 

doÊwiadczyliÊmy nietypowych warunków 

pogodowych. Lipiec by∏ wyjàtkowo ch∏odny 

i deszczowy, z kolei sierpieƒ – upalny 

i suchy. Natomiast w roku 2006 

by∏o odwrotnie. Tak zmienny 

i nieprzewidywalny przebieg pogody 

wp∏ywa na pogorszenie jakoÊci zbieranych 

ró˝. DoÊwiadczenia ostatnich 2 lat i opinie 

producentów wskazujà, ˝e wi´kszoÊç 

produkcji b´dzie zaplanowana tak, 

by zbiory rozpoczyna∏y si´ od poczàtku 

wrzeÊnia.

Paƒstwo Bo˝ena i Witold Kulesza 

z miejscowoÊci Stelmachowo 

ko∏o Bia∏egostoku uprawiajà broku∏y od 

kilku lat, z roku na rok zwi´kszajàc 

produkcj´. W tym roku by∏o to 100 ha, 

gdzie zdecydowanà wi´kszoÊç nasadzeƒ 

stanowi∏a odmiana Monaco (80%), 

która dostarczana jest do zak∏adów 

przetwórczych. Pan Witold twierdzi, 

˝e jest to najlepsza na rynku odmiana, 

pod wzgl´dem wydajnoÊci i jakoÊci ró˝y 

do zamra˝ania. 
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Cechy odmiany:
•  póêna odmiana o du˝ej sile wzrostu
•  du˝a odpornoÊç na choroby, szczególnie podczas wilgotnej 

jesieni

Zastosowanie:  doskona∏y surowiec dla przemys∏u 
ch∏odniczego, nadaje si´ równie˝ do 
przechowywania

           Uwagi: polecana do sadzenia po 20 kwietnia

standard do zamra˝ania Cechy odmiany:
•  silny system korzeniowy i wzrost roÊlin
•  okràg∏e g∏adkie g∏ówki bez przylistków
•  barwa i wielkoÊç g∏ówek idealnie spe∏niajà potrzeby 

przemys∏u

Zastosowanie: ch∏odnictwo i Êwie˝y rynek
Uwagi:
•  polecana do nasadzeƒ od 20 kwietnia
•  polecana do uprawy póênojesiennej 
•  przystosowana do ró˝nych rodzajów gleb

Cechy odmiany:
•  póêna odmiana w typie Ajaxa, o du˝ej sile wzrostu
•  wysoki plon
•  g∏adkie g∏ówki
•  prostopad∏e osadzenie g∏ówek na ∏odydze 

(zbiór mechaniczny)
•  wyrównany, ciemnozielony kolor g∏ówek

Zastosowanie:  doskona∏y surowiec dla przemys∏u 
ch∏odniczego

           Uwagi:  polecana do sadzenia po 15 kwietnia

philemon f1

cumulus f1

ajax f1
doskona∏a jakoÊç g∏ówek

dostosowana do zbioru 
mechanicznego

kapusta brukselska
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Cechy odmiany:
•  Êrednio póêna odmiana, o okresie wegetacji 80 - 85 dni 
•   roÊliny o wzniesionym pokroju tworzà doskonale okryte, 

wysokiej jakoÊci, Êcis∏e i Ênie˝nobia∏e ró˝e
•  silny wigor
•  wysoka zdrowotnoÊç roÊlin
•  du˝y plon
 
Zastosowanie:  dla potrzeb przemys∏u ch∏odniczego 

i na Êwie˝y rynek
           Uwagi:  du˝a tolerancja na warunki stresowe, 

odmiana przeznaczona przede wszystkim 
na zbiór letni

amerigo f1
polecany do uprawy na lato

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji 75 - 80 dni
•  ró˝a tolerancyjna na przebarwienia antocyjanowe 
•  roÊliny o silnym wzroÊcie
•  bardzo dobre okrywanie ró˝
•  ró˝e bia∏e, bardzo zwi´z∏e
•  du˝y plon

Zastosowanie:  na Êwie˝y rynek i dla potrzeb przemys∏u 
ch∏odniczego

           Uwagi:  du˝a tolerancja na warunki stresowe, 
szczególnie polecana na zbiór w lipcu 
i sierpniu, sprawdzona w wi´kszoÊci krajów 
europejskich

lecanu f1
nowa odmiana w typie amerigo, 
o krótszym okresie wegetacji

kalafi ory na lato
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Cechy odmiany:
•  roÊliny wyró˝niajà si´ bardzo dobrym okrywaniem ró˝
•   udowodniona, wysoka odpornoÊç na ki∏´ kapusty 
•  80 - 85 dni wegetacji
•  wysoka jakoÊç ró˝ (drobna struktura, Êcis∏e i Ênie˝nobia∏e)

Zastosowanie: przemys∏ ch∏odniczy i Êwie˝y rynek
           Uwagi:  odmiana polecana g∏ównie do uprawy 

na zbiór jesienny

clapton f1 
doskona∏a jakoÊç ró˝

clarify f1clarify f1

Cechy odmiany:
•  Êredniowczesna odmiana o okresie wegetacji 70 - 75 dni 
•  roÊlina o silnym wzroÊcie, budujàca szerokie wzniesione 

liÊcie
•  tworzy ró˝e okràg∏e, zwarte, w Ênie˝nobia∏ym kolorze
•  ró˝e dobrze okryte liÊçmi
•  odporna na ki∏´ kapusty

Zastosowanie: Êwie˝y rynek i do przemys∏u ch∏odniczego
           Uwagi:  polecana do uprawy wiosennej oraz na cykl 

jesienny, odporna na warunki stresowe

kalafi ory odporne na ki∏´ kapusty

ZASTRZE˚ENIE dotyczàce odmian odpornych na ki∏´ kapusty 

Firma Syngenta Seeds przygotowa∏a niniejszà publikacj´ z najwy˝szà troskà i wedle swojej wiedzy oraz umiej´tnoÊci. OdpornoÊç przeciw kile kapusty jest skuteczna w wypadku wi´kszoÊci ras 
patogenu, lecz nie w przypadku rzadkich ras mogàcym si´ pojawiç na niektórych polach w Europie, mogàcych prze∏amaç odpornoÊç. Aktualnie dost´pne informacje na temat ras i ich 
wyst´powania sà nieliczne. Wydzielenie i identyfi kacja poszczególnych ras jest równie˝ technicznie trudna. Zalecane jest wykonanie niewielkich próbnych doÊwiadczeƒ przed rozpocz´ciem 
produkcji na wi´kszà skal´.
W celu uzyskania maksymalnej skutecznoÊci odpornoÊci zaleca si´, jako element ca∏oÊciowego zarzàdzania produkcjà roÊlin, stosowanie równoczesne ró˝nych metod kontroli takich jak warun-
ki wzrostu (dla pól zainfekowanych ki∏à kapusty zaleca si´ nast´pujàce zabiegi uprawowe: drenowanie pól, wapnowanie oraz nawo˝enie azotowe w formie saletry wapniowej), Êrodki ochrony 
roÊlin oraz odpornoÊç genetyczna. Wszelkie informacje i zalecenia zawarte w tej publikacji majà charakter orientacyjny. U˝ytkownik powinien stosowaç je w zgodzie z w∏asnà wiedzà, 
doÊwiadczeniem i miejscowymi warunkami. W przypadku wàtpliwoÊci zalecamy wykonanie niewielkiej produkcji próbnej, aby stwierdziç jak warunki miejscowe mogà wp∏ynàç na odmian´.

do nasadzeƒ wczesnych i na poplon



W gospodarstwie Paƒstwa Agnieszki i Janusza Krzaczek 

z miejscowoÊci Dutrów, wieloletnia uprawa roÊlin kapustnych na tych 

samych stanowiskach doprowadzi∏a do pojawienia si´ w 2003 roku 

ognisk ki∏y kapusty. Wzrastajàce pora˝enia roÊlin kalafi ora 

w kolejnych latach stawia∏y pod znakiem zapytania dalszà produkcj´. 

Pan Janusz uprawia∏ z powodzeniem w swoim gospodarstwie 

kalafi ory od wielu lat i nie chcia∏ zrezygnowaç z dalszej produkcji. 

Posadzi∏, wi´c na prób´ w roku 2006 na zainfekowanym polu 

o powierzchni 1,5 ha pierwszà odmian´ kalafi ora odpornà na ki∏´ 

kapustnych – Clapton. ZdrowotnoÊç roÊlin, plon i jakoÊç ró˝y 

spe∏ni∏a oczekiwania producenta. W kolejnym roku Pan Janusz 

posadzi∏ ju˝ blisko 4 ha odmian ki∏oodpornych – trzy hektary 

Claptona i jeden hektar Clarify. Wi´kszoÊç produkcji 

zosta∏a sprzedana jako „gruba ró˝a” do zamra˝ania (4 - 5,5 cm) 

do ch∏odni Uren, a jak powszechnie wiadomo tylko odmiany 

najwy˝szej jakoÊci nadajà si´ do produkcji takiego surowca.

Pan Janusz w sezonie 2008 chce postawiç na CLAPTONA. Zauwa˝y∏ 

bowiem, ˝e ta odmiana charakteryzuje si´ wysokim uzyskiem 

ró˝yczki oraz bardzo niewielkim, bo jedynie  2%, udzia∏em kruszu. 

W odmianach, które do tej pory uprawia∏ krusz stanowi∏ nawet 

do 10%. Dodatkowy zysk, który uzyska∏ zwróci∏ mu wy˝sze nak∏ady 

na materia∏ siewny odmian odpornych.

Na podstawie dwuletnich doÊwiadczeƒ producent stwierdzi∏, 

˝e dodatkowe cechy jakoÊciowe oraz plon odmian odpornych 

na ki∏´ sprawi∏y, ˝e rozwa˝a upraw´ tych odmian równie˝ na polach 

niepora˝onych.

Pan Józef Czyrynda z miejscowoÊci S∏ochy Annopolskie ko∏o 

Siemiatycz, uprawia kalafi ory na 15 hektarach. Zwróci∏ uwag´ 

na odmiany odporne na ki∏´ kapusty, gdy tylko pojawi∏y si´ 

w sprzeda˝y. Pierwsze problemy w jego gospodarstwie z tà 

chorobà ograniczy∏y si´ do niewielkich infekcji, dziÊ praktycznie 

na wszystkich polach wyst´puje ju˝ ki∏a. Po pierwszym roku 

testów zdecydowa∏ si´ oprzeç produkcj´ na odmianie Clapton. 

Dzi´ki temu, móg∏ dalej uprawiaç kalafi ory na wszystkich polach.

Clapton, zdaniem Pana Józefa, oprócz sprawdzonej w ciàgu 

kilku lat uprawy odpornoÊci na ki∏´ daje produkt wysokiej 

jakoÊci. JakoÊç tà cechujà: tolerancja na przebarwienia, bia∏y 

kolor ró˝y oraz ich zbitoÊç, zwartoÊç i ci´˝ar. Poniewa˝ g∏ównym 

odbiorcà jest przemys∏, bardzo wa˝nà zaletà Claptona jest 

∏atwoÊç ró˝yczkowania i wysoki udzia∏ wyrównanej ró˝yczki.

W minionym sezonie producent zwróci∏ równie˝ uwag´ 

na kolejnà odmian´ odpornà na ki∏´ – Clarify. Posiada ona 

bardzo podobne zalety do odmiany Clapton, jednak w okresie 

jesiennym charakteryzuje si´ krótszym terminem uprawy 

i zachowuje okres wegetacji. W tym nietypowym roku, kiedy 

kalafi ory bardzo wolno dorasta∏y, odmiana Clarify da∏a wysoki 

plon w krótkim czasie, co pozwoli∏o wywiàzaç si´ z kontraktów.

Clapton Pole Clarify z rejonu Lublina
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Clapton Pole Clarify z rejonu Lublina
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kalafi ory na jesieƒ

korlanu f1

Cechy odmiany:
•  odmiana o okresie wegetacji ok. 80 dni 
•  roÊlina z bardzo silnym wigorem
•  liÊcie wzniesione o wysokiej zdrowotnoÊci

Przemys∏:
•  roÊliny o du˝ym wyrównaniu – krótki okres zbioru
•  wysoki plon ca∏kowity
•  ró˝a zwi´z∏a, zbita, Ênie˝nobia∏a, bez omszenia
•  wysoki uzysk ró˝yczki
•  ró˝yczka o jednolitej, wyrównanej barwie i krótkim g∏àbiku
Âwie˝y rynek:
•  dobre krycie ró˝
•  zbita kszta∏tna, g∏adka ró˝a
•  liÊcie okrywajàce nie przylegajà do ró˝y, co zabezpiecza jà 

przed zagniwaniem w okresie wilgotnej jesieni

Uwagi:  polecana na wszystkie gleby, odmiana ma∏o 
wra˝liwa na niedobory wapnia

doskona∏a odmiana na jesienny 
zbiór dla przemys∏u

Z
A

L
E

T
Y

90%

80%

70%

60%

W tym roku wielu producentów kalafi ora uprawia∏o nowà 

odmian´ Korlanu, która daje ró˝e wyjàtkowo wysokiej 

jakoÊci, doceniane przez przemys∏ ch∏odniczy.

Kilku producentów z rejonu Brodnicy uprawia∏o Korlanu 

w sezonie 2007. Dostarczajà oni kalafi ory do ch∏odni 

Unifreeze, która skupuje tylko produkt wysokiej jakoÊci, 

poniewa˝ wspó∏pracuje z bardzo wymagajàcymi odbiorcami. 

Pan Pawe∏ Grochowalski, kierownik dzia∏u kontraktacji 

i skupu dostaw podkreÊli∏, ˝e ró˝yczki Korlanu spe∏niajà 

wymagania ch∏odni zarówno pod wzgl´dem koloru, jakoÊci, 

jak i twardoÊci. Po blanszowaniu i zamro˝eniu jakoÊç 

ró˝yczek jest równie dobra. Producenci, którzy uprawiali 

pierwszy rok t´ odmian´ dostrzegali bardzo wysoki uzysk 

ró˝yczki z ca∏ej ró˝y. Kolejnà zaletà jest dobre krycie liÊçmi, 

dzi´ki czemu ró˝a jest Ênie˝nobia∏a bez Êladów omszenia.

Konkurs ró˝yczkowania pod okiem Pani Miros∏awy Urbanowskiej z ch∏odni CECAB

Pani Miros∏awa Urbanowska i Tomasz Górski

Ró˝yczka Korlanu Unifreeze
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cadillac f1
idealnie okryty kalafi or 

Cechy odmiany
•  odmiana o d∏ugim okresie wegetacji (oko∏o 100 dni)
•  silny wigor roÊlin
•  ró˝e zwi´z∏e, bia∏e, doskonale okryte (zwi´kszona liczba liÊci 

okrywajàcych)

Âwie˝y rynek:
•  liÊcie wzniesione, ró˝a wysoko osadzona (cecha u∏atwia 

zbiór)
•  ró˝a bardzo wysokiej jakoÊci 
•  idealnie okryta ró˝a przy wielkoÊci oko∏o 1,5 - 1,8 kg 

(nie wymagajàca dodatkowych zabiegów zwiàzanych 
z okrywaniem ró˝)

Przemys∏:
•  zwi´z∏a, ci´˝ka ró˝a 
•  ró˝yczki idealnie bia∏e dzi´ki doskona∏emu kryciu
•  roÊliny o du˝ym wyrównaniu (CMS)
•  odmiana niepodatna na zmiany okresu wegetacji 

w ró˝nych warunkach pogodowych

Uwagi: nasadzenia nie póêniej ni˝ do koƒca czerwca

Z
A

L
E

T
Y

Rejon Lubelszczyzny charakteryzuje si´ 

specyfi cznymi warunkami klimatyczno-glebowymi, 

co sprawia, ˝e tylko nieliczne odmiany kalafi orów 

zyskujà uznanie tamtejszych producentów. 

16 wrzeÊnia 2007 roku, podczas dni otwartych 

u Paƒstwa Anny i Leszka Szusterów w miejscowoÊci 

Strzeszkowice, mo˝na by∏o obejrzeç nowe odmiany 

kalafi orów dla przemys∏u. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele siedmiu zak∏adów przetwórczych, fi rmy 

skupujàce surowiec z rejonu Lubelszczyzny i Tomaszowa 

Lubelskiego, przedstawiciele grup producenckich PowiÊle 

i Kal-brok oraz producenci indywidualni. 

Najwi´ksze zainteresowanie uczestników spotkania 

wzbudzi∏y odmiany Cadillac F1 i Korlanu F1. 

Cadillac zwraca∏ uwag´ dzi´ki podwojonej liczbie liÊci 

okrywajàcych ró˝e, z kolei kalafi ory wyró˝nia∏ równomierny, 

Ênie˝nobia∏y kolor i niespotykany ci´˝ar. Korlanu pokaza∏ 

swoje zalety podczas konkursu ró˝yczkowania, który polega∏ 

na szybkim wyró˝yczkowaniu kilku kalafi orów. Jako pierwsze 

ukoƒczy∏y konkurs osoby, które, dosta∏y do obróbki odmian´ 

Korlanu, co potwierdzi∏o opini´ lubelskich producentów, 

˝e ta odmiana jest ∏atwa w ró˝yczkowaniu. Dodatkowà zaletà 

Korlanu jest wysoki uzysk dobrej jakoÊci ró˝yczki.

Sezon 2007 nie by∏ ∏atwy dla producentów kalafi orów, zak∏adów 

i fi rm skupowych. Wiele odmian skróci∏o okres wegetacji latem 

i wyd∏u˝y∏o jesienià, lecz mimo to S&G jako jedyna fi rma nasienna 

w Polsce, zorganizowa∏a we wczeÊniej zaplanowanych terminach 

dni otwarte, na których prezentowa∏a swoje odmiany. Producenci 

doskonale wiedzà, ˝e w roku „kalafi orowym” ka˝da odmiana 

wyglàda dobrze, ale tylko nieliczne odmiany sprawdzajà si´ 

w trudnych warunkach i w∏aÊnie takie odmiany oglàdali Paƒstwo 

na naszych dniach otwartych. 

Kierownik dzia∏u kontraktacji i skupu dostaw Ch∏odni Unifreeze,
Pawe∏ Grochowalski docenia walory odmiany Korlanu.
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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 odmia-
ny 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 lekko wyd∏u˝ony kszta∏t, 
wysokie wyrównanie, zawartoÊç su-

chej masy na poziomie 11% i ∏atwo odchodzàca sucha 
∏uska pozwalajà na zminimalizowanie strat wynikajàcych z me-
chanicznego 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. 

24%

23%

22%

21%

20%

11%

10%

9%

8%

7%

O jej wysokiej przydatnoÊci do obierania mechanicznego za-
decydowa∏ lekko wyd∏u˝ony kszta∏t cebul, który obni˝a stra-
ty spowodowane obci´ciem pi´tki i szyjki, oraz twardoÊç. Vi-
sion F1 nie odkszta∏ca∏a si´, przy precyzyjnej regulacji docisku 
g∏owic odcinajàcych, dzi´ki wysokiej zawartoÊci suchej masy 
i du˝ej twardoÊci. 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. 
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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 przechowania

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 w ˝ó∏tobràzowym kolorze
•  bardzo silny wigor roÊliny
•  idealnie okràg∏y kszta∏t cebul
•  polecana na wszystkie 

rodzaje gleb

Zastosowanie:
•  Êwie˝y rynek: w worku lub do supermarketów, 

dla przemys∏u
•  do bardzo d∏ugiego 

przechowania
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Cechy odmiany:
•  bardzo d∏uga ∏odyga rzekoma (do 50 cm)
•  ∏odyga o zbitej strukturze i jednolitej barwie
•  pokrój Êrednio wzniesiony
•  bardzo wysoki plon ca∏kowity
•  przeznaczona do zbioru póêno letniego i jesiennego

Przeznaczenie:  przetwórstwo (suszenie, mro˝enie) 
i Êwie˝y rynek

            Uwagi:  nadaje si´ do siewu bezpoÊrednego

Cechy odmiany:
•  ∏odyga rzekoma do 25 cm, bez zgrubienia cebulowego
•  wysoki potencja∏ plonotwórczy
•  wysoka zawartoÊç suchej masy
•  liÊcie elastyczne, ∏atwe w obieraniu

Przeznaczenie:  przetwórstwo (mro˝enie i suszenie) 
i Êwie˝y rynek

            Uwagi:  nadaje si´ tak˝e do siewu bezpoÊredniego

bulgina  (typ bu∏garski) prelina
doskona∏a do mro˝enia 
i na susz wysoki plon wczesny

Cechy odmiany:
•  bardzo d∏uga ∏odyga rzekoma (25 cm), 

bez tendencji do zgrubienia cebulowego
•  liÊcie o intensywnej zielonej barwie, 

silnie wzniesione (zalety wyró˝niajàce odmian´)
•  szybki wzrost i wyrównanie porównywalne 

z odmianami heterozyjnymi
•  doskona∏a jakoÊç i prezentacja plonu handlowego
•  polecana na zbiór wczesny
•  mo˝liwa uprawa na zbiór jesienny jako poplon (wysadzanie 

do po∏owy lipca)
•  nadaje si´ równie˝ do siewu bezpoÊredniego

Zastosowanie:  Êwie˝y rynek jak równie˝ przetwórstwo

 sevilla
zdoby∏a uznanie polskich producentów, 
wczesnoÊç i wysoki plon

por
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Cechy odmiany:
•  wczesny i stabilny plon
•  bardzo ciemne, zielone cylindryczne owoce 
•  skórka g∏adka z silnym po∏yskiem
•  owoce wysokiej jakoÊci
•  Êrednio-silnie rosnàca roÊlina, o krótkich mi´dzyw´êlach
•  pokrój otwarty, wzniesiony
•  mo˝liwa uprawa pod os∏onami

Zastosowanie:  do przemys∏u przetwórczego i na Êwie˝y 
rynek

Cechy odmiany:
•  bardzo wysoki plon
•  ciemnozielone, cylindryczne owoce, nie tracà po∏ysku po 

zbiorze
•  g∏adka skórka
•  bardzo dobra jakoÊç owoców
•  ciep∏y, kremowy kolor mià˝szu
•  silnie rosnàca roÊlina, o dobrym systemie korzeniowym

Zastosowanie:  do przemys∏u przetwórczego i na Êwie˝y 
rynek

raven f1 supremo f1
wczesnoÊç i najwy˝sza jakoÊç doskona∏y kolor po przetworzeniu

cukinia i burak çwik∏owy
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Cechy odmiany:
•  odmiana Êredniowczesna, o okresie wegetacji 95 dni 
•  odmiana wysokoplonujàca o g∏adkich, okràg∏ych 

zgrubieniach 
•  bardzo wysoka tolerancja na jarowizacj´ (ta zaleta 

umo˝liwia wczeÊniejszy siew nawet o 3 tygodnie, 
od porównywalnych odmian w tym typie)

•  2 - 3 kie∏kowa
•  krótki liÊç, ∏adna rozeta liÊciowa
•  brak prà˝ków, ∏ykowatych pierÊcieni
•  w przekroju jednolity, ciemnoczerwony kolor 

Zastosowanie:  przemys∏ przetwórczy (300 tys. szt/ha) 
i Êwie˝y rynek (400 - 600 tys. szt/ha)

boltardy
bardzo wysoki plon
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Cechy odmiany:
•  odmiana przeznaczona do uprawy na zbiór letnio - jesienny
•  roÊliny dorastajà do 30 cm wysokoÊci
•  liÊcie zielone, silnie pokarbowane
•  okres wegetacji oko∏o 70 dni
•  polecana do zbioru mechanicznego

Uwagi:  polecana do uprawy z siewu bezpoÊredniego 
150 - 200 tys./ha

kobolt
polecana do zbioru mechanicznego

doskona∏y produkt dla przemys∏u

Cechy odmiany:
•  odmiana heterozyjna przeznaczona na zbiór 

jesienno - zimowy
•  wysokie wyrównanie roÊlin w polu
•  wysoki potencja∏ plonotwórczy
•  liÊcie ciemnozielone, silnie pokarbowane, 

bez tendencji do rozjaÊniania w okresie póênej jesieni
•  roÊliny do 1m wysokoÊci
•  wysoka tolerancja na mrozy

Zastosowanie:  odmiana przeznaczona dla przemys∏u 
i na Êwie˝y rynek

           Uwagi:  polecana do uprawy z rozsady 
3,5 - 4 roÊlin na m2

winnetou f1
idealne wyrównanie

Cechy odmiany:
•  liÊcie ciemnozielone, silnie pokarbowane
•  roÊliny o mocnym wigorze, dorastajàce do 90 cm
•  odmiana tolerancyjna na niskie temperatury
•  polecana do zbioru w okresie jesienno - zimowym

Zastosowanie: odmiana przeznaczona dla przemys∏u
           Uwagi:  polecana do uprawy z rozsady 

3,5 - 4 roÊlin/m2 lub siewu 
bezpoÊredniego 100 - 150 tys./ha

verdura

Cechy odmiany:
• odododmimimiananana a a prprprzezezeznznnacacaczozozonanana d ddo oo upupuprararawywywy nnna zbiór letnio - jjessieii nnnn y
• rororoÊlÊlÊ inininy y y dododorararastststajajajà àà dododo 3 3 30 0 0 cmcmcm w w wysysysokokokoÊoÊoÊcii
• liiiÊcÊcÊcieieie zzzieieielololonenene, siss lnlnlniee p ppokokokarararbobobowawawannen

kk t jjji kkk ∏∏∏ 707070 ddd i

polecana do zbioru mechanicznegop g

jarmu˝



G∏ówne zalety:
•  wczesnoÊç (Êrednio wczesny)
•  silny wigor (silny wzrost)
•  odpornoÊç: pf 1-10 (peronospora farinosa f. sp. spinaciae) 

màczniak rzekomy szpinaku, rasy: 1-10
•  wysoki plon

Opis:
•  odmiana wczesna
•  roÊlina o silnym wigorze
•  liÊcie: u∏o˝one horyzontalnie, g∏adkie, owalne

G∏ówne zalety:
•  ciemnozielony kolor liÊci
•  odpornoÊç: pf 1-10 (peronospora farinosa f. sp. spinaciae) 

màczniak rzekomy szpinaku, rasy: 1-10
•  wysoki plon

Opis:
•  wczesna odmiana
•  Êrednia wysokoÊç roÊlin
•  liÊcie: Êrednio wzniesione, lekko karbowane, owalne, 

intensywnie zielone

G∏ówne zalety:
•  odpornoÊç: pf 1-7 (peronospora farinosa f. sp. spinaciae) 

màczniak rzekomy szpinaku, rasy: 1-7
•  du˝y plon
•  wysoka tolerancja na wybijanie w p´d kwiatostanowy

Opis:
•  bardzo wczesna 
•  du˝a szybkoÊç i si∏a wzrostu
•  liÊcie: mocno wzniesione, g∏adkie, strza∏kowate – typu 

azjatyckiego

san moreno
wczesnoÊç i wysoka tolerancja 
na jarowizacj´

szpinak

el dorado

el forte 

silny wigor i doskona∏e wyrównanie

najlepsza odmiana do siewu 
wiosennego i wczesnoletniego

15
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groch

Zalety dla zak∏adu:
•  wczeÊniejsze rozpocz´cie kampanii
•  wyrównany kolor
•  równe nasiona 
Zalety dla producenta:
•  odmiana dobrze sprawdza sie w ró˝nych warunkach
•  wczesny siew 
•  dobry plon wczesny

G∏ówne cechy:
•  typ: normalny
•  wczesnoÊç: Avola -1 dzieƒ
•  masa nasion: 190
•  jednostki ciep∏a: 860
•  odpornoÊç: HR: Fop:1

Zalety dla zak∏adu:
•  dobry kolor i wyrównanie
•  mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia kampanii
Zalety dla producenta:
•  mocna, zdrowa roÊlina
•  wysoki plon
•  tolerancyjna na wysokie temperatury

G∏ówne cechy:
•  typ: normalny
•  wczesnoÊç: Avola +19 dni
•  masa nasion: 175
•  jednostki ciep∏a: 1090
•  odpornoÊç: HR: Fop:1, IR: Ep

prelado
eurus

wczesnoÊç, plon i jakoÊç – dobry 
poczàtek kampanii

póêny, wysoki plon

Kalibra˝ 

Odmiana

IloÊç dni 
vs. Avola

<7,5 mm 7,5 - 8,75 mm 8,75 - 10 mm >10 mm

prelado - 1 0 1 57 42

dakota + 1 0 13 58 29

coral + 3 2 6 54 38

somerwood + 7 0 9 55 36

skinado + 8 8 44 48 0

valvarde + 14 1 22 65 12

jof + 16 0 20 64 16

eurus + 19 2 20 63 15

Kalibra˝ grochu dla Europy Wschodniej przy wartoÊci TM 140

Fop:1 – Fusarium oxysporum – fuzarioza

     Ep – Erysiphae pisi – màczniak prawdziwy



fasola

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji – oko∏o 76 dni
•  wysokoÊç roÊlin – 45 cm
•  stràki:
    •  d∏ugoÊç – 12 - 14 cm
    •  kolor – ciemnozielony
    •  Êrednica – 8 - 9 mm (70%)
    •  wyrównane, nie przerastajà
•  odpornoÊç: HR: BMCV; IR: Psp / Pss / BCTV
•  masa 1 000 nasion – 220 g

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji – oko∏o 78 dni
•  wysokoÊç roÊlin – 45 cm
•  stràki:
   •  d∏ugoÊç – 14 - 15 cm
   •  kolor – ciemnozielony po blanszowaniu, b∏yszczàcy
   •  szerokoÊç – 18 - 20 mm
   •  wyrównany
•  odpornoÊç: IR: BCTV
•  masa 1 000 nasion – 380 g

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji – oko∏o 70 dni
•  wysokoÊç roÊlin – 50 cm
•  stràki:
   •  d∏ugoÊç – 14 - 16 cm
   •  kolor – intensywnie ˝ó∏ty
   •  Êrednica – 9 - 10,5 mm (80%)
   •  wyrównane, lekko b∏yszczàce
•  odpornoÊç: HR: BMCV / Cl 1; IR: Cl / Pss
•  masa 1 000 nasion – 225 g

medinah

moncayo 

doskona∏a jakoÊç surowca
typ – fi ne (8 - 9 mm)

wysokiej jakoÊci fasola szeroko stràkowa
typ – romano zielone
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carson
wczesny i wysoki plon
typ – ˝ó∏to stràkowy medium (9 - 10,5 mm)

 Beat Curly Top Virus BCTV

 Antracnose – Antraknoza  Cl 1

 Colletotrichum lindemuthianum Cl

 Pseudomonas savastanoi PSP

 Pseudomonas syringe p. v. syringae PSS

 Bean Common Mosaic Virus – Wirus mozaiki fasoli BCMV
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nowoÊç

Zalety dla przetwórstwa:
•  bardzo wyrównane kolby
•  d∏ugie ziarniaki 
•  dobre okrycie ∏uskà
•  bardzo dobry smak

Zalety dla producenta:
•  wysoko plonujàca odmiana
•  bardzo zdrowa roÊlina, pe∏ny pakiet odpornoÊci
•  atrakcyjny surowiec

OdpornoÊci: HR: Et / Ps / Pst; IR: Bm / MDMV

overland
mocna, zdrowa roÊlina i atrakcyjne, 
wysokiej jakoÊci kolby

ne, 

GSS 5022

GSS 8529

supers∏odka odmiana dajàca wczesny 
plon dobrej jakoÊci

supers∏odka, Êrednio wczesna odmiana 
o mistrzowsko wysokich plonach

nowoÊç

Zalety dla przetwórstwa:
•  wczesny start przerobu
•  jednolity kolor ziarniaków

Zalety dla producenta:
•  wczesny siew 
•  wczesny plon
•  dobre rozplanowanie produkcji

Zalety dla przetwórstwa:
•  wyrównane kolby
•  bardzo wydajny w przetwórstwie
•  atrakcyjny wyrównany kolor ziarniaków

Zalety dla producenta:
•  bardzo wysoki i stabilny plon
•  wysoka odpornoÊç na MDMV
•  bardzo du˝y wigor, mo˝na uprawiaç na s∏abszych glebach

OdpornoÊci: HR: MCMV; IR: Et / UM

kukurydza cukrowa

kukurydza supers∏odka

kukurydza supers∏odka
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kukurydza s∏odka
kukurydza s∏odka

GH 5704

spirit
bardzo g∏´bokie ziarniaki i rewelacyjne 
okrycie ∏uskà

najwczeÊniejsza odmiana na rynku

nowoÊç

Zalety dla przetwórstwa:
•  du˝y wigor i Êwietne okrycie kolby
•  wyjàtkowy kszta∏t ziarniaków (d∏ugie ziarniaki)
•  du˝a iloÊç rz´dów w kolbie

Zalety dla producenta:
•  wysoki potencja∏ plonotwórczy
•  sprawdza si´ w ka˝dych warunkach
•  du˝y pakiet odpornoÊci – wysoka zdrowotnoÊç

OdpornoÊci: HR: Et / Ps / MDMV; IR: Bm / Pst 
  Tolerancja: Seth

Zalety dla przetwórstwa:
•  wczesna mo˝liwoÊç przerobu
•  du˝e ∏adne ziarniaki

Zalety dla producenta:
•  mo˝liwoÊç wczesnego siewu
•  du˝a tolerancja na niskie temperatury po wschodach
•  kolby osadzone na jednej wysokoÊci

Odmiana
Jednostki 

ciep∏a
Liczba dni

WysokoÊç 
roÊlin (cm)

D∏ugoÊç 
kolby (cm)

Liczba 
ziaren w 

kolbie

Przeznaczenie

Cecha 
charakterystyczna

Konserw
ow

anie

Âw
ie˝y rynek

M
ro˝enie  

ziarniaków

M
ro˝enie kolb

Odmiany o normalnej zawartoÊci cukru (su)

spirit 780 90-95 170 20 500 ■ ■ wczesnoÊç

boston 840 100-105 200 20 650 ■ ■ ■ ■ du˝y uzysk

jubilee 940 105-110 220 21 600 ■ ■ ■ ■ standard w przetwarzaniu

GH5704 960 105-110 230 21 600 ■ ■ ■ ■ wysoki plon

bonus 980 110-115 220 20 600 ■ ■ ■ ■ du˝a zdrowotnoÊç

elite 1000 115-120 250 22 650 ■ ■ ■ ■ jakoÊç

Odmiany supers∏odkie (Sh2)

GSS5022 780 90-95 170 20 500 ■ ■ wczesnoÊç

GSS8529 940 105-110 260 21 650 ■ ■ ■ ■ wysoki plon

overland 960 110-115 200 20 600 ■ ■ ■ ■ wyrównanie

– nowoÊç
 Erwinia stewartii (= Pantoea stewartii)   Pst Bakteryjne wi´dni´cie Stewarda

 Bipolaris maydis (ex: Helminthosporium m.) Bm Helmintosporioza liÊci

 Exserohilum turcicum (ex: Hel.turcicum) Et ˚ó∏ta plamistoÊç liÊci

 Puccinia polysora Pp Rdza po∏udniowa

 Puccinia sorghi Ps Rdza kukurydzy

 Ustilago maydis Um G∏ownia kukurydzy

 Maize Dwarf Mosaic Virus MDMV Wirus kar∏owej mozaiki kukurydzy

 Sethoxydin Seth Sethoxydin tolerance
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Przy opracowaniu tego katalogu staraliÊmy si´, aby informacje w nim zawarte by∏y jak najdok∏adniejsze. Przedstawione przez nas 
informacje powinny byç jednak wykorzystane w oparciu o w∏asnà wiedz´ i doÊwiadczenie u˝ytkownika oraz po uwzgl´dnieniu 
warunków klimatyczno – glebowych typowych dla danego regionu. W zwiàzku z tym, fi rma Syngenta Seeds nie ponosi 
odpowiedzialnoÊci za wyniki uprawy opartej wy∏àcznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Odmiana styczeƒ luty marzec kwiecieƒ maj czerwiec lipiec sierpieƒ wrzesieƒ paêdzier. listopad grudzieƒ

broku∏

monaco

monopoly

kalafi or

lecanu

amerigo 

cadillac

korlanu

clarify

clapton

kapusta brukselska

philemon 

ajax i cumulus

jarmu˝

kobolt

verdura i winnetou

por

bulgina, sevilla i prelina

cukinia

raven

supremo

burak çwik∏owy

boltardy

szpinak

el dorado

el forte

san moreno

groch

prelado

dakota

skinado

jof

eurus

fasola

carson

medinah

moncayo

kukurydza cukrowa

spirit

boston 

jubilee

bonus

elite

gh 5704

gss 5022

gss 8529

overland

– siew – sadzenie – zbiór

terminy sadzenia i zbioru

 Syngenta Seeds Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. E. Orzeszkowej 15/1

tel.: (22) 737 18 90÷94, fax: (22) 737 18 67
www.sg-vegetables.com




