
Profesjonalna produkcja

porów
Sezon 2010/2011 nie należał do łatwych. Długo trwająca zima i śnieg utrudniły zbiór porów 

z pola i wczesne rozpoczęcie sadzenia. Zmienna pogoda wiosną i latem uniemożliwiała 

prawidłowy rozwój roślin, chłodne i deszczowe miesiące jesienne nasiliły występowanie 

chorób grzybowych na plantacjach. 

Podobna sytuacja miała miejsce w całej Europie, 
w tym również w Belgii, która jest głównym eksporterem 
porów w Europie, a także najważniejszym konkurentem 
dla rodzimej produkcji tego warzywa. Taki stan rzeczy 
skutkował wysokim popytem i atrakcyjną ceną. 
Dobra koniunktura na pory utrzymuje się już drugi sezon, 
mimo wzrostu areału upraw, nie wykazując tendencji 
do pogorszania się. Wielu producentów, którzy do tej 
pory sadzili odmiany ustalone jak nasza Sevilla, korzysta 
z dobrego roku i wysokiej opłacalności produkcji 

i decyduje się na uprawę odmian heterozyjnych. 
Taka zmiana znacząco wpływa na podniesienie jakości 
i wyrównania produkcji, co zwiększa atrakcyjność 
towarów zwłaszcza na świeżym rynku.
Aby pomóc Państwu zaplanować produkcję 
w nadchodzącym sezonie w oparciu o sprawdzone 
odmiany, chcemy podzielić się naszą wiedzą 
i doświadczeniem z ostatnich lat. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy 
Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

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:

 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, 
fi rma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy 
opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Prelina
wysoki plon wczesny

 

Cechy odmiany:
• odmiana wczesna do zbioru latem 

i wczesną jesienią
• możliwa uprawa pod płaskimi 

przykryciami i w tunelach foliowych
• długa łodyga rzekoma (około 25 cm) 

bez tendencji do tworzenia zgrubienia 
cebulowego

• elastyczne liście, łatwe w obieraniu
• wysoka zawartość suchej masy
• wysoki plon całkowity i handlowy

Sevilla
uniwersalna odmiana 
do zbioru latem i jesienią

 

Cechy odmiany:
• charakterystyczny, zielononiebieski 

kolor liści
• wysoki plon całkowity
• wysokie wyrównanie porównywalne 

z odmianami heterozyjnymi
• łatwa w czyszczeniu
• możliwa uprawa pod płaskimi 

przykryciami i w tunelach na zbiór 
wczesny

• wysoka zdrowotność umożliwiająca zbiór 
do listopada późniejszych nasadzeń

Selina
wysoka tolerancja 
na niskie temperatury

 

Cechy odmiany:
• odmiana przeznaczona głównie na zbiór 

zimowy
• dzięki wysokiej tolerancji na niskie 

temperatury nadaje się do zimowania 
w polu

• wcześnie rozpoczyna wegetację wiosną, 
charakteryzuje się dużą odpornością 
na wybijanie w pędy kwiatostanowe

• łodyga rzekoma 16 - 18 cm, bez tendencji 
do tworzenia zgrubienia cebulowego

• pokrój wzniesiony, niebieskozielone 
ulistnienie

• plon bardzo wyrównany, o dużym udziale 
plonu handlowego 

• odmiana przeznaczona na świeży rynek

Bulgina
doskonała do mrożenia i na susz
 

Cechy odmiany:
• bardzo długa łodyga rzekoma (do 50 cm)
• łodyga o zbitej strukturze i jednolitej 

barwie
• pokrój średnio wzniesiony
• bardzo wysoki plon całkowity
• przeznaczona do zbioru późno letniego 

i jesiennego

Przeznaczenie:  
przetwórstwo (suszenie, mrożenie) i świeży 
rynek

Uwagi:  
nadaje się do siewu bezpośrednego

charakterystyka odmian oraz terminy sadzenia i zbioru

Odmiana zbiór
liście długość łodygi 

rzekomej
przeznaczenie

przechowanie zimowanie
kolor pokrój świeży rynek mrożenie suszenie

Levis F1 Prec. 1, 2, 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delmas F1 Prec. 3, 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dionysos F1 Prec. 3, 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antiope F1 Prec. 3, 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pallas F1 Prec. 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bulgina 2, 3, 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prelina 1, 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sevilla 1, 2, 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Murcia 2, 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Durina 2, 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cordoba 4, 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Selina 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 1 – wczesne lato 
 2 – lato 
 3 – wczesna jesien 
 4 – jesien 
 5 – zimowo-wiosenny 

Odmiana Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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  – sadzenie         – zbiór

■ – jasnozielony
■ ■ ■ ■ – ciemnozielony do granatowego

■ – słabo wzniesiony
■ ■ ■ ■ – silnie wzniesiony

■ – krótka
■ ■ ■ ■ – bardzo długa
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Szybkie i łatwe 
czyszczenie 
to oszczędność 
kosztów!

Łatwość czyszczenia porów 
wpływa w znacznym stopniu 
na koszty i opłacalność 
produkcji. Syngenta Seeds 
od dłuższego czasu oferuje 
odmiany, które są łatwe 
w przygotowaniu do sprzedaży. 
Rosnące koszty robocizny 
powodują, że coraz więcej 
producentów wybiera odmiany, 
dzięki którym mogą skrócić czas 
przygotowania towaru – a co za 
tym idzie – zmniejszyć koszty. 

Levis F1, Antiope F1 oraz Delmas F1 
to odmiany wyróżniające się możliwością 
łatwego, szybkiego czyszczenia i przygoto-
wania ich do sprzedaży. 
„Nasze odmiany zawsze charakteryzują się 
łatwiejszym czyszczeniem” – mówi specjali-
sta do spraw uprawy porów, pracujący w 
krajach Beneluxu Henri van der Steen z 
Syngenty – „Ale coraz ważniejsze są szcze-
góły, na które trzeba zwracać uwagę, aby 
w jak najbardziej wydajny sposób uprawiać 
pory. Jednym z nich jest z całą pewnością 
uprawa odmian, które ułatwiają i skracają 
proces czyszczenia i przygotowywania 
produktu do sprzedaży. Robocizna z tym 
związana stanowi bowiem aż 30 do 50 pro-
cent ceny.” 
Producent porów z Belgii – Theo van Gennip 
– potwierdza zalety odmiany Delmas F1 
„W zeszłym tygodniu zaczęliśmy wykopy-
wać tę odmianę i obiera się ona rzeczywi-
ście bezproblemowo. Produkcja wynosi na 
chwilę obecną 56 ton z hektara, jakość jest 
dobra. Odmiany zbierane wcześniej, to jest  
Levis F1 i Antiope F1, które już zostały 
wykopane, jakościowo były równie dobre.”
Henri Van der Steen uważa, że uprawa od-
mian łatwych w czyszczeniu w porównaniu 
ze standardowymi odmianami, powoduje 
15-procentowe zwiększenie wydajności 

pracy i obniżenie kosztów. Zwraca przy 
tym uwagę jak wiele czynników gra rolę 
w uzyskaniu wysokiej jakości i opłacalno-
ści produkcji – „Wszystko zaczyna się od 
wyboru odpowiedniego pola i dobrze przy-
gotowanego sprzętu. Ponadto producent 
musi mieć doświadczenie jak w optymalny 
sposób prowadzić uprawę w swoim go-
spodarstwie. Dziś na rynku mamy prawie 
wyłącznie do czynienia z profesjonalnymi 
producentami. Dlatego Syngenta Seeds 
wprowadza nowe odmiany heterozyjne do-
piero wtedy, gdy ma pewność, że w prak-
tyce nie zawiodą. Przykładamy wiele uwagi 
i starań podczas hodowli nowych odmian 

tak, aby wyselekcjonować i zaproponować 
naszym klientom tylko te najlepsze. Poza 
doskonałą jakością i wysokim plonem kon-
centrujemy się na wartościach dodanych, 
takich jak łatwość czyszczenia, a co za tym 
idzie, zmniejszeniem kosztów produkcji 
tego warzywa.”

Cechy, na które zwracamy uwagę przy se-
lekcji nowych odmian to wysoki plon han-
dlowy, brak zgrubienia cebulowego, prosta 
łodyga rzekoma, wzniesiony pokrój liści a 
także łatwe obieranie, która przekłada się 
na czas przygotowania towaru i zwiększa 
opłacalność produkcji. 

Levis F1 Dionysos F1Antiope F1

Dixon F1

szybki  
przyrost masy 

perfekcyjna  
jakość pora

długi okres zbioru  
bez utraty wysokiej jakości

wczesnojesienna odmiana o długiej łodydze rzekomej i wysokim plonie

   

 

Cechy odmiany:
• odmiana przeznaczona na zbiór od lipca 

do końca września
• wczesny wysoki plon o doskonałej jakości
• łatwe czyszczenie
• elastyczne, zielono-niebieskie liście
• długa łodyga rzekoma bez tendencji 

do tworzenia zgrubienia cebulowego

Uwagi: odmiana przeznaczona do zbioru 
wczesnego – możliwa uprawa w tunelach 
i pod płaskimi przykryciami

Cechy odmiany:
• jesienna odmiana heterozyjna  

(zbiór październik - listopad)
• doskonałe wyrównanie
• silnie wzniesiony pokrój 
• długa część wybielona
• wysoki plon handlowy
• doskonała prezentacja w skrzynkach,  

jednolity zielononiebieski kolor

Cechy odmiany:
• późnojesienna odmiana  

(zbiór od października do grudnia)
• silnie wzniesiony pokrój
• brak zgrubienia cebulowego
• wysoka zdrowotność w warunkach 

jesiennych 
• długi okres zbioru bez utraty jakości
• łatwe czyszczenie, oszczędność pracy 

podczas przygotowania do sprzedaży

Cechy odmiany:
• odmiana do zbioru od września 

do listopada
• charakterystyczna, długa łodyga rzekoma 

– możliwy siew bezpośredni bez znacznej 
utraty długości łodygi

• intensywny, ciemnozielony kolor liści
• silny system korzeniowy
• wysoki udział plonu handlowego

Doświadczenia 
potwierdzaja  
zalety porów 
z Syngenty
W 2010 roku we współpracy ze Stacją 
Doświadczalną Oceny Odmian w 
Szczecinie Dąbiu przeprowadziliśmy 
testy naszych odmian porów. Do badania 
wybraliśmy zarówno odmiany będące 
już w sprzedaży jak i te, które planujemy 
wprowadzić na polski rynek w najbliższym 
czasie. 
Spośród znanych już propozycji najlepiej 
wypadła wczesna odmiana Levis F1. 
Zbierany już po 135 dniach od posadzenia, 
dał najwyższy plon handlowy. Co więcej, 
odmiana ta charakteryzowała się także 
najmniejszym procentowym udziałem 
odpadu, oraz najdłuższą łodygą 
rzekomą. W strukturze plonu zaś, ponad 
70% roślin charakteryzowało się średnicą 
łodygi powyżej 4 cm.  Wyniki uzyskane w 
stacji potwierdzają nasze obserwacje z pól 
produkcyjnych. Levis F1 charakteryzuje 
się wysoko wzniesionymi ciemnymi liśćmi. 
Jest to odmiana o wysokim wyrównaniu 
i dobrej wczesności, co umożliwia uprawę 
nawet w tunelach foliowych lub pod 
płaskimi przykryciami. Levis F1 jest 
popularną odmianą zarówno w rejonach 

wczesnej uprawy warzyw – Igołomia, 
Łęczyca/Piątek –  ale także sprawdza się 
w innych częściach kraju, gdzie uprawiany 
jest na zbiór letni i wczesnojesienny. 
Dodatkowym atutem Levisa jest 
łatwość czyszczenia. Uprawiając tę 
odmianę mogą Państwo zwiększyć 
ilość przygotowywanego towaru, a co 
za tym idzie obniżyć koszty i zwiększyć 
opłacalność produkcji.

Bardzo obiecujące wyniki uzyskaliśmy 
również z nowej odmiany pora heterozyjnego 
– Dixon F1 – którą chcemy Państwu 
zaproponować na nadchodzący rok. Dixon 
F1 jest porem do zbioru późnym latem i 
wczesną jesienią. Charakteryzuje się bardzo 
długą łodygą rzekomą i silnym systemem 
korzeniowym. Odmiana ta doskonale nadaje 
się do siewu bezpośredniego, dając długie 
i wyrównane rośliny o charakterystycznych 
zielonych, wzniesionych liściach. Dixon F1 
zbierany w Stacji Doświadczalnej po 140 
dniach dał drugi, po Levisie F1, wynik co do 
długości łodygi rzekomej. Charakteryzował 
się także wysokim, bo 98%, udziałem 
plonu handlowego, a większość roślin 
– aż 72% – miało średnicę powyżej 4 cm. 
Dixon F1  jest doskonałą propozycją dla 
tych z Państwa, którzy chcą zbierać pory już 
wczesną jesienią, lub planują wydłużyć okres 
zbiorów odmian wcześniejszych (jak choćby 
Levis F1).

Spośród najpóźniejszych odmian, do zbioru 
jesienią i wczesną zimą, polecamy znane 
już Państwu Antiope F1 i Dionizos F1. 
Obie odmiany dały wysoki uzysk plony 
handlowego, zwłaszcza Antiope F1, której 
cechy znacznie ułatwiają czyszczenie 
– oszczędza więc czas przygotowania 
towaru i koszty.
Ważną rolę stale odgrywają odmiany 
ustalone. Wśród nich niekwestionowanym 
liderem na polskim rynku jest Sevilla, 
która od lat zbiera pozytywne opinie 
producentów. W naszych doświadczeniach 
spośród odmian ustalonych Sevilla dała 
najwyższy plon całkowity i handlowy, 
znacznie przewyższając wyniki uzyskiwane 
przez inne odmiany. Jej bardzo wysokie 
wyrównanie oraz duża elastyczność 
są zaletami, które wysoko cenione są 
przez naszych klientów. Sevilla doskonale 
nadaje się zarówno do wczesnych 
nasadzeń (nawet przyspieszanych płaskimi 
przykryciami), jak i do zbioru jesiennego 
i późnojesiennego. Sevilla będąca 
standardem na polskim rynku pozwala 
na uzyskanie wyrównanego i wysokiego 
plonu oraz oszczędza czas i środki 
potrzebne do przygotowania towaru.
Zachęcamy Państwa do uprawy naszych 
odmian, oraz do testowania we własnych 
gospodarstwach nowości, jakie Państwu 
proponujemy. 

Levis F1 Dixon F1 Antiope F1
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