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typ uprawy: uprawa pod osłonami od jesieni do wiosny

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24

cechy odmiany:

•  sałata masłowa do upraw w okresie krótkiego dnia

•  tworzy główki średniej wielkości, średnio zamknięte

•  odznacza się wysoką zdrowotnością dolnej części główki

•  długo zachowuje świeży wygląd po ścięciu i transporcie

uwagi:  •  odmiana o bardzo wysokiej zdrowotności podczas 

uprawy

 •  długo zachowuje świeży wygląd po zbiorze

 •  doskonale znosi długi transport i ekspozycję

 •  spełnia wymagania dużych sieci handlowych

tonava

centore

wysoka jakość przez całe lato

znakomita jakość i trwałość 

po zbiorze

nowość

typ uprawy:  do upraw pod osłonami w okresie krótkiego dnia 

(szklarnie, tunele)

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24

cechy odmiany:

•  sałata masłowa na krótki dzień

•  tworzy jasnozielone, dobrze wypełnione główki

•  odznacza się szybkim tempem wzrostu

•  główki są wysoko osadzone

uwagi:  •  odmiana cechuje się wysoką zdrowotnością w czasie 

uprawy

 •  wysokie osadzenie ogranicza zagniwanie dolnych liści

 •  chętnie kupowana przez konsumentów ze względu 

na długo zachowującą się świeżość

povoa
jasnozielona barwa i doskonała 

struktura główki

odmiany do szklarnii i tuneli
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typ uprawy:  uprawy tunelowe i szklarnie w okresie lata (od kwietnia do października)

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 25

cechy odmiany:

•  sałata masłowa przeznaczona do uprawy w okresie długiego dnia

•  szybkie tempo wzrostu

•  główki duże, jasnozielone, o cienkim liściu

•  bardzo wysoka tolerancja na tipburn

•  nie podgniwa

uwagi:  •  nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatowe

 •  długo zachowuje trwałość pozbiorczą

 •  czysta spodnia część główki przyspiesza zbiór

 •  idealna odmiana dla sieci hadlowych i hurtownii



typ uprawy:  uprawy gruntowe, oraz pod zimne osłony w okresie 

wiosennym, letnim do jesieni

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24, 

wirusa Lmv: 2 oraz mszycę sałatową

cechy odmiany:

•  tworzy główki średniej wielkości

•  typ główki półotwarty

•  bardzo atrakcyjna, jasnozielona barwa

•  dość długi okres zbioru bez utraty jakości

uwagi:  trwały i delikatny liść powoduje, że zachowuje 

konsumenci chętnie sięgają po tę odmianę szczególnie 

na rynkach lokalnych

typ uprawy: uprawa od wiosny do jesieni

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24, 

wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

cechy odmiany:

•  bardzo jasny kolor liści

•  delikatny, kruchy liść

•  tworzy średnio duże główki

•  typ główki półotwarty

•  szybkie tempo wiązania główek

uwagi:  •  odmiana o szybkim wzroście i bardzo delikatnych 

kruchych liściach

 •  polecana na rynki lokalne

tizian
fl ouran

bardzo atrakcyjny wygląd główki

delikatny, kruchy liść

odmiany gruntowe

nowość

Pa
n

 W
o

jc
ie

ch
 M

is
zt

el
a 

z 
m

ie
js

co
w

o
śc

i K
am

o
ci

n
ek

 i 
Z

b
ig

n
ie

w
 C

h
u

ch
n

o
w

sk
i 

p
re

ze
n

tu
ją

 o
d

m
ia

n
ę 

Ti
zi

an

3



4

typ uprawy:  uprawy gruntowe oraz pod zimne osłony 

(w okresie wiosennym i jesiennym)

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 25, 

wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

cechy odmiany:

•  tworzy główki bardzo duże

•  typ główki pół otwarty

•  miły zielony jasny kolor liści

•  długo zachowuje świeży wygląd

•  dobrze znosi transport

•  wysoka tolerancja na Tipburn

uwagi: •  idealna odmiana dla tych producentów, 

którzy potrzebują bardzo dużych główek

 •  bardzo wysoki udział plonu handlowego

 •  bardzo dobrze spełnia wymagania dużych rynków 

hurtowych, jak również mniejszych, lokalnych 

odbiorców

typ uprawy:  uprawy gruntowe przy długim dniu  

(dobrze sprawdza się przy uprawie letniej)

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 20, 

22 - 24 oraz wirusa Lmv:2

cechy odmiany:

•  tworzy główki duże do bardzo dużych

•  typ główki zamknięty

•  tempo wzrostu średnie

•  bardzo wysoka tolerancja na wybijanie w pędy nasienne

uwagi: •  polecana dla tych którzy potrzebują sałaty z wyraźnie 

wykształconą główką

 •  dobrze sprawdza się w uprawie letniej

lucan
wysoki plon na wiosnę i jesień

soleilan
odmiana na długi dzień 

typ uprawy:  uprawy gruntowe oraz pod zimne osłony 

(w okresie wiosennym, letnim do jesieni)

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 25, 

wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

cechy odmiany:

•  tworzy główki duże do bardzo dużych

•  typ główki pół otwarty

•  odmiana o lśniących, jasnozielonych listkach

•  łatwe czyszczenie główek (na sałatki)

uwagi:  •  wysoka zdrowotność podczas całego okresu produkcji

 •  długo zachowuje trwałość pozbiorczą

 •  doskonała dla sieci handlowych 

 •  bardzo przydatna w uprawie letniej

nobellan
duży pewny plon
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typ uprawy: uprawy gruntowe

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 7, 

13 - 15, 17 oraz na wirusa Lmv:2

cechy odmiany:

•  tworzy główki średniej wielkości

•  odmiana o żywym, jasnozielonym kolorze

•  główki wiąże w średnim tempie, ale bardzo równomiernie

challenge
stabilna uprawa latemssssssssstttttttttttaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbiiiiiiilllllllnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuppppppppppprrrrrrrrrrraaaaaaaaaawwwwwwwwwwwaaaaaaaaaa llllllaaaaaaaaaattttttttttteeeeeeeeeemmmmmmmmmmmstabilna uprawa latem

Odmiana odporności
termin

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

odmiany do szklarni i tuneli

povoa HR: Bl 1-24

centore HR: Bl 1-24

hanna HR: Bl 1-20, 22-25

tonava HR: Bl 1-25

odmiany gruntowe

tizian HR: Bl 1-24 / Nr 0 IR: LMV 2

fl ouran HR: Bl 1-24 / Nr 0; IR: LMV 2

soleilan HR: Bl 1-20, 22-24; IR: LMV 2

nobellan HR: Bl 1-25 / Nr 0; IR LMV 2

lucan HR: Bl 1-25 / Nr 0; IR LMV 2

odmiana Lollo Rosa

klausia HR: Bl 1-20, 22-24

odmiany batawskie

funly HR: Bl 1-20, 22-24; IR: LMV 2

funtime HR: Bl: 1-16, 18-24; IR: LMV 2

funway HR: Bl 1-20, 22-24; IR: LMV 2

redfun HR: Bl: 1-16, 18-24; LMV 2

odmiany lodowe

iceking HR: Bl 1-16, 18-24 / Nr 0

challenge HR: Bl 1-7, 13-15, 17; IR: LMV 2 

odmiany rzymskie

barracuda HR: Bl 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2

chiquina HR: Bl 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2

– sadzenie – zbiór – nowość

odmiany lodowe

iceking
wysoki plon wiosną

typ uprawy: uprawy wiosenne, wczesno – letnie oraz jesienne

odporności:  odporność na mączniaka ras Bl 1 - 16, 18 - 24 oraz 

mszycę sałatową 

cechy odmiany:

•  szybkie tempo wiązania główek

•  główki średnie do dużych

•  bardzo dobrze wypełnione

•  krótki głąb

•  dobrze okryte również od spodu

•  bardzo dobre rezultaty w uprawie na ciężkich ziemiach

•  możliwa uprawa pod przykryciami

uwagi: przeznaczona na świeży rynek oraz do przemysłu

HR - wysoka odporność; IR - średnia odporność

Bl - Bremia lactucea - Mączniak rzekomy; Nr - Nasonovia ribisnigri - Mszyca porzeczkowo-sałatowa; LMV - Lettuce Mosaic Virus - Wirus mozaiki sałaty
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odmiana Lollo Rosa

typ uprawy:  uprawy gruntowe i pod osłonami, wysiew od marca 

do sierpnia (głównie wiosna)

odporności:  odporna na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 20, 

22 - 24

cechy odmiany:

•  bardzo szybkie tempo wzrostu 

•  atrakcyjna barwa i struktura rozety

•  mocno postrzępiony i karbowany liść

•  ciemnoczerwona barwa sięgająca w głąb rozety – znikomy 

udział liści o zielonej barwie

uwagi: •  dokonała jako składnik do produkcji różnorodnych 

sałatek

 •  możliwa uprawa na małe listki – „baby leaves”

typ uprawy:  przeznaczona do upraw polowych, jak i pod 

zimnymi osłonami (w okresie wiosny i jesieni)

odporności:  Lmv2 oraz mączniaka rzekomego 

ras Bl 1 - 16 oraz 18 - 24

cechy odmiany:

•  odmiana o intensywnej, ciemnoczerwonej barwie liści 

•  tworzy zwarte rozety, średniej wielkości, 

o bardzo atrakcyjnym wyglądzie

•  charakteryzuje się długą trwałością po zbiorze

uwagi:  dobrze prezentuje się w obrocie handlowym jako 

pojedyncze rozety, również doskonale komponuje się 

w wielokolorowych mieszankach sałat

klausia

redfun

atrakcyjna, ciemnoczerwona barwa 

i szybki wzrost

trwały kolor po zbiorze

odmiany batawskie
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typ uprawy:  uprawa pod osłonami oraz w gruncie (szczególnie 

polecana od nasadzeń wczesnowiosennych do 

późnojesiennych)

odporności:  odmiana odporna na wirusa Lmv2 oraz mączniaka 

rzekomego ras Bl 1 - 20 oraz 22 - 24

cechy odmiany:

•  szybkie tempo wzrostu

•  rozety średnie do dużych (ok. 20 cm średnicy) 

•  bardzo atrakcyjny wygląd

•  dobra trwałość po zbiorze

•  odmiana mało wrażliwa na trudne warunki uprawy panujące 

wiosną

•  wysoka tolerancja na wybijanie w pędy kwiatowe

uwagi:  wydłużenie okresu zbioru nie pogarsza jakości

typ uprawy:  uprawy polowe oraz pod zimne osłony (szczególnie 

polecana do upraw wiosennych i jesiennych)

odporności:  odmiana odporna na wirusa Lmv2 oraz mączniaka 

rzekomego ras Bl 1 - 16 oraz 18 - 24

cechy odmiany:

•  charakteryzuje się szybkim tempem wiązania

•  rozety duże do bardzo dużych (ok. 30 cm średnicy)

•  bardzo atrakcyjny wygląd

•  dobra trwałość po zbiorze

uwagi:  słodki smak i długa trwałość pozbiorca to doskonałe 

zalety tej odmiany dla przemysłu przetwórczego

funly
funtime

odmiana na całe lato

doskonała jakość wiosną



odmiany rzymskie

typ uprawy:  sałata rzymska (Cos) do upraw gruntowych 

od wiosny do jesieni (długi dzień) 

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1-16, 

18-20, 22-24 oraz na wirusa Lmv:2

cechy odmiany:

•  tworzy główki średniej wielkości

•  zamknięte, bardzo dobrze wypełnione

•  ciemnozielone liście zewnętrzne

•  średnie tempo wiązania główki

•  odmiana charakteryzuje się dużą tolerancją na Tipburn

•  główki o bardzo ładnym kształcie, łatwe do pakowania

typ uprawy:  sałata rzymska (Cos) do upraw gruntowych 

od wiosny do jesieni (długi dzień) 

odporności:  odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1-16, 

18-20, 22-24 oraz na wirusa Lmv:2

cechy odmiany:

•  tworzy główki średniej wielkości, zamknięte

•  ciemnozielone liście zewnętrzne

•  średnie tempo wiązania główki

•  główki o bardzo atrakcyjnej, zielonej barwie i strukturze

chiquina
barracuda ładna struktura główki 

i dobre wypełnienie
bardzo atrakcyjny kolor 

i struktura główki

reprezentanci 
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

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

 Syngenta Seeds Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno, 

ul. E. Orzeszkowej 15/1

tel.: (22) 737 18 90 do 94

fax: (22) 737 18 67

www.sg-vegetables.com
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Sałaty rzymskie są coraz bardziej popularne 

wśród polskich konsumentów, ale pochodzą 

głównie z importu. Proponujemy dwie 

sprawdzone odmiany, dostosowane 

do naszych warunków uprawy.


