
  

KALAFIOR BIAŁY 



• nadaje się do najwcześniejszych 

nasadzeń w tunelach oraz pod 

płaskie przykrycia 

• dobra wczesność (3-5 dni 

wcześniejsza od Gipsy) , bardzo 

dobra jakość na wczesny  

świeży rynek 

• podobnie jak Gipsy mało 

wrażliwa na jarowizację 

• zagęszczenie  25-30 tyś. 

roślin/ha 

• róże  zwarte i cięższe od wielu 

odmian w podobnym typie 

 

CLIPPER F1 



GIPSY F1  

• nadaje się do najwcześniejszych 

nasadzeń, zwłaszcza pod 

płaskie przykrycia 

• bardzo dobra jakość na wczesny  

świeży rynek 

• mało wrażliwa na jarowizację 

• zagęszczenie  25-30 tyś. 

roślin/ha 

• róże  zwarte, co czyni je cięższe 

od wielu innych odmian 

 



CLX 33007 F1  
• nadaje się do wczesnych 

nasadzeń, pod płaskie 

przykrycia i do uprawy polowej z 

okryciem i bez okrycia na zbiór 

wczesnoletni 

• bardzo dobra jakość na świeży 

rynek do uprawy letniej na zbiór 

do końca lipca 

• średnio wczesny, wcześniejsza 

o 2-5 dni od Lecanu 

• zagęszczenie  25-30 tyś. 

roślin/ha 

• róże bardzo dobrej jakości, w 

testach 2010/2012 bez tendencji 

do omszenia i przebarwień 

 



NAUTILIUS F1 

• średnio-wczesny mieszaniec  

70-75 dni 

• uniwersalny w uprawie; wiosna 

(tunel, włóknina) 

•  dobrze sprawdza się na  

najpóźniejsze nasadzenia 

• rośnie również  w trudniejszych 

warunkach wilgotnościowych 

• super okrycie róż 

• idealna jakość na świeży rynek 

• zagęszczenie  22-28 tyś. 

roślin/ha. 

 



BRIGANTINE F1  
• silnie rosnąca odmiana o 

wzniesionym pokroju dobry 

starter dla przemysłu (70-75 dni 

na zbiór w lipcu do połowy 

sierpnia) 

• zagęszczenie  22-28 tyś. 

roślin/ha 

• polecana na zbiory późno 

wiosenne, oraz po połowie 

sierpnia. 

• róże zbite, białe, bardzo dobre 

jakościowo 

• wysoki plon róż i różyczek (w 

lipcu wcześniejsza nawet od 

Saborda i Rafta) 

• idealna jakość na świeży rynek 

 



RAFT F1 

• średnio późny mieszaniec pod potrzeby 

przemysłu i na świeży rynek 

• zagęszczenie  22-25 tyś. roślin/ha 

• 80-85 dni wegetacji ( w uprawie jesiennej i 

około 70 dni w uprawie wiosennej na zbiór 

wczesnoletni) 

• wysoka uniwersalność w uprawie i 

rekordowe plony (na dobrych stanowiskach 

uzyskanie róży powyżej 3 kg nie jest 

problemem ) 

• duży wigor i silny system korzeniowy 

(dobrze radzi sobie na plantacjach nie 

nawadnianych, dawka azotu mniejsza o 50 

kg w stosunku do odmian standardowych) 

• róża kulista, zwarta i ciężka, śnieżnobiała 

bez skłonności do antocyjanowych 

przebarwień i omszeń 

• łatwo się różyczkuje 

 



• sprawdzona od lat odmiana na świeży rynek 

• polecany na zbiory czerwiec, lipiec, choć 

udaje się również w innych terminach 

• na zbiory sierpniowe, wymaga gleb 

zasobnych w wilgoć. 

• tolerancyjna na okresowe wysokie 

temperatury 

• zdrowe, bujnie rosnące rośliny, liście bardzo 

dobrze kryjące różę 

• róże regularnie okrągłe, kopulaste 

• atrakcyjne śnieżno-białe osiągają spore 

rozmiary 

• łatwa do cięcia i pakowania, zbiory 

skoncentrowane i jednolite w jakości. 

THALASSA F1 



ESCALE F1  

• wysoce ceniona, wierna w 

plonowaniu odmiana jesienna 

• standard jakościowy w grupie 

odmian dla zamrażalnictwa 

• doskonała również na świeży 

rynek 

• typowy, 90-dniowy okres 

wegetacji 

• roślina o dużym wigorze                 

i wzniesionym ulistnieniu dobrze 

kryjącym różę 

• białe, zbite róże bez tendencji 

do seledynowych i 

antocyjanowych przebarwień 

• zalecane zagęszczenie 22-30 

tyś. roślin/ha. 

 



LIBERTY F1 

• sprawdzona odmiana o 80-85 

dniowym okresie wegetacji 

• do uprawy na zbiór jesienny z 

nasadzeń od końca czerwca do 

połowy lipca na zbiór w końcu 

września i październiku  

• system korzeniowy silny, słabo 

porażany przez kiłę i wertyciliozę 

• śnieżnobiała róża, bardzo zwarta   

i ciężka z regularnie ułożonymi 

różyczkami (idealna do 

różyczkowania) 

• okres zbioru jest krótki ze 

względu na skoncentrowane 

dojrzewanie 

• zagęszczenie  do 32 tyś. 

roślin/ha ze względu na 

wzniesiony pokrój 

 



CHASSIRON F1 

 

• typowo jesienna odmiana z 

przeznaczeniem głównie dla 

przemysłu 

• 85-90 dni wegetacji 

• bardzo bujne rośliny, dobrze 

kryjące różę  

• róże są bardzo ciężkie bez 

tendencji do przebarwień 

antocyjanowych i omszenia, 

wydajne w różyczkowaniu  

• zagęszczenie  22-25 tyś. 

roślin/ha 

 



NAJNOWSZY HIT O WIELKIM 

POTENCJALE 

 

• wyjątkowo atrakcyjny towar dla 

przemysłu i   świeżego rynku 

• stosunkowo krótki okres wegetacji 

(5-7 dni wcześniejszy od Raft) 

• bardzo dobry wigor i krycie róż 

• wysoka zdrowotność i trwałość 

polowa 

• zwarta róża i różyczki, łatwość 

różyczkowania i wysoki plan (mały 

odpad) 

• tworzy olbrzymie nawet 3 kg róże 
 

SABORD (CLX33823) 



SLOOP F1 
 

• jesienna odmiana na 

świeży rynek i dla 

przemysłu  

• zbiór 90-95 dni od 

posadzenia rozsady 

• silny wzrost i ulistnienie 

oraz mocny system 

korzeniowy 

• śnieżnobiałe, bardzo 

zwarte róże, łatwe do 

różyczkowania 

• silny system korzeniowy 

dobrze znoszący warunki 

suszy  

• zalecane zagęszczenie             

22-26 tyś. roślin/ha. 

 



OVERLORD F1 (CLX33820) 
• jesienny mieszaniec 95-100 dni 

• polecany na świeży rynek 

• silny wzrost, liście dobrze kryjące 

różę 

• zalecane zagęszczenie 22-26 

tyś./ha 

• śnieżno-biała róża 

• zdrowa roślina 

• roślina łatwa do cięcia i pakowania  

• doskonałe okrycie róży od spodu 

• w roku 2011 bardzo dobrze 

plonował w okresie późnoletnim, 

między innymi bardzo dobry stan 

na prezentacji w rejonie kaliskim 



OCTOPUS F1 (CLX33820) 

• typowy jesienny 

mieszaniec 95-100 dni 

• polecany na świeży rynek 

• silny wzrost, liście dobrze 

kryjące różę 

• zalecane zagęszczenie 

22-26 tyś./ha 

• śnieżno-biała róża 

• zdrowa roślina 

• róża łatwa do cięcia i 

pakowania  

• dobre okrycie róży od 

spodu 



• późno-jesienny mieszaniec 110 dni 

• bardzo trwały produkt na świeży 

rynek i do przemysłu  

• silny wzrost, wzniosły pokrój  

• liście dobrze kryjące różę, w sposób 

zapobiegający gromadzeniu wody 

• zalecane zagęszczenie 22-26 tyś./ha 

• alabastrowo-biała róża  

• doskonała jakość 

• roślina łatwa do cięcia i pakowania 

• możliwość krótkiego 

przechowywania.  

NARUTO F1 



  

KALAFIOR  

KOLOROWY I ROMANESCO 



CELIO F1 

• odmiana w typie Romanesco  

• dojrzewająca 7-10 dni wcześniej od    

odmiany Navona F1.Tworzy piękne, 

zwarte róże   ( nieco większe niż 

Navona F1 ) 

• różyczki są bardzo trwałe, intensywnie 

zielone również po ugotowaniu  

• bardzo plenna o doskonałym 

wyrównaniu i dużej tolerancji na 

przerastania róż liśćmi  

• odmiana wyłącznie do uprawy w 

terminach letnio-jesiennych (zbiór 

należy zakończyć na początku 

września z uwagi na większą 

podatność na mączniaka rzekomego) 

• zagęszczenie około  22-25 tyś. 

roślin/ha 

 



NAVONA F1 
 

• odmiana w typie Romanesco 

dojrzewa równomiernie po 90-

95  

• dniach od posadzenia rozsady 

• tworzy na półkulistej róż, 

stosunkowo drobne, stożkowate 

różyczki o trwałym zabarwieniu 

• odmiana tolerancyjna na 

jesienne przymrozki 

• zagęszczenie  22-25 tyś. 

roślin/ha 

 



GITANO F1 
• odmiana w typie Romanesco 

polecana na zbiór 

późnojesienny 

• dojrzewa równomiernie po 90-

95 dniach od posadzenia 

rozsady 

• tworzy na półkulistej róży łądne, 

stosunkowo drobne, stożkowate 

różyczki o trwałym zabarwieniu 

• odmiana bardzo tolerancyjna na 

jesienne przymrozki oraz 

tolerancyjna na mączniaka 

rzekomego 

• zagęszczenie  22-25 tyś. 

roślin/ha 

 



SUNSET F1 

• odmiana o pomarańczowym 

wybarwieniu róży, okres 

wegetacji 70-75 dni, polecana 

głównie do uprawy na 

wrześniowe terminy zbioru. 

TREVI F1 

• odmiana o zielonym 

wybarwieniu róży, okres 

wegetacji 70-75 dni, podobnie 

jak Sunset polecana głównie do 

uprawy na wrześniowe terminy 

zbioru. 


