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Szanowni Państwo,

Rok 2014 jest szczególnie ważny dla naszej firmy.
Mija 25 lat  działalności firmy  Rijk Zwaan na polskim rynku. Mamy nadzieję, 
że te wspólne lata dały nam wszystkim możliwość wymiany doświadczeń,  
realizacji wspólnych projektów takich jak Salanova, Love my Salad.

Z tym większą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowy katalog warzyw gruntowych.
Jego powstanie jest wynikiem wspólnej pracy naszych hodowców, doradców i Państwa.

Zaprezentujemy w nim wiele nowych odmian charakteryzujących się najwyższymi standardami
jakości, podążającymi za Państwa oczekiwaniami. Wspomnę tu o naszych nowościach 
Topma RZ, Fidra RZ, Valerie RZ i wiele innych.
Naszym priorytetem jest dostarczanie Państwu nasion o najwyższych parametrach jakości i zdrowotności. 
Firma Rijk Zwaan rok rocznie przeznacza duże środki finansowe na badania i nowe technologie.  
Wykorzystujemy  najnowsze światowe zdobycze w tej dziedzinie.
Zwracamy szczególną uwagę na Państwa opinie i uwagi dotyczące naszych odmian.

Dzisiejszy świat stawia wysokie poprzeczki. Konsumenci oczekują coraz to nowych propozycji smaków, 
kolorów i form warzyw. Staramy się być pod tym względem innowacyjni i jesteśmy  
w światowej czołówce.

Dbamy o naturalne środowisko i wykorzystujemy okazję do jego poprawy kierując  
się tymi zasadami przy procesach technologicznych pozyskiwania nasion.  
Nasze odmiany charakteryzują się wysoką odpornością na choroby i szkodniki.
Dbamy o to, żeby warzywa dostarczane konsumentom były zdrowe i smaczne.

Staramy się zawsze służyć Państwu pomocą  i chętnie dzielimy się nasza wiedzą  
i doświadczeniem. Zachęcamy do kontaktów z naszymi pracownikami,  
którzy są do Państwa dyspozycji.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w produkcji.

Rijk Zwaan Polska

Spis treści 
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•  przeznaczone są do uprawy  

bezpośrednio w gruncie,  

również pod agrowłókniną

•  nie wymagają zapylenia  

przez pszczoły co wpływa  

na podwyższenie plonu

•  posiadają bardziej otwarty pokrój  

dzięki czemu zbiór jest łatwiejszy

•  owoce mają bardzo małą komorę 

nasienną, są pozbawione goryczki, 

wyrównane wielkością  

i nie przerastają, dlatego stanowią 

bardzo dobry i ceniony surowiec  

do konserwowania

•  powinny być uprawiane  

z uwzględnieniem izolacji  

przestrzennej od odmian  

o przewadze kwiatów żeńskich

•  są odporne na mączniaka prawdzi-

wego i parcha dyniowatych

o owocach grubobrodawkowych

Componist RZ F1  

 Ccu/Px

 CMV

•  bardzo wczesna o otwartym 

pokroju roślin 

•  wchodzi wcześnie w okres 

owocowania, plonując długo  

i stabilnie

•  owoce jasnozielone, wysokiej 

jakości, stosunek D/G=3,2:1

•  standard dla McDonalds  

w Europie

Liszt RZ F1  

 CMV/Ccu/Px

•  nowa odmiana wcześnie  

wchodząca w okres owocowania

•  otwarty pokrój roślin, które 

tworzą bardzo małe liście

• wysoki plon wczesny i całkowity

•  owoc o barwie zielonej, stosunek 

G/D=3,1:1

•  bardzo dobre wyniki na planta-

cjach towarowych w 2013 roku

Puccini RZ F1   

 Ccu 

 Co:1/Px

•  odmiana bardzo wczesna, 

szybko rosnąca, o generatywnym 

pokroju

•  bardzo krótkie międzywęźla, 

rzadkie i krótkie pędy boczne,

•  bardzo wydajna przez pierwsze 

10-12 zbiorów

•  przeznaczona do wysokich 

zagęszczeń

•  owoce koloru zielonego o małej 

liczbie dużych brodawek tzw. typ 

amerykański, stosunek D/G=3,1:1

•  przeznaczona również  

do kiszenia - dobra jakość 

wewnętrzna owocu

•  odmiana o średniej odporności  

na antraknozę ogórka 

Karaoke RZ F1  

 Ccu/Px

 CMV/Pcu

•   podstawowa odmiana dla 

zakładów przetwórczych  

w Polsce

•  silna, zdrowa roślina  

o ciemnozielonych liściach

•  bardzo dobra zdolność  

do regeneracji

•  szybko wchodzi w okres 

owocowania

• wysoki potencjał plonotwórczy

•  owoce jasnozielone o doskonałej 

konsystencji, stosunek D/G=3,1:1

•  odmiana o średniej odporności  

na mączniaka rzekomego

Wagner RZ F1   

 Ccu/Px  

 CMV

•  odmiana bardzo wczesna  

o bardzo dobrej zdrowotności

•  doskonałe właściwości regenera-

cyjne pod koniec okresu uprawy

•  wysoki plon wczesny – rośliny 

szybko wchodzą w owocowanie

•  odmiana silna przeciwko 

bakteriozom

•  długi okres zbioru i duży,  

wyrównany plon ogólny 

•  owoce o zielonym kolorze skórki, 

stosunek D/G=3,1:1

odmiany do uprawy pod osłonami

Kybria RZ F1
 Ccu/Px (ex Sf); 

 CMV

•  polecana do uprawy od lutego  

do jesieni

•  owoce o jednolitym, zielonym 

zabarwieniu i stosunku D/G=3,1:1, 

•  roślina otwarta, generatywna, 

ograniczona ilość pędów 

bocznych 

•  odmiana bardzo wczesna, typ 

multi-fruit, po kilka owoców  

w kącie liścia 

•  pierwsza odmiana z wysoką 

odpornością na wirusa zielonej 

mozaiki ogórka

Gravina RZ F1
 Ccu/Px (ex Sf); 

 CMV/CVYV

•  uprawa od lutego do jesieni

•  owoce smukłe o jednolitym, 

zielonym zabarwieniu i stosunku 

D/G=3,4:1 

•  odmiana szybko rosnąca ,  

doskonała na ogórki małosolne  

i konserwowe

•  wysoka tolerancja na brak 

światła 

Ogórek partenokarpny Cucumis sativus L.

  - przemysł      - organic     - nowość
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Ogórek partenokarpny Cucumis sativus L.

Lenara RZ F1
 Ccu/Px/CMV 

•  wczesna odmiana do nasadzeń 

od lutego w szklarniach i tunelach

•  owoce grubobrodawkowe  

o małej ilości brodawek  

i stosunku D/G=3,0:1,

•  roślinę cechują krótkie 

pędy boczne – mniejsza 

pracochłonność

•  dobry zrównoważony wzrost, 

silny system korzeniowy

 

Chaikovskiy RZ F1  
 Ccu/Px/CMV 

•  polecana do uprawy od lutego  

do jesieni

•  owoce kształtne o stosunku  

D/G=3,0:1, jednolicie zielone

•  krótkie pędy boczne, bardzo silny 

system korzeniowy

• wcześnie wchodzi w owocowanie

Lehar RZ F1   
 Ccu/Px   CMV

•  odmiana o silnym wigorze  

i dobrej regeneracji

•  stabilna o wysokim potencjale 

plonowania

•  rośliny tworzą małe,  

ciemnozielone liście

•  owoce jasnozielone, bardzo 

wyrównane, stosunek D/G=3,1:1

Majestosa RZ F1  
  

 Ccu/Px   CMV/Pcu

•  odmiana o otwartym pokroju, 

dużej sile wzrostu i krótkich 

międzywęźlach

•  kompaktowa roślina  

o ciemnozielonych liściach

•  bardzo dobra regeneracja  

i wysoki plon ogólny

•  owoce o intensywnie zielonej 

barwie, stosunek D/G=3,2:1

•  odmiana o średniej odporności 

na mączniaka rzekomego

o owocach drobnobrodawkowych

Chopin RZ F1  

 CMV/Ccu/Px

Dirigent RZ F1   
 Ccu/Px   CMV

•  rośliny o otwartym pokroju  

i średnim wigorze

•  bardzo dobre możliwości 

regeneracyjne

•  wysoki, stabilny plon w krótkim 

okresie czasu

•  owoce zielone, wyrównane przez 

cały okres wegetacji, stosunek  

D/G=3,1:1

Schubert RZ F1    

 Ccu/Px   CMV

Strauss RZ F1  

 Ccu/Px   CMV

 grubobrodawkowe o przewadze

 kwiatów żeńskich

Sonate RZ F1     
 Ccu/Px  Pcu

•  standard w wielu gospodar-

stwach ogrodniczych

•  odmiana średniowczesna  

o bardzo wysokim potencjale 

plonowania

•  liście ciemnozielone, zdrowe  

aż do końca sezonu

•  rośliny cechuje silny wigor  

i wysoka zdolność regeneracyjna

•  owoce o barwie jasnozielonej, 

wysmukłe, stosunek D/G=3,1:1

•  odmiana o średniej odporności 

na mączniaka rzekomego

•  wiodąca i bardzo ceniona 

odmiana w przetwórstwie  

w Polsce

Odporności: 

• CMV  – Cucumber Mosaic Cucumovirus – Wirus mozaiki ogórka

• Ccu  – Cladosporium cucumerinum – Parch dyniowatych

• Px    – Podosphaeria xanthii – Mączniak prawdziwy dyniowatych

• Pcu  – Pseudoperonospora cubensis - Mączniak rzekomy dyniowatych

• Co:1  – Colletotrichum orbiculare – Antraknoza dyniowatych

  - przemysł      - organic     - nowość
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Sałata masłowa  Lactuca sativa L. var. capitata L.

przeznaczona do uprawy pod osłonami

Omega RZ
 Bl:1-13, 17,18, 22, 24, 25,28-30

•  odmiana odznaczająca się bardzo 

szybkim wzrostem

•  tworzy duże, ciężkie,  

dobrze wypełnione główki  

o jasnozielonych liściach

Alexandria RZ
 Bl:1-23,25,31/Pb

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy w tunelach foliowych  

i szklarniach od kwietnia  

do października (uprawa letnia)

•  bardzo wysoka odporność  

na wybijanie w pędy  

i brązowienie brzegów liści

• barwa liści jasnozielona

Markies RZ
 Bl:1-24,27,28,30,31 

 LMV

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy w szklarniach  

i tunelach foliowych w okresie 

jesienno-zimowym

•  dobrze rośnie w okresie krótkiego 

dnia, przy niskiej intensywności 

światła

• tworzy dużą główkę

•  liście o świeżo zielonej barwie  

i średniej grubości

•  tworzy dobrze wypełnioną 

główkę o luźnym pokroju

Gardia RZ
 Bl:1-27,29,30

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy od października  

do końca marca

•  duże jasne liście, bardzo  

duża luźna główka

Natalia RZ 
 Bl:1-26,28,31/Pb

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy pod osłonami  

w okresie od wiosny do jesieni

• jasna barwa liści, duża główka

•  wysoka odporność na wybijanie 

w pędy i zamieranie brzegów liści

Weston RZ 
 Bl:1-31 IR LMV

•  nowa odmiana sałaty masłowej 

charakteryzująca się szybkim 

wzrostem

•  polecana do uprawy jesienno 

- zimowej

• jasna barwa liści, duża główka

Judita RZ 
 Bl:1-28,30,31/Pb

•  nowa odmiana przeznaczona  

do uprawy w szklarniach  

i tunelach foliowych w okresie 

jesienno-zimowym 

• sałata w typie Markies RZ 

•  dobrze rośnie w okresie krótkiego 

dnia, przy niskiej intensywności 

światła

• tworzy dużą główkę

• jasno-zielona barwa liści

•  tworzy dobrze wypełnioną 

główkę o luźnym pokroju

Pia RZ 
 Bl:1-6, 13-15,17/Pb

•  odmiana polecana do uprawy 

przyspieszonej w tunelach  

foliowych i pod Agrylem

•  odmiana bardzo wczesna,  

o jasnej barwie liści

•  szybko formuje dobrze  

wypełnione główki

•  odporna na zagniwanie dolnych 

liści

Sprinter RZ
 Bl:1-6,13-15,17/Pb

•  bardzo wczesna odmiana  

przeznaczona do uprawy  

w tunelach foliowych,  

pod Agrylem i bez osłon

•  rekomendowana do sadzenia 

wczesną wiosną i jesienią

•  tworzy dobrze zamknięte  

od dołu, jasnozielone główki

Speedway RZ 
 Bl:1-27,29,30/Nr:0 

 LMV

•  odmiana sałaty przeznaczona  

do uprawy w tunelach foliowych 

w cyklu wiosennym i jesiennym

•  tworzy luźne główki, barwa liści 

jasnozielona, doskonale spełnia 

wymogi rynku

Torpedo RZ 
 Bl:1,4-22,25,31/Pb

•  charakteryzuje się dużą jasną 

główką, jasnozieloną barwą liści

• szybki wzrost

•  przydatna do uprawy wiosennej  

i jesiennej pod folią i Agrylem

•  bardzo dobra zdrowotność, 

odporność na zagniwanie liści
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Odporności:

LMV   - Lettuce Mosaic Virus – Wirus mozaiki sałaty

Bl   -  Bremia lactucea – Mączniak rzekomy

Nr:0  - Nasonovia ribisnigri – Mszyca porzeczkowo-sałatowa

Pb   -  Pemphigus bursarius – Mszyca bawełnica

Sałata masłowa  Lactuca sativa L. var. capitata L.

przeznaczona do uprawy pod osłonami

Inne typy sałat Lactuca sativa L. var. capitata L.   
przeznaczone do uprawy pod osłonami

Sałata masłowa sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Omega RZ  Pfs 1-9, 11, 12, 14 12-16

Alexandria RZ  Bl:1-23,25,31/Pb 12-16

Markies RZ  Bl:1-24,27,28,30,31  LMV 12-16

Judita RZ  Bl:1-28,30,31/Pb 12-16

Gardia RZ  Bl:1-27,29,30 12-16

Natalia RZ  Bl:1-26,28,31/Pb 12-16

Weston RZ  Bl:1-31   LMV 12-16

Pia RZ  Bl:1-6,13-15,17/Pb 12-16

Sprinter RZ  Bl:1-6,13-15,17/Pb 10-12

Speedway RZ  Bl:1-27,29,30/Nr:0  LMV 10-12

Torpedo RZ  Bl:1,4-22,25,31/Pb 9-11

Locarno RZ 
 Bl:1-16,21,23

•  odmiana sałaty liściowej 

tworząca bardzo wyrównane 

główki, jasnozielone

•  wysoka tolerancja  

na wybijanie w pędy

• liście silnie postrzępione

Satine RZ 
 Bl 1-28,30,31/Nr:0

•  odmiana sałaty liściowej  

w typie Amandine RZ

•  cechuje ją bardzo intensywna 

barwa liści, określana jako 

potrójnie czerwona, czerwień 

nie tylko na zewnątrz liści, 

ale również na wewnętrznych 

liściach i na całej powierzchni

•  doskonała do dekoracji z racji 

swej barwy i atrakcyjnego 

kształtu

Kristine RZ 
 Bl:1-17,21,23 

 LMV

•  odmiana sałaty dębolistnej 

zielonej

•  odmiana przeznaczona  

do całorocznej uprawy  

w gruncie i tunelach foliowych

• kolor liści jasnozielony

• bardzo dobra zdrowotność

Kitonia RZ 
 Bl:1-31/Nr:0/Pb

•  odmiana sałaty dębolistnej 

zielonej

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy pod osłonami  

w porze wiosennej i jesiennej

• kolor liści jasnozielony

• bardzo dobra zdrowotność

Soupirai RZ
 Bl:1-30/Nr:0

•  odmiana sałaty dębolistnej 

czerwonej

•  cechuje ją bardzo intensywny 

czerwony kolor liści 

Inne typy sałat sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Locarno RZ  Bl:1-16,21,23 9-11
Satine RZ  Bl:1-28,30,31/Nr.0 9-11
Kristine RZ  Bl:1-17,21,23  LMV 9-11
Kitonia RZ  Bl:1-31/Nr.0/Pb 9-11
Soupirai RZ  Bl 1-30/ Nr.0 9-11
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Sałata masłowa sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Pia RZ   Bl:1-6,13-15,17/Pb 12 - 16
Torpedo RZ   Bl:1,4-22,25,31/Pb 9 - 11
Speedway RZ   BL:1-27,29,30/Nr:0  LMV 9 - 11
Sprinter RZ   Bl:1-6, 13-15, 17/Pb 10 - 12
Gisela RZ   Bl:1-27,29,30/Nr:0  LMV 9 - 11
Subyana   Bl:1-31/Nr:0  LMV 9 - 11
Jolito RZ   Bl:1-31/Nr:0  LMV 9 - 11
Jiska RZ   Bl:1-24,27,28,30,31/Nr:0  LMV 9 - 11
43-118 RZ   Bl:1-31/Nr:0/Pb  LMV 9 - 11

Sałata masłowa Lactuca sativa L. var. capitata L.

Pia RZ
 Bl:1-6,13-15,17/Pb

•  odmiana polecana do uprawy 

przyspieszonej w tunelach  

foliowych i pod Agrylem

•  odmiana bardzo wczesna,  

o jasnej barwie liści

•  szybko formuje dobrze  

wypełnione główki

•  odporna na zagniwanie dolnych 

liści

Torpedo RZ
 Bl:1,4-22,25,31/Pb

•  charakteryzuje się dużą jasną 

główką, jasnozieloną barwą liści

• szybki wzrost

•  przydatna do uprawy wiosennej 

w gruncie oraz pod folią i Agrylem

•  rekomendowana także na cykl 

jesienny uprawy w gruncie

•  bardzo dobra zdrowotność, 

odporność na zagniwanie liści

Speedway RZ
 Bl:1-27,29,30/Nr:0 

 LMV

 •  odmiana przeznaczona  

do wczesnych upraw pod  

włókniną i bez osłon oraz  

do uprawy jesiennej

• tworzy luźne główki

• jasnozielona barwa liści

Sprinter RZ
 Bl:1-6,13-15,17/Pb

•  bardzo wczesna odmiana prze-

znaczona do uprawy w tunelach 

foliowych, pod Agrylem i bez 

osłon

•  bardzo dobrze sprawdza się 

również w uprawie jesiennej

•  tworzy dobrze zamknięte od 

dołu, jasnozielone główki

Subyana RZ 
 Bl:1-31/Nr:0 

 LMV

•  nowa sałata w typie Giseli RZ

•  tworzy nieco większe główki  

od Giseli RZ, liście barwy 

jasnozielonej 

•  przeznaczona do uprawy  

od wiosny do jesieni

•  znakomita zdrowotność, wysoka 

odporność na zagniwanie 

dolnych liści

•  bardzo kształtna główka,  

dobrze wypełniona  

jednocześnie charakteryzująca 

się luźną budową

•  duża odporność na wybijanie  

w pędy kwiatostanowe

Gisela RZ 
 Bl:1-27,29,30/Nr:0 

 LMV

•  przeznaczona do uprawy  

od wiosny do jesieni

•  bardzo kształtna główka, dobrze 

wypełniona jednocześnie charak-

teryzująca się luźną budową

•  duża odporność na zagniwanie 

dolnych liści

•  odmiana, która uzyskała bardzo 

dobrą opinię wśród wielu 

klientów

•  dostępna w postaci nasion 

normalnych

Jolito RZ 
 Bl:1-31/Nr:0 

 LMV

•  przeznaczona do uprawy  

od wiosny do jesieni

•  główka dobrze wypełniona 

jednocześnie charakteryzująca 

się luźną budową

•  ze względu na szeroką  

i zamkniętą podstawę bardzo 

ładnie prezentuje  

się w skrzynkach 

•  wysoka odporność na zagniwanie 

dolnych liści

Jiska RZ
 Bl:1-24,27,28,30,31/Nr:0 

 LMV

•  przeznaczona do uprawy  

letniej i jesiennej

•  odporna na wybijanie w pędy 

przy wysokiej temperaturze

•  tworzy luźne, dobrze wypełnione 

główki

• bardzo dobra zdrowotność

43-118 RZ  

 BL:1-31/Nr:0/Pb 

 LMV 

•  nowa sałata w typie Jiski RZ,  

polecana do sadzenia od marca 

do sierpnia

•  tworzy duże główki,  

o dość luźnym pokroju

•  liście o świeżej jasno-zielonej 

barwie

•  odmiana cechuje się wysoką 

zdrowotnością oraz tolerancją  

na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe 
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Sałata krucha Lactuca sativa L. var. capitata L.

Rubette RZ
 Bl:1-16,21,23 

 LMV

•  odmiana w typie Saladin RZ

•  bardzo wczesna, szybko  

wypełnia główkę

•  przeznaczona do uprawy 

wiosennej i jesiennej

•  nadaje się do uprawy pod 

Agrylem

Nanette RZ
 Bl:1-26,28

•  odmiana bardzo wczesna

•  przeznaczona na najwcześniejsze 

uprawy wiosenne oraz na późną 

jesień

•  nadaje się do uprawy pod 

Agrylem

Platinas RZ
 Bl:1-23,25,31/Nr:0/Pb

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy w gruncie na wiosnę,  

lato i jesień

•  główka bardzo dobrze 

wypełniona

• tworzy duże i bardzo duże główki 

• bardzo dobre wyrównanie

•  odporna na brązowienie brzegów 

blaszki liściowej

Cartagenas RZ
 Bl:1-16,21,23/Nr:0

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy od wiosny do jesieni

•  odporna na wybijanie w pędy 

latem w wysokich temperaturach

•  wysoka odporność na zamieranie 

wewnętrznych liści w okresie lata

•  tworzy duże i bardzo duże główki, 

bardzo dobre wyrównanie

• uniwersalna co do rodzaju gleby

Argentinas RZ
 Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb 

 LMV

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy wiosennej i letniej

•  rośliny charakteryzują się  

intensywnym zielonym kolorem

•  szybko rosnąca, dobrze  

wypełniona główka

Lagunas RZ
 Bl:1-16,21,23/Nr:0

•  tworzy okrągłą główkę,  

bardzo wyrównaną

•  odmiana odznaczająca  

się wysoką tolerancją  

na niekorzystne warunki uprawy

•  duża odporność na wybijanie  

w pędy

Elenas RZ
 Bl:1-16,21,23/Nr:0

•  przeznaczona do uprawy 

letnio-jesiennej

•  główki odznaczają się bardzo 

dobrą strukturą wnętrza

•  dobrze się sprawdza na różnych 

typach gleby

Ardinas RZ
 Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb 

 LMV

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy w okresie wiosennym  

i jesiennym

•  dobrze rośnie w uprawie  

przyspieszonej pod Agrylem

•  tworzy duże, ciężkie, lekko 

spłaszczone główki, dobrze 

wypełnione

Diamantinas RZ
 Bl:1-31/Nr:0

•  przeznaczona do uprawy  

od wiosny do jesieni

•  charakteryzuje się bardzo 

dobrym wyrównaniem

•  główki średniej wielkości,  

dobrze wypełnione i ciężkie

Silvinas RZ
 Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb 

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy od wiosny do jesieni

• tworzy duże główki

•  odmiana wykazuje dużą  

tolerancję na warunki uprawy

•  cechuje ją duża tolerancja  

na wybijanie w pędy i duża 

odporność na brązowienie  

liści wewnętrznych

Santarinas RZ
 Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb

•  nowa odmiana sałaty kruchej

•  tworzy duże, lekko spłaszczone 

główki

•  odmiana wykazuje bardzo 

wysoką tolerancję na wybijanie  

w pędy

•  może być uprawiana z przezna-

czeniem na świeży rynek,  

a także na przemysł 

Umbrinas RZ
 Bl:1-31/Nr:0

•  nowa odmiana sałaty kruchej

•  odmiana przeznaczona  

do uprawy wiosną i jesienią

•  charakteryzuje się bardzo dobrą 

zdrowotnością i wyrównaniem

•  przeznaczona na świeży rynek  

i przemysł

Gustinas RZ
 Bl:1-31/Nr:0

• nowa odmiana sałaty kruchej

•  odmiana przeznaczona do 

uprawy od wiosny do jesieni

•  przeznaczona na świeży rynek, 

tworzy ładne, wyrównane główki

•  wysoka tolerancja na wybijanie  

w pędy kwiatostanowe
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Farinas RZ   

 Bl:1-26,28,30/Nr:0

•  kulista główka, do zbioru latem  

i jesienią

•  odmiana wykazuje wysoką  

tolerancję na wybijanie w pędy

•  może być uprawiana na świeży 

rynek i również dla przemysłu

45-192 RZ   

 Bl:1-31/Nr:0/Pb 

• nowa odmiana sałaty kruchej 

•  bardzo dobre rezultaty w 2013 

roku

•  odmiana wykazuje wysoką  

tolerancję na wybijanie w pędy

•  tworzy duże, ładne i regularne 

główki, łatwa co cięcia

•  odmiana przeznaczona na świeży 

rynek

Sałata krucha Lactuca sativa L. var. capitata L.

Sałata liściowa Lactuca sativa L. var. crispa L.

Sałata krucha sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Rubette RZ   Bl:1-16,21,23  LMV 7 - 8
Nanette RZ   Bl:1-26,28 7 - 8
Platinas RZ   Bl:1-23,25,31/Nr:0/Pb 5 - 6
Lagunas RZ   Bl:1-16,21,23/Nr:0 6 - 7
Elenas RZ   Bl:1-16,21,23/Nr:0 6 - 7
Cartagenas RZ   Bl:1-16, 21, 23/Nr:0 5 - 6
Argentinas RZ   Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb  LMV 6 - 7

Ardinas RZ   Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb  LMV 5 - 6

Diamantinas RZ   Bl:1-31/Nr:0 6 - 7
Silvinas RZ   Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb 6 - 7
Santarinas RZ   Bl:1-26,28,31/Nr:0/Pb 5 - 6
Umbrinas RZ   Bl:1-31/Nr:0 6 - 7
Gustinas RZ   Bl:1-31/Nr:0 6 - 7
Farinas RZ   Bl:1-26,28,30/Nr:0 6 - 7
 45-192 RZ   Bl:1-31/Nr:0/Pb 6 - 7

Zielone - typ Lollo Bionda 

Locarno RZ
 Bl:1-16,21,23

•  odmiana tworząca bardzo 

wyrównane główki, jasnozielone

•  wysoka tolerancja na wybijanie  

w pędy

• liście silnie postrzępione

•  polecana do uprawy na cały 

sezon od wiosny do jesieni

Aleppo RZ
 Bl:1-27,29,30/Nr:0   LMV

• odmiana w typie Locarno RZ

•  liście mocno fryzowane,  

o jasnozielonym kolorze

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

•  tworzy duże główki z odporno-

ścią na wybijanie w pędy

Levistro RZ
 Bl:1-23,25,31/Pb  LMV

Linaro RZ
 Bl:1-30/Nr:0   LMV

Czerwone - typ Lollo Rossa

Satine RZ
 Bl:1-28,30,31/Nr:0

• odmiana w typie Amandine RZ

•  cechuje ją bardzo intensywna 

barwa liści, określana jako 

potrójnie czerwona, czerwień 

nie tylko na zewnątrz liści, 

ale również na wewnętrznych 

liściach i na całej powierzchni

•  doskonała do dekoracji z racji 

swej barwy i atrakcyjnego 

kształtu

Anthony RZ
 Bl:1-16,21,23

• sałata w typie Lollo Rossa

•  liście o intensywnej czerwonej 

barwie

•  posiada taką samą siłę wzrostu 

co odmiana Locarno RZ  

typu Lollo Bionda, dzięki  

czemu doskonale nadaje  

się do pakowania mieszanego 

Lollo Rossa i Bionda

Cavernet RZ
 Bl:1-28,30,31/Nr:0

Carmesi RZ 
 Bl:1-28,30,31/Nr:0

sałata liściowa sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Uwagi Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Lollo Bionda
Locarno RZ  Bl:1-16,21,23 9 - 11
Aleppo RZ  Bl:1-27,29,30/Nr:0  LMV 9 - 11
Levistro RZ  Bl:1-23,25,31/Pb  LMV 9 - 11
Linaro RZ  Bl:1-30/Nr:0  LMV 9 - 11
Lollo Rossa
Satine RZ  Bl:1-28,30,31/Nr.0 10 - 12
Anthony RZ  Bl:1-16,21,23 10 - 12
Cavernet RZ  Bl:1-28,30,31/Nr.0 10 - 12 podwójnie czerwona

Carmesi RZ  Bl:1-28,30,31/Nr.0 10 - 11 potrójnie czerwona
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Sałata dębolistna zielona 

Kiribati RZ
 Bl:1-31   LMV Nowość

•  odmiana przeznaczona  

do całorocznej uprawy w gruncie 

•  kolor liści jasnozielony

•  charakteryzuje się wysoką 

zdrowotnością

Kitare RZ
 Bl:1-26,28/Nr:0   LMV

•  odmiana przeznaczona  

do całorocznej uprawy w gruncie

•  posiada jasnozielone zabarwienie 

liści

Sałata dębolistna czerwona

Murai RZ
 Bl:1-27,29,30/Nr:0   LMV

•  odmiana o czerwonych liściach 

polecana do uprawy w gruncie  

od wiosny do jesieni

•  posiada bardzo dobrą 

zdrowotność

•  charakteryzuje się szybszym 

wzrostem od odmiany Versai RZ

• odporna na wybijanie w pędy

• zagęszczenie 10-12 roślin/m2

• termin nasadzeń 10-34 tydzień

 Cornouai RZ 
 Bl:1-31/Nr:0 

•  przeznaczona do całorocznej 

uprawy w gruncie

•  czerwona barwa liści określana 

jako potrójna czerwień z lekkim 

połyskiem

• odporna na wybijanie w pędy

Sałata dębolistna Lactuca sativa L. var. crispa L.

Sałata dębolistna sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sałata dębolistna zielona
Kiribati RZ  Bl:1-31/Nr:0  LMV 10 - 12
Kitare RZ  Bl:1-26,28/Nr.0  LMV 10 - 12
Sałata dębolistna czerwona
Murai RZ  Bl:1-27,29,30/Nr:0  LMV 10 - 12
Cornouai RZ  Bl:1-31/Nr:0  LMV 10 - 12

Claudius RZ
 Bl:1-26,28/Pb  LMV

• sałata rzymska w typie Midi

•  przeznaczona do uprawy cało-

rocznej, szczególnie polecana  

na cykl wiosenny i jesienny

• wysoka odporność na mącznika

• główki wysokości 15-20 cm

Cegolaine RZ 
 Bl:1-28,30,31/Nr:0/Pb  LMV

Ralph RZ   

 Bl:1-27,29,30/Nr:0   LMV

• tworzy małe główki około 15 cm 

•  po obraniu liści zewnętrznych 

przeznaczona do pakowania  

na tacki 2-3 sztuki

•  bardzo wysoka zdrowotność  

i wyrównanie

•  wysoka jakość wewnętrzna 

główek

Maximus RZ 
 Bl:1-27,29,30

•  odmiana sałaty rzymskiej  

w typie Maxi

• wysokość roślin 25-30 cm

•  polecana do uprawy przez  

cały sezon

•  średniozielona barwa liści,  

główki dobrze wypełnione

•  wysoka odporność na zamieranie 

brzegów liści i wybijanie w pędy

Victorinus RZ
 Bl:1-31/Nr:0    LMV

•  odmiana sałaty rzymskiej  

w typie Maxi 

• wysokość roślin 25-30 cm

•  polecana do uprawy przez cały 

sezon

•  średniozielona barwa liści, 

 główki dobrze wypełnione

•  wysoka odporność na zamieranie 

brzegów liści i wybijanie w pędy

Octavius RZ
 Bl:1-31/Nr:0  LMV

•  odmiana sałaty rzymskiej  

w typie Maxi, 

• wysokość roślin 25-30 cm

•  polecana do uprawy przez  

cały sezon

•  barwa liści jasnozielona,  

liście wyniesione do góry

•  odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe 

Auvona RZ 
 Bl:1-15, 17-22, 24-26,28

•  odmiana sałaty rzymskiej  

polecana ze względu na swoją 

wysoką jakość i wysoki plon  

do przemysłu

• otwarta główka, w typie Maxi

•  posiada długie wąskie liście,  

z dobrym wyniesieniem do góry

• niepowtarzalny smak 

Sałata rzymska sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Claudius RZ  Bl:1-26,28,31/Pb  LMV 16 - 20
Cegolaine RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0/Pb  LMV 16 - 20
Ralph RZ  Bl:1-27,29,30/Nr:0  LMV 16 - 20
Maximus RZ  Bl:1-27,29,30 8 - 10
Victorinus RZ  Bl:1-31/Nr:0  LMV 8 - 10
Octavius RZ  Bl:1-31/Nr:0  LMV 8 - 10
Auvona RZ  Bl:1-15,17-22,24-26,28 8 - 10

Sałata rzymska Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.
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Sałata batawska zielona 

Pristalion RZ
 Bl:1-28,30,31/Nr:0 

 LMV

•  półotwarta, zielona odmiana 

batawii

• bardzo dobra zdrowotność

Tourbillon RZ 
 Bl:1-28,30,31/Nr:0/Pb 

 LMV

• odmiana o otwartym pokroju 

•  atrakcyjna jasnozielona barwa 

liści

•  wysoka odporność na wybijanie 

w pędy oraz na wewnętrzne 

brunatnienie liści

Imagination RZ
 Bl:1-25,27,28,30,31/Nr:0/Pb 

 LMV

• odmiana o otwartym pokroju

•  przeznaczona do produkcji 

sałatek ciętych

•  cechuje się bardzo dobrą  

trwałością po cięciu

Sałata batawska czerwona

Novelski RZ 
 Bl:1-28,30,31/Nr:0

•  odmiana batawii o pokroju 

półotwartym

• atrakcyjny czerwony kolor

Mohican RZ
 Bl:1-26,28,31/Pb

•  odmiana batawii o pokroju 

półotwartym

•  atrakcyjny potrójnie czerwony 

kolor, gładkie liście

•  polecana także do uprawy  

przyspieszonej pod osłonami

Sałata batawska Lactuca sativa L. var. capitata L.

Endywia Cichorium endivia L.

Cigal RZ
•  odmiana o mocno postrzępionych 

liściach, w typie Frisee

•  dobrze formuje główkę, z dużym 

udziałem części żółtej, która 

samoistnie się wybarwia

Korbi RZ
•  odmiana o silnie postrzępionych 

liściach w segmencie określanym 

jako „Tres Fine Mairaichre”

•  polecana do uprawy w gruncie  

od marca do jesieni

 
•  szczególnie polecana do przemysłu 

ze względu na wysoki plon, bardzo 

dobrej jakości

•  dobra siła wzrostu, ciężkie główki 

– wysoka wydajność

Kethel RZ
•  gładkie liście, polecana na świeży 

rynek i do przetwórstwa

•  tworzy dużą główkę o świeżej 

zielonej barwie z dużym udziałem 

części żółtej

Seychel RZ
• odmiana o gładkich liściach 

•  odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe 

Sałata batawska sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sałata batawska zielona

Pristalion RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0  LMV 8 - 9
Tourbillon RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0/Pb  LMV 8 - 9
Imagination RZ  Bl:1-25,27,28,30,32/Nr:0/Pb  LMV 8 - 9
Sałata batawska czerwona

Novelski RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0 8 - 9
Mohican RZ  Bl:1-26,28,31/Pb 8 - 9

Sałata endywia sadzenie

Odmiana Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Cigal RZ 8 - 10
Korbi RZ 9 - 10
Kethel RZ 8
Seychel RZ 8
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Masłowa zielona MULTI-LEAF

Descartes RZ 
 Bl:1-31/Nr:0/Pb

•  odmiana o zielonej barwie liści, 

dająca wiele małych liści, około 

200-250 sztuk

• posiada świeży zielony kolor

•  dobra zdrowotność oraz bardzo 

dobra trwałość po zbiorze

•  polecana na świeży rynek  

i przemysł

•  rekomendowana do uprawy  

od wiosny do jesieni

Masłowa czerwona MULTI-LEAF

Klee RZ
 Bl:1-31/Nr:0

Seurat RZ
 Bl:1-31/Nr:0

• kolor liści potrójnie czerwony

• długa trwałość po zbiorze

•  doskonała zdrowotność  

i odporność na jarowizacje

•  przeznaczona na świeży rynek 

oraz dla przemysłu

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Dębolistna czerwona MULTI-LEAF

Xerafin RZ 
 Bl:1-30

• dająca wiele małych liści 

• posiada potrójnie czerwone liście 

•  dobra zdrowotność oraz bardzo 

dobra trwałość po zbiorze, 

odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

•  przeznaczona na świeży rynek 

oraz dla przemysłu

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Fryzowana zielona SWEET CRISP

Explore RZ
 Bl:1-28,30,31/Nr:0   LMV

•  główną zaleta odmiany są 

głęboko powcinane liście

•  posiada zielone liście,  

o słodkim i chrupiącym smaku 

•  dobra zdrowotność oraz bardzo 

dobra trwałość po zbiorze, 

odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

•  polecana dla przemysłu jak i na 

świeży rynek 

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Dębolistna zielona MULTI-LEAF

Cook RZ
 Bl:1-31

• dająca wiele małych liści 

• posiada błyszczące zielone liście

•  dobra zdrowotność oraz bardzo 

dobra trwałość po zbiorze, 

odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

•  przeznaczona na świeży rynek 

oraz dla przemysłu

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Experience RZ
 Bl:1-31/Nr:0   LMV

Excite RZ
 Bl:1-30/Nr:0   LMV

•  odmiana w typie Explore RZ, 

liście jeszcze głębiej powcinane

•  kolor liści intensywnie  

ciemnozielony z połyskiem

• słodki i chrupiący smak

•  dobra zdrowotność oraz bardzo 

dobra trwałość po zbiorze

•  odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

•  idealny surowiec dla przemysłu, 

odmiana polecana na świeży 

rynek 

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Fryzowana czerwona SWEET CRISP

Duplex RZ
 Bl:1-28,30,31/Nr:0

Telex RZ 
 Bl:1-31/Nr:0/Pb   LMV

•  odmiana w typie Duplex RZ, 

tworząca większe i bardziej 

ciężkie główki

•  liście czerwonej barwy,  

głęboko powcinane

• bardzo dobry smak

•  odporność na wybijanie w pędy 

oraz bardzo dobra zdrowotność 

•  idealny surowiec dla przemysłu, 

odmiana polecana na świeży 

rynek 

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Triplex RZ 
 Bl:1-30/Nr:0

•  odmiana w typie Duplex RZ  

ale posiadająca potrójnie  

czerwony kolor liści

• liście głęboko powcinane

• bardzo dobry smak

•  bardzo dobra zdrowotność oraz 

odporność na wybijanie w pędy

•  idealny surowiec dla przemysłu, 

odmiana polecana na świeży 

rynek 

•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

Salanova

Salanova sadzenie

Odmiana Odporności Roślin/m2 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Descatres RZ  Bl:1-31/Nr:0/Pb 13 - 16
Klee RZ  Bl:1-31/Nr:0 13 - 16
Seurat RZ  Bl:1-31/Nr:0 13 - 16
Cook RZ  Bl:1-31 13 - 16
Xerafin RZ  Bl:1-30 13 - 16
Explore RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0  LMV 13 - 16
Experience RZ  Bl:1-31/Nr:0  LMV 13 - 16
Excite RZ  Bl:1-30/Nr:0  LMV 13 - 16
Duplex RZ  Bl:1-28,30,31/Nr:0 13 - 16
Telex RZ  HR Bl:1-31/Nr:0/Pb  LMV 13 - 16
Triplex RZ  Bl:1-30/Nr:0 13 - 16
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Kapusta biała 
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. F. alba

Jetma RZ F1
•  okres wegetacji około 50 dni

•    najwcześniejsza odmiana  

do uprawy w tunelach foliowych  

i pod agrowłókniną

•    główki kuliste, zwarte osiągające  

masę do 2 kg

•    dobra wytrzymałość na przy-

mrozki wiosenne - mała podat-

ność na jarowizację

•    standard w uprawie tunelowej  

na południu Polski, w rejonie  

Łęczycy jak i w całej Europie

Rayma RZ F1
•  okres wegetacji około 55 dni

•    polecana do upraw przyśpieszo-

nych w tunelach i pod płaskimi 

przykryciami

•    główki okrągłe, osiągające masę  

do 2,5 kg

•  bardzo dobre wyrównanie

•  wysoka odporność na pękanie

•    może pozostać w polu nawet  

do 2 – 3 tygodni po dorośnięciu

Lemma RZ F1
•  okres wegetacji 55 – 65 dni

•    wczesna kapusta na świeży 

rynek, do upraw pod folią perfo-

rowaną, włókniną i bez osłon

•   główka o masie 1,0 – 1,8 kg, 

kulista

•   długi okres zbioru, tolerancyjna  

na warunki stresowe

Naoma RZ F1
• okres wegetacji 80 – 90 dni

•  średnio wczesna odmiana  

przeznaczona na świeży rynek  

i do przetwórstwa

•  główka okrągła do lekko 

spłaszczonej o masie 2 - 4 kg

•  bez tendencji do przebarwień 

antocjanowych

•  duża tolerancja na wysokie 

temperatury

•  zalecane zagęszczenie  

30 – 40 tyś./ha

Gintama RZ F1 
 Foc:1  

•  okres wegetacji 80 – 100 dni

•   uniwersalne zastosowanie  

od świeżego rynku, przez cięcie  

na surówki, kwaszenie  

do przechowywania

•    może być sadzona od wiosny  

do lata, z jesiennej uprawy  

nadaje się do przechowywania

•   główka lekko spłaszczona  

o masie 2 – 4 kg

•  odporna na Fusarium oxysporum

Cilema RZ F1
•  okres wegetacji około 75 dni

•    przydatna na świeży rynek, 

surówki i do najwcześniejszego 

kiszenia

•  główki duże, kuliste, do 3,5 kg

•    atrakcyjna wizualnie dzięki  

jasnozielonemu kolorowi

•    nie pęka, może pozostać w polu 

nawet do 3 – 4 tygodni po zakoń-

czeniu wzrostu

 

Topma RZ F1 
 Foc:1

•  okres wegetacji 75 – 85 dni

•  polecana do wczesnych nasadzeń 

wiosennych z przeznaczeniem  

na świeży rynek

•  może być również uprawiana  

na jesień

• główka okrągła o masie 2 – 4 kg 

• odporna na Fusarium oxysporum

Secoma RZ F1 
 Foc:1  

• okres wegetacji 90 - 110 dni

•  polecana do kiszenia i przetwór-

stwa z wczesnych zbiorów  

oraz na świeży rynek

• główka kulista od 2 do 5,5 kg

•  dobra jakość i wydajność  

w suchych i stresowych  

warunkach uprawy

• bardzo dobra zdrowotność

Septima RZ F1 
 Foc:1  

• okres wegetacji 120 – 140 dni

•  polecana do kiszenia  

i przetwórstwa

•  główka płaska dorastająca  

do 4 – 7 kg

•  może przez długi czas pozostać  

w polu po zakończeniu wegetacji

• bardzo dobra zdrowotność

Selma RZ F1
• okres wegetacji około 130 dni

• polecana głównie do kiszenia

• okrągła, osiągająca 5 – 8 kg wagi

• delikatna struktura wewnętrzna

• wysoka odporność na pękanie

•  dobrze znosi niedobory wody  

w okresie wegetacji

Zuleima RZ F1
• okres wegetacji około 135 dni

•  rekomendowana do kiszenia  

i sałatki

• główka płaska, o masie 4 – 8 kg

•  odporna na niedobory wody  

w czasie wzrostu – silny system 

korzeniowy

•  cienkie liście, z których uzyskuje 

się bardzo dobrą krajankę

Oklahoma RZ F1
• okres wegetacji około 140 dni

•  polecana do kwaszenia  

i krótkiego przechowywania

•  główka okrągła dorastająca  

do 5 – 8 kg

• dobrze przechowuje się do lutego

•  nadaje się do uprawy z siewu 

bezpośredniego do gruntu

•  bardzo gęsta struktura 

wewnętrzna
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Kapusta biała  
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. F. alba

Ancoma RZ F1
 Foc:1  

•  okres wegetacji około 140 dni

•  uniwersalne zastosowanie  

do przetwórstwa, kiszenia,  

przechowywania i na świeży 

rynek

•  główka lekko spłaszczona  

osiągająca masę 3 – 5 kg

•  okres przechowywania  

do 6 miesięcy

•  bardzo cienkie liście, idealna  

na gołąbki oraz sałatki, używana 

do kiszenia po przechowywaniu

•  dobra zdrowotność – odporna  

na Fuzariozę

Mucsuma RZ F1
 Foc:1  

• okres wegetacji około 140 dni

•  polecana do długiego  

przechowywania, na świeży 

rynek oraz sałatki

•  balonowy kształt główki  

o masie 3 – 5 kg

•  główka osadzona na wysokim 

głąbie, pokryta silnym 

woskowym nalotem

• dobrze znosi inwazję wciornastka

•  wysoka zdrowotność roślin  

do końca wegetacji

Sufama RZ F1
• okres wegetacji około 150 dni

•  rekomendowana głównie  

do kiszenia i do cięcia na sałatki

• okrągła główka o masie 4 – 8 kg

•  silne ulistnienie ogranicza  

parowanie wody z ziemi  

i wzrost chwastów

•  możliwość krótkiego 

przechowywania

•  podwyższona zawartość  

witaminy „C”

•  dobra zdolność wzrostu przy 

ograniczonej ilości wody  

(tolerancyjna na suszę)

Storema RZ F1
• okres wegatacji 140 – 150 dni

•  przeznaczona na świeży rynek  

i do długiego przechowywania

•  główka w kształcie balonu  

osiąga masę 2,5 – 4,0 kg

•  zewnętrzne liście 

zielono-niebieskie

•  wysoka tolerancja na 

wciornastka

•  chętnie kupowana przez sieci 

supermarketów ze względu  

na właściwy przedział wagowy

•  nawet po długim przechowy-

waniu liście pozostają zielone

•  główki bardzo łatwo i szybko się 

obierają, co skraca czas przygoto-

wania do sprzedaży

Kalorama RZ F1
•  okres wegetacji około 150 dni

•  polecana do bardzo długiego 

przechowywania i na świeży 

rynek

•  główka w kształcie balonu,  

masa 1 – 3 kg, twarda, zbita, 

niewielkich rozmiarów

•  poszukiwana przez supermarkety 

za względu na odpowiednią wagę 

i trwałość na półce

•  nadaje się do uprawy w bardzo 

wysokich zagęszczeniach, nawet 

60 – 80 tyś. roślin/ha

Kapusta biała sadzenie zbiór

Odmiana Odporność
Dni okresu zagęszczenie waga przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
wegetacji* w tys. szt/ha główki w kg

Jetma RZ F1 50 50 - 67 do 2,0   

Rayma RZ F1 55 50 - 60 do 2,5   

Lemma RZ F1 55 -65 50 - 60 1,0 - 1,8   

Cilema RZ F1 75 28 - 40 do 3,5    

Topma RZ F1  Foc:1 75 - 85 30 - 45 2,0 - 4,0    

Naoma RZ F1 80 - 90 30 - 40 2,0 - 4,0    

Gintama RZ F1  Foc:1 80 - 100 30 - 45 2,0 - 4,0     

Secoma RZ F1  Foc:1 90 - 110 28 - 40 2,0 - 5,5     

Septima RZ F1  Foc:1 120 - 140 24 - 35 4,0 - 7,0    

Selma RZ F1 130 21 - 28 5,0 - 8,0    

Zuleima RZ F1 135 21 - 28 4,0 - 8,0   

Oklahoma RZ F1 140 21 - 28 5,0 - 8,0    

Ancoma RZ F1  Foc:1 140 27 - 32 3,0 - 5,0      

Mucsuma RZ F1  Foc:1 140 27 - 35 3,0 - 5,0      

Sufama RZ F1 150 21 - 24 4,0 - 8,0    

Storema RZ F1 140 - 150 30 - 35 2,5 - 4,0     

Kalorama RZ F1 150 35 - 80 1,0 - 3,0     

*okres od posadzenia do zbioru  - świeży rynek  - przemysł   - do przechowania
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Redma RZ F1
•    odmiana średniowczesna, okres 

wegetacji 80 – 100 dni

•    przeznaczona na świeży rynek,  

przemysł, sałatki

•   główka okrągła o masie 1 – 3 kg

•    liście – główka o bardzo inten-

sywnej barwie

•  może długo pozostać w polu

•  bardzo dobra zdrowotność

•   posiada wysoką tolerancję  

na pękanie

•    świetna do uprawy przyśpie-

szonej jak i do uprawy poplo-

nowej z nasadzeń letnich

Resima RZ F1
• okres wegetacji 130 – 140 dni

•  polecana na świeży rynek oraz  

do długiego przechowywania

• okrągła o masie 1 – 3 kg

•  liście pokryte silnym nalotem 

woskowym

•  bardzo dobra struktura 

wewnętrzna

Futurima RZ F1
• okres wegetacji około 140 dni

•  polecana do przechowywania,  

przetwórstwa, na świeży rynek

• główka owalna 2 – 5 kg

• posiada silne ulistnienie

•  bardzo atrakcyjne, ciemnoczer-

wone zabarwienie wewnętrzne

•  łatwa w przygotowaniu  

do sprzedaży

• wysoki potencjał plonowania

Reguma RZ F1
• okres wegetacji 140 – 150 dni

•  przeznaczenie na świeży rynek  

i długie przechowywanie

Madlene RZ F1
 Foc:1

• okres wegetacji 85 – 100 dni

• polecana na świeży rynek

•  okrągła kompaktowa o masie  

1,5 – 3,0 kg

•  szczególnie atrakcyjna po cięciu, 

ze względu na kontrast  

ciemnozielonych zewnętrznych 

liści z białym wnętrzem

• bardzo dobra zdrowotność

•  owalna główka o masie  

od 1 do 3 kg

•  doskonałe wybarwienie 

zewnętrzne i wewnętrzne liści

•  przyrasta intensywnie pod koniec 

okresu wegetacji

•  wyjątkowa zdrowotność tej 

odmiany w polu

Rodima RZ F1
•  okres wegetacji 140 – 150 dni

•  głównie polecana na świeży 

rynek, do przemysłu  

i przechowywania

• kształt owalny o masie 2 – 4 kg

•  odmiana o bardzo dobrej 

zdrowotności

•  nadaje się do zbioru 

mechanicznego

•  bardzo dobra jakość przy  

długim przechowywaniu

Morama RZ F1
• okres wegetacji 100 – 120 dni

•  polecana na świeży rynek  

i dla przemysłu

• główka owalna 2 – 4 kg

•  doskonała do przemysłu 

suszarniczego

• wysoka zawartość suchej masy

•  dobra tolerancja na choroby  

i wciornastki

Margot RZ F1
• okres wegetacji 125 – 150 dni

•  przydatna na świeży rynek  

i do krótkiego przechowywania

•  okrągła główka o masie  

od 1,2 do 2,5 kg

•  bardzo ładna struktura 

wewnętrzna

Kapusta czerwona  
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. F. rubra

Kapusta włoska  
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. Var. sabauda L. 

Kapusta włoska sadzenie zbiór

Odmiana Odporność
Dni okresu zagęszczenie waga przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
wegetacji* w tys. szt/ha główki w kg

Madlene RZ F1  Foc:1 85 - 100 30 - 45 1,5 - 3,0   

Morama RZ F1 100 - 120 26 - 30 2,0 - 4,0   

Margot RZ F1 125 - 150 30 - 40 1,2 - 2,5   

*okres od posadzenia do zbioru HR: Foc:1 - odporność na Fusarium oxysporum

Kapusta czerwona sadzenie zbiór

Odmiana
Dni okresu zagęszczenie waga przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
wegetacji* w tys. szt/ha główki w kg

Redma RZ F1 80 - 100 40 - 50 1,0 - 3,0   

Resima RZ F1 130 - 140 30 - 60 1,0 - 3,0     

Futurima RZ F1 140 22 - 28 2,0 - 5,0   

Reguma RZ F1 140 - 150 28 - 35 1,0 - 3,0     

Rodima RZ F1 140 - 150 2,0 - 4,0     

 - świeży rynek  - przemysł   - do przechowania


