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Miniony sezon 2013 pokazał, że uprawa cebuli nie należy do 
łatwych. Późna wiosna, długo utrzymująca się zima, obfite 
i częste deszcze wiosną oraz nasiąknięte wodą pola w kwiet-
niu utrudniły i  opóźniły siew. Cebule wysiewano dopiero 
w połowie kwietnia, czasem nawet na początku maja. Przy-
gotowanie gleby też nie było łatwe – uprawa mokrej gleby 
niszczy strukturę gruzełkowatą i pogarsza stosunki wodno-
-powietrzne.

Aby wyprodukować cebule bardzo dobrej jakości, potrzeba 
wiedzy popartej doświadczeniem oraz inwestycji w środ-
ki ochrony roślin, nawozy, nawadnianie. Najważniejsze 

dla producentów cebuli w minionym sezonie było ograniczenie 
czynników stresujących, wpływajacych na wzrost roślin. Znaczny 
wpływ miały zabiegi herbicydowe. Ważne jest by utrzymać pole 
wolne od chwastów. Zbyt duże, jednorazowe dawki herbicydów 
„przypalają” liście cebuli, opóźniając jej wzrost. Podczas okresu 
wegetacji trzeba bardzo dbać o to, by szczypior był silny, mocny 
i co najważniejsze zdrowy (wolny od chorób i szkodników)! Dzięki 
temu w roślinie mogą skutecznie zachodzić procesy fizjologiczne, 
co przekłada się na zdrowe i duże zgrubienia cebulowe oraz ogra-
nicza ryzyko występowania chorób podczas przechowania.

Przed nami kolejny sezon i decyzja o wyborze odmiany jaką bę-
dziemy uprawiać. Mając na uwadze doświadczenia minionego 
sezonu zastanawiamy się jaką odmianę wybrać by osiągnąć pro-
dukt najwyższej jakości, o wysokim plonie. Dobór odmian cebuli 
w gospodarstwie jest elementem decydującym o powo-
dzeniu uprawy. Należy wybrać te, które wykorzystają warunki, 

które im przygotowaliśmy. Odmiany różnią się między sobą wie-
loma cechami biologicznymi i użytkowymi. Wybór właściwej od-
miany w zależności od celu uprawy, może być dokonany m.in. na 
podstawie analizy charakterystyki odmian, uwzględniającej cechy 
użytkowe oraz przeznaczenie. Nie zawsze wiadomo, jakie cebule 
będą w danym roku bardziej opłacalne. Czy cebula w łusce, czy 
do obierania? Czy cena będzie wysoka w połowie sierpnia, czy 
dopiero później? 

W takiej sytuacji dobrze jest mieć kilka odmian, dzięki czemu ła-
twiej zareagujemy na zmienny rynek cebulowy. Takie odmiany 
znajdziesz wśród odmian cebul Seminis.

Producentom, którzy nie są pewni swojego kierunku sprzedaży 
proponujemy odmiany o uniwerslanym przeznaczeniu jak 
Barito F1, Sunnito F1, Baldito F1. Umiarkowane przechowa-
nie w zależnosci od odmiany – od lutego do kwietnia – dające 
możliwość sprzedaży w łusce, jak również spełniają wymogi ce-
bul do obierania z przechowalni. Dla tych producentów, którzy 
szukają wysokiej jakości łuski proponujemy naszą NOWOŚĆ 
– RS 0775 1481 F1 – średniowczesny Rijnsburger wyróżniający 
się wysoką jakością łuski, do długiego przechowania. W niniej-
szym opracowaniu chcemy zwrócić Państwa uwagę również na 
cebule TYPU HISZPAŃSKIEGO, wśród których oferujemy w tym 
roku do sprzedaży odmianę Barbaro F1 – połączenie cech 
wczesnego Rijnsburgera z cechami cebul typu hiszpań-
skiego (duży rozmiar cebul).

Zapraszamy do współpracy!

Nadchodzący sezon  
jaką odmianę cebuli wybrać?

Cebule Seminis przez cały sezon:

ŚREDNIOWCZESNE ŚREDNIOpóźNE / 
/ późNE późNEWCZESNEODmIaNy:

pOlSka
Utopia F1
Exacta F1
Golden Spike F1
Barbaro F1

Barito F1
SV3557ND F1
Premito F1

Sunnito F1
Baldito F1
RS 0775 1481 F1

Bennito F1
Narvito F1
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Cebula żółta
odmiany wczesne,  

typ hiszpański

Od kilku lat w Polsce odmiany cebul typu hiszpańskiego cieszą 
się coraz wiekszą popularnością. Pierwotnie przyjęto, że nie 
jest to typ cebuli przystosowany do uprawy w naszej szeroko-
ści geograficznej. Jednakże widać, że typ hiszpański z powo-
dzeniem uprawiany jest w polskich gospodarstwach, a produ-
cenci są zadowoleni z produktu jaki otrzymują. 

Wśród cebul dnia długiego wyróżniamy szereg różnych typów, 
m.in. Recas (ciemnomiedziany kolor łuski, najdłuższe przechowa-
nie) i cebule typu hiszpańskiego, wśród których także wyróżniamy 
różne podtypy. przewagą typu hiszpańskiego jest bardzo 

duży rozmiar cebul. To doskonale pozycjonuje te odmiany do 
sprzedaży do przemysłu przetwórczego (krążki, kostka) oraz do 
obierania. możliwość krótkiego przechowania daje nam ela-
styczność jeżeli chodzi o przygotowanie surowca do sprzedaży. 
Naturalna predyspozycja do tworzenia dużych cebul po-
zwala uzyskać wyższy plon całkowity.
Seminis prowadzi szeroki program hodowlany tego typu cebul. 
W sezonie 2014 wprowadzamy do handlu nową odmianę w typie 
hiszpańskim – Barbaro F1. Równocześnie sprawdzamy przydat-
ność w warunkach polskich innych odmian: Mississipi, Zambezi 
i SV6646NW. 

Cebule w typie hiszpańskim – pewny plon 
i elastyczność dla producenta!

Barbaro F1 – wysoki plon dużych, twardych i kulistych cebul

Cechy odmiany:
»  nowa, wczesna odmiana cebuli w typie hiszpańskim o okresie wegetacji około 110 dni
»  cebule wyrównane, kuliste, twarde i bardzo dużych rozmiarów
»  umiarkowanie mocna i ciemna łuska
»  bardzo wysoki plon ogólny i handlowy z przewagą cebul o średnicy powyżej 80 mm
»  wyjątkowo wysoka zawartość pojedyńczych stożków wzrostu
»  wierne plonowanie nawet w trudnych warunkach uprawowych
»  wysoka tolerancja na wybijanie w pędy nasienne
»  bardzo silny szczypior i rozbudowany system korzeniowy zapewniają wysoką zdrowo

tność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych w każdych warunkach

przeznaczenie: odmiana szczególnie przydatna do obierania po (nieosiągalnym 
dla odmian wczesnych) średniokrótkim przechowywaniu

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

NOWOŚĆ
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Cechy odmiany:
»  jedna z najwcześniejszych odmian! 
»  okres wegetacji 100 dni
»  bardzo wczesny plon dużych cebul
»  cebule kuliste, lekko spłaszczone i o jednym stożku wzrostu
»  umiarkowana odporność na różową zgniliznę korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)

przeznaczenie:
»  pierwsze zaopatrzenie rynku warzyw świeżych
»  do sprzedaży w pęczkach, również jako cebula do mrożenia, suszenia lub do obierania

Utopia F1 – pierwsza z siewu

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór

Cechy odmiany:
»  bardzo wczesna odmiana w typie amerykańskim
»  okres wegetacji 103 dni
»  rozmiar jumbocolossal (bardzo duża)
»  silny wigor i szybki wzrost gwarantują wczesny plon dużych cebul
»  cebule kształtne, kuliste, o cienkiej szyjce, białe w środku
»  delikatny smak
»  duża zawartość suchej masy (przetwórstwo na susz i mrożenie)
»  wysoka tolerancja na wybijanie w pędy nasienne
»  wysoka odporność na różową zgniliznę korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris) 

oraz fuzaryjną zgniliznę cebul (Fusarium oxydosporum f. sp. cepae)

przeznaczenie: obieranie,  przemysł przetwórczy – szusz, mrożenie, sałatki

Exacta F1 – wczesny i wysoki plon

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Cebula żółta
odmiany wczesne
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cebula żół ta – odmiany wczesne

Praca nad uzyskaniem dobrej jakości cebul z przechowania 
to złożony proces, który rozpoczyna się w momencie wy-
boru odmiany. 

Zabiegi agrotechniczne
»  Kluczowe jest utrzymanie zdrowego szczypioru. To z niego, 

podczas zasychania w głąb zgrubienia cebuli wprowadzane 
są substancje, które wpływają na długość spoczynku cebul 
podczas przechowania.

»  Do momentu zbioru należy utrzymać pole wolne od chwa-
stów, by cebule mogły swobodnie rosnąć.

»  Nawożenie azotowe – zbyt duża dawka po 20 czerwca może 
spowodować, że cebule staną się bączyste, szyjka gruba 
bez możliwości zaschnięcia, wtedy tą drogą dostaną się pa-
togeny chorobotwórcze.

Dosuszanie cebuli
Podczas suchych i słonecznych dni, gdy cebula jest wykopana 
warto ją zostawić na polu by doschła. Gdy warunki pogodo-
we są niesprzyjające, należy ją przewieźć pod osłoniętą wiatę, 

gdzie doschnie na powietrzu. bardzo ważne jest, by dobrze 
dosuszyć szyjkę, piętkę i łuski okrywające.

Schładzanie cebuli
»  W przypadku braku nowoczesnej bazy przechowalniczej, 

cebulę pozostawia się w przewiewnym miejscu, w celu na-
turalnego schłodzenia i dopiero przed nadejściem mrozów 
przenosi się ją do izolowanego pomieszczenia przecho-
walniczego.

»  W przechowalniach z systemem aktywnej wentylacji, schła-
dzanie następuje w czasie wentylowania cebuli przy wyko-
rzystywaniu chłodnego powietrza zewnętrznego. 

»  Schładzanie jest efektywne, jeżeli temperatura powietrza 
zewnętrznego jest niższa niż powietrza w  pryzmie cebuli 
o przynajmniej 3°C.

»  Wentylatory powinny być włączane tylko w  czasie suchej 
pogody, aby utrzymać stosunkowo niską, względną wilgot-
ność powietrza w przechowalni, nieprzekraczającą 80%.

»  Schładzanie trwa do momentu osiągnięcia w  dolnej war-
stwie pryzmy temperatury 1–2°C.

Cebule przed przechowaniem  
warto pamiętać!

Golden Spike F1 – bardzo wysoki plon dużych cebul

Cechy odmiany:
»  odmiana w typie amerykańskim rozmiaru jumbocolossal (bardzo duża)
»  okres wegetacji 105 dni 
»  pewny, wczesny i bardzo wysoki plon dużych cebul
» atrakcyjna łuska
»  silny system korzeniowy
»  przechowywanie do stycznia
»  przeznaczona do obierania jak i na susz oraz mrożenie
»  umiarkowana odporność (IR) na fuzaryjną zgniliznę cebuli  

(Fusarium oxydosporum f. sp. cepae) 
»  umiarkowana odporność na różową zgniliznę korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)

przeznaczenie:
»  przeznaczona do obierania jak i na susz oraz mrożenie
» krótkie przechowywanie

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie
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cebula żół ta – odmiany wczesne

Cebula żółta
odmiany średniowczesne

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji ok. 105–110 dni
»  dość wczesna cebula z przeznaczeniem do przechowania
»  silny wigor oraz szybkie formowanie zgrubień cebulowych
»  odmiana daje wysoki plon dużych, kulistych cebul z cienką szyjką
»  łuski okrywające mają piękny, żółty, błyszczący kolor
»  przechowywanie do końca lutego

przeznaczenie: obieranie z przechowania, dla przemysłu przetwórczego

Barito F1 – wysoki plon dużych, kulistych cebul

Cebule typu Rijnsburger są najbardziej przystosowane do 
naszych warunków klimatycznych. Wyróżniamy wśród nich 
cebule dnia długiego i bardzo długiego. Producenci często 
poszukują odmian uniwersalnych – czyli takich, które dadzą 
w miarę wczesny plon z możliwością przechowania do 
nowego roku, z przeważającym udziałem cebul w kalibrze 
5–7 cm, z handlową łuską. Zdarza się, że potrzebna jest cebula, 
którą będzie można obrać w trakcie przechowania, dobrze wte-
dy, jak nie jest ona zbyt twarda. 

 
zaufaj uniwersalnym odmianom cebul Seminis!

Uniwersalne Rijnsburgery Seminis:
   rozbudowany system korzeniowy lepiej 

  
2. �Średniowczesny�plon�zapewnia�nam�surowiec�

w ostatniej�dekadzie�sierpnia�z możliwością�
przechowania�(w zależności�od�odmiany)�do�maja.�

3. �Łuska�dość�mocna,�cebula�jest�atrakcyjna�handlowo�
z możliwością�(w razie�potrzeby)�jej�obrania.

4. �Możliwość�uzyskania�wysokiego�udziału�cebul�
dużych�w plonie�handlowym.
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cebula żół ta – odmiany średniowczesne

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

SV3557ND F1 –  unikalne połączenie wczesności z możliwością umiarkowanie 
długiego przechowywania

Cechy odmiany:
»  nowa, wczesna odmiana cebuli w typie Rijnsburger o okresie wegetacji około 112 dni
»  silny wigor i bardzo dobra zdrowotność szczypioru
»  cebule bardzo dobrze wyrównane, kuliste, o wysokim udziale frakcji 60–80 mm
»  mocna łuska i wysoka twardość cebul
»  bardzo wysoki plon ogólny i handlowy, również po przechowywaniu
»  wysoka tolerancja na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania
»  niska polowa podatność na mączniaka rzekomego
»  silny system korzeniowy gwarantuje wysoką tolerancję na niekorzystne warunki 

uprawy i wierne plonowanie na różnych stanowiskach glebowych
»  wysoka przydatność do obierania dzięki dużemu rozmiarowi cebul i wysokiej 

zawartości pojedyńczych stożków wzrostu

przeznaczenie: obieranie, świeży rynek

Uwagi: unikalne połączenie wczesnego okresu wegetacji z możliwością długiego 
przechowywania (do kwietnia w tradycyjnych przechowalniach, do maja w komorach 
chłodniczych)

NOWOŚĆ

Uniwersalność odmiany SV3557ND F1
1.  wczesna i duże cebule (wysoki plon) = łatwa w obieraniu
2.  wczesna, duże cebule, jasna łuska = idealny produkt na rynek warzyw świeżych
3.  mocna łuska, wysoka twardość cebul i duża tolerancja na pobudzenie 

w trakcie przechowywania = dobra do umiarkowanie długiego 
przechowywania, pomimo krótkiego okresu wegetacji
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cebula żół ta – odmiany średniowczesnecebula żół ta – odmiany średniowczesne

Sunnito F1 – dobry plon na różnych stanowiskach glebowych

Cechy odmiany:
»  odmiana typu Rijnsburger o okresie wegetacji 117 dni
»  do wysiewu wczesną wiosną
»  wysoko plonuje na różnych stanowiskach glebowych
»  mocny, silny, ciemnozielony szczypior
»  przechowanie do końca marca
»  cebule twarde, z mocną łuską także po przechowaniu
»  duża tolerancja na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania

przeznaczenie: sprzedaż w łusce, obieranie z przechowania

Uwagi: dobrze znosi zmienne warunki glebowe

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Cechy odmiany:
»  odmiana typu Rijnsburger o okresie wegetacji 113 dni
»  szybki wzrost, silny wigor i wczesne formowanie cebul
»  szczypior długo zachowuje zdrowotność w polu
»  cebule są kuliste, ze zdrową i mocną łuską
»  cebule mogą być przechowywane do połowy marca
»  wysoka tolerancja na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania
»  wysoka jakość handlowa cebul

przeznaczenie:
»  pierwsza sprzedaż w łusce 
»  obieranie z przechowania

Uwagi: szybkie formowanie cebul

premito F1 – szybki wzrost, silny wigor pROmOCJa 4+1 *

pROmOCJa 4+1 *

*  Kup cztery opakowania, a piąte otrzymasz GRATIS!  
Oferta ważna do 31.08.2014 lub do wyczerpania zapasów.
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cebula żół ta – odmiany średniowczesnecebula żół ta – odmiany średniowczesne

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Baldito F1 – do długiego przechowania

Cechy odmiany:
»  odmiana typu Rijnsburger o okresie wegetacji 118 dni
»  bardzo dobre zdolności przechowalnicze – do długiego przechowania
»  wyrównany plon cebul handlowych
»  średnica większości cebul pomiędzy 60–80 mm
»  w wielu testach odmiana niejednokrotnie osiągała plony rzędu 70 t/ha
»  wysoka jakość łuski oraz niska polowa podatność na mączniaka rzekomego

przeznaczenie: łuska, obieranie, plastry

Uwagi: niska polowa podatność na mączniaka rzekomego

Uprawiam cebulę w zależności od roku na powierzchni od 15 do 
20 ha. Sprzedaję cebulę zarówno do obierania jak i w łusce, do 
różnych odbiorców. Zależy mi więc na odmianie, która da wysoki 
plon grubych cebul oraz o dobrej łusce. Rozwiązaniem dla mo-
ich potrzeb jest odmiana Baldito F1, którą uprawiam od kilku 
lat. Na moich polach nie nawadniam cebuli. baldito F1 ma mocny 
system korzeniowy, co jest jej dodatkowym atutem.

Pan Mariusz Banasiak, Kościuszków, gm. Nowe Skalmierzyce

Zależy mi na odmianie, która 
daje wysoki plon dużych 
cebul, o mocnej łusce.

Pan Mariusz Banasiak prezentuje odmianę Baldito 
w przechowalni.

pROmOCJa 4+1 *

*  Kup cztery opakowania, a piąte otrzymasz GRATIS!  
Oferta ważna do 31.08.2014 lub do wyczerpania zapasów.
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cebula żół ta – odmiany średniowczesnecebula żół ta – odmiany średniowczesne

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

RS 0775 1481 F1 – wysoka jakość łuski i bardzo długie przechowanie

Cechy odmiany:
»  nowa odmiana typu Rijnsburger o okresie wegetacji około 120 dni
»  wysoka polowa zdrowotność szczypioru
»  cebule dużego rozmiaru, kuliste, o wysokiej jakości
»  bardzo dobre wyrównanie i twardość cebul
»  mocna, złotobrązowa łuska i cienka szyjka
»  wysoki plon ogólny i handlowy
»  przydatna do bardzo długiego przechowywania – do końca maja
»  wysoka tolerancja na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania

przeznaczenie: do sprzedaży w łusce wysokiej jakości

Uwagi: wysoka polowa zdrowotność szczypioru

NOWOŚĆ

Nowa, średniowczesna 
odmiana cebuli żółtej na rynku.
Odmiana RS 0775 1481 testowana była przez 6 lat w Europie, 
w tym 3 lata w Polsce. Wyróżniała się bardzo dobrą jakością 
łuski i wyjątkową wręcz twardością cebul, które dają możli-
wość długiego przechowywania z minimalnymi stratami. Cechuje 
ją również wysokie wyrównanie cebul pod względem wiel-
kości i kształtu. Odmiana ta pozwala na uzyskanie produktu, 
zarówno na rynek warzyw świeżych jak i do przechowania, któ-
ry daje producentowi możliwość sprzedaży cebul w najbardziej 
korzystnym ekonomicznie na rynku momencie. W sezonie 2014 
wprowadzamy tę odmianę do sprzedaży i polecamy wszystkim 
tym producentom, którzy szukają cebul wysokiej jakości, 
z bardzo dobrą łuską, do długiego przechowania.

RS 0775 1481 – bardzo dobra jakość łuski i wyjątkowa twardość cebul

RS 0775 1481 F1 – nowy numer na naszej liście zasiewów w roku 2014!
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hop  kiem zaliczana jest do najprężniej działających 
w Polsce. W roku 2013 testowano nową odmianę cebuli Seminis – RS 0775 1481 F1. No-
wość ta została sprawdzona w warunkach produkcyjnych, bez nawadniania.
„Odmiana ta mimo trudnych, choć jednakowych dla wszystkich odmian warunków, wyróż-
niała się pod względem jakości. Mimo mozaikowatego pola bardzo równo załamała szczy-
pior. Cienka szyjka, kształtne, okrągłe cebule oraz brak „bliźniaków” (podwójnych 
stożków wzrostu) wyróżniło tę odmianę już na samym początku. Cebule tej odmiany były 
twarde, o dobrze zamkniętej łusce. Po zeszłorocznej uprawie możemy stwierdzić, że na 
pewno odmiana RS 0775 1481 F1 wkomponuje się w nasz plan zasiewów cebuli 
w roku 2014.” – komentowała Pani Jadwiga Najda ze Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie.

5 argumentów dlaczego 
warto wybrać odmianę 
RS 0775 1481?
1.  Bardzo dobra jakość łuski.
2.  Wyjątkowa twadość cebul.
3.  Duże, kuliste cebule o bardzo dobrej jakości.
4.  Wysoka zdrowotność szypioru oraz jego 

bardzo równe załamywanie.
5.  Produkt zarówno na świeży rynek 

jak i do długiego przechowania = 
elastyczność i wygoda dla producenta.

Pani Jadwiga Najda (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem) wraz  
z Marcinem Portka (Monsanto) prezentują nowość RS 0775 1481 F1.

NOWOŚĆ
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cebula żół ta – odmiany późne, do najdłuższego przechowania

Cebula żółta
odmiany późne, 

do najdłuższego przechowania

Podczas przechowania cebul bardzo ważne jest by na jednej 
pryźmie, w jednym boksie, była ta sama odmiana lub osta-
tecznie odmiany o bardzo zbliżonym okresie przechowania. 
W żadnym wypadku nie należy mieszać w przechowalni 
cebul odmian ustalonych z mieszańcowymi!

Słabsze odmiany, bez genetycznych predyspozycji do długiego 
przechowania, szybciej się „budzą”, co powoduje wyrastanie 
szczypioru, stratę masy jak i  surowca. Często cebule te za-
czynają gnić tworząc szybko rozprzestrzeniające się gniazdo 
choroby. Do przechowania należy wybierać tylko wysokiej 
jakości cebule mieszańcowe jak cebule Seminis. Gene-
tyczne predyspozycje zapewnią dobre wykorzystanie sprzyja-
jących warunków do przechowania. Cebule wykazują większą 
zdrowotność polową. Tworzą cienką, łatwo zasychającą szyjkę, 
mocny system korzeniowy i silny szczypior, który pozwala na 
wytworzenie dużego zgrubienia oraz kilka łusek okrywających. 

W taki sposób uzyskujemy wysokiej jakości cebule po przecho-
waniu – produkt gotowy do sprzedaży, poszukiwany na rynku.

pamiętajmy – aby uzyskać jak najwyższy plon dobrej ja-
kości potrzebujemy cebul wysokiej jakości. 

 
przechowywanie cebul – warto pamiętać!

Cechy odmiany:
»  cebula typu Rijnsburger o okresie wegetacji 127 dni
»  odmiana do długiego przechowania, nawet do końca czerwca
»  cebule kuliste, bardzo twarde
»  cienka szyjka
»  wysokiej jakości plon cebul handlowych, duży udział cebul w kalibrze 6080 mm 

i większym

przeznaczenie: rynek warzyw świeżych, do sprzedaży w łusce

Bennito F1 – wysoki plon, bardzo dobrej jakości

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Najważniejsze cechy odmian 
do przechowywania
Wybierając odmianę do przechowania, należy zwrócić 
uwagę na następujące czynniki:
1.  Ściśle przylegająca, mocna łuska. 
2.  Cienka szyjka oraz ilość łusek zamkniętych 

wewnątrz zgrubienia. 
3.  Naturalna długość spoczynku lub tzw. „tolerancja” na 

przedwczesne pobudzenie w trakcie przechowania.

pROmOCJa 4+1 *

*  Kup cztery opakowania, a piąte otrzymasz GRATIS! Oferta ważna do 31.08.2014 lub do wyczerpania zapasów.
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cebula żół ta – odmiany późne, do najdłuższego przechowania

Cechy odmiany:
»  cebula typu Rijnsburger o okresie wegetacji 127 dni
»  przeznaczona do najdłuższego przechowania (do czerwca)
»  atrakcyjny kolor łuski z wysokim połyskiem
»  cebule o cienkiej szyjce, wyrównane, kształt kulisty, lekko 

wydłużony
»  możliwość obierania mechanicznego
»  do wysiewu również na ciężkich glebach

przeznaczenie:
»  sprzedaż w łusce
»  dla przemysł chłodniczego
»  obieranie z najdłuższego przechowania

Narvito F1 –  wysoki plon, do najdłuższego  
przechowania!

„To był dla mnie jeden z  lepszych se-
zonów, jeśli chodzi o uprawę cebuli” – 
stwierdza Pan Cezary Sakowski, który 
gospodaruje na areale 50 ha w miejsco-
wości Krępa koło Dobrzynia nad Wisłą. 
Przywiązuję dużą wagę do jakości mate-
riału siewnego oraz doboru odmiany do 
mocnych, zlewnych stanowisk jakie wy-
stępują w moim gospodarstwie. W tym 
sezonie do produkcji wybrałem popular-
ną odmianę NARVITO F1 marki SEMINIS, 
która nadaje się do najdłuższego prze-
chowania, co daje mi bezpieczeństwo i   
możliwość wyboru najdogodniejszego 
momentu sprzedaży. Nasiona były za-
prawione kompleksowo z użyciem bar-
dzo dobrej kombinacji substancji aktyw-
nych – podkreśla Pan Sakowski. Mimo 

Pan Cezary Sakowski prezentuje 
odmianę Narvito – wyrównane, bardzo 
dobrej jakości, cebule w tak trudnym 
roku były pozytywnym zaskoczeniem 
dla producenta.

Narvito F1 – uzyskałem rekordowe plony!
późniejszego niż zwykle terminu sie-
wu (25 kwietnia) oraz niekorzystnych 
warunków agrotechnicznych, uzyska-
łem rekordowe plony, co (jak na ten 
rok) było pozytywnym zaskoczeniem 
nie tylko dla mnie, ale również dla wi-
zytujących moje plantacje doradców 
i przedstawicieli firm z branży ogrod-
niczej. Odmiana NaRVITO F1 wręcz 
książkowo załamała szczypior, gdy 
był on jeszcze w bardzo dobrej kondycji 
– zdrowy i gruby. Uzyskany plon to ok. 
65 ton/ha grubych cebul o średni-
cy 7–8 cm. Na uwagę zasługuje fakt, 
że plantacje z Narvito nie były nawad-
niane, a wszystkie cebule były bar-
dzo wyrównane pod względem 
wielkości.

Odmiany z oferty SE-
MINIS są nam znane 
od wielu lat – mówi 
Władysław Nowakow-
ski – Prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyj-
nej w Starym Radziejo-
wie w województwie 
kujawskopomorskim, 
specjalizującej się 
w uprawie cebuli. SE-
MINIS ma szeroki asor-
tyment odmianowy, 
z  którego w  naszym 
gospodarstwie zasto-
sowanie mają zarów-
no najwcześniejsze 
na rynku odmiany 
typu amerykańskiego 
(Exacta F1, Golden Spi-

ke F1) oraz sprawdzone odmiany do najdłuższego przechowania 
(bennito F1, Narvito F1). 
Największy udział w naszej produkcji mają odmiany przezna-
czone do przechowywania typu Rijnsburger, spośród których 
absolutnym hitem w tym sezonie okazała się odmiana 
NaRVITO F1. Plantacje z cebulą NARVITO F1 były wręcz po-
kazowe, podczas gdy na większości okolicznych pól wokół Ra-
dziejowa można było zobaczyć pola z małymi cebulami, z za-
sychającym na stojąco szczypiorem. Dzięki bardzo mocnemu 
systemu korzeniowemu odmiana NARVITO F1 bardzo dobrze 
zniosła tegoroczny stres spowodowany przez suszę i wysokie 
temperatury i nawet na nienawadnianym stanowisku uzyskali-
śmy wysoki plon bardzo wyrównanych cebul.

absolutny hit tego sezonu!

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Pan Władysław Nowakowski pre-
zentuje odmianę Narvito. W jego 
opinii dzięki silnemu systemowi 
korzeniowemu odmiana bardzo 
dobrze zniosła tegoroczny stres 
spowodowany przez suszę  
i wysokie temperatury.
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cebula biała

Cebula  
czerwona

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Cechy odmiany:
»  najnowsza mieszańcowa odmiana cebuli czerwonej
»  okres wegetacji 112 dni
»  silny wigor roślin i szybki wzrost
»  wysoki udział cebul o średnicy 60–80 mm w plonie głównym
»  kształt okrągły, lekko spłaszczony
»  łuski mają atrakcyjny, ciemnobordowy kolor
»  dobre zdolności adaptacyjne do różnych stanowisk uprawowych
»  rekomendowana gęstość siewu: 600 tys. nasion/ha
»  odporność wysoka (HR): fuzaryjne gnicie cebuli (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) (Foc)
»  odporność umiarkowana (IR): różowienie korzeni cebuli (Phoma terrestris) (Pt)

R 4593 F1 – do uprawy na różnych stanowiskach NOWOŚĆ
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cebula biała

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Sterling F1 – wyrównany plon dużych cebul

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji 120 dni
»  cebula wysokiej jakości o białej łusce i słodkim, delikatnym smaku
»  mocny i silnie rozbudowany system korzeniowy
»  wyrównany plon dużych cebul o średnicy ok. 70–100 mm
»  wysoka jakość handlowa
»  odporność umiarkowana (IR) na różową zgniliznę korzeni cebuli (Phoma terrestris) (Pt) 

oraz fuzaryjne gnicie cebuli (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) (Foc)

Od lat wiodącą odmianą białej cebuli w polsce jest od-
miana Sterling F1. Producenci wybierają ją przede wszyst-
kim ze względu na pewny (rok w rok) plon. Odmiana ta, nie-
zależnie od przebiegu warunków pogodowych oraz stanowiska, 
sprawdza się i od lat spełnia oczekiwania producentów. Cebu-
le odmiany Sterling są duże i wyrównane, do krótkiego 

przechowania. Wielu producentów wybiera Sterlinga by mieć 
dostępność surowca od trzeciej dekady sierpnia do ok. końca 
września. Duże cebule doskonale pozycjonują tę odmianę dla po-
trzeb przemysłu chłodniczego. Sterling to pewna i sprawdzona 
odmiana, zarówno pod względem zaopatrzenia rynku warzyw 
świeżych jak i przemysłu chłodniczego. 

Sterling F1 – numer 1 w polsce!

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór  przechowywanie

Orizaba F1 – wysoki i wyrównany plon

Cechy odmiany:
»  cebula o śnieżnobiałej łusce i okresie wegetacji około 115 dni
»  po przechowaniu zachowuje piękny, biały kolor łuski
»  tworzy duże, twarde i mocno okryte łuską cebule o delikatnym smaku
»  wysoki i wyrównany plon z przewagą cebul o rozmiarze powyżej 7 cm
»  silny system korzeniowy i brak tendencji do wybijania w pędy nasienne
»  odporność umiarkowana (IR): różowa zgnilizna korzeni cebuli, fuzaryjna zgnilizna cebuli
»  przeznaczona na rynek warzyw świeżych lub do przechowywania (do stycznia)
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Cebula  
zimująca

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji – 300 dni
»  duża mrozoodporność 
»  wysoka tolerancja na wybijanie w pędy kwiatostanowe
»  najwcześniejszy zbiór do sprzedaży w pęczkach lub jako cebula obcinana
»  odporność umiarkowana (IR): fuzaryjna zgnilizna cebuli (Fusarium oxydosporum 

f.sp. cepae)
»  termin siewu od 10 do 20 sierpnia pozwala na dość pewne wytworzenie przez roślinę 

najlepszego stadium do przezimowania

Globe yellow Danvers – duża odporność na mróz

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór pęczkowy  zbiór

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji – 300 dni
»  doskonale zimuje
»  średniowczesna odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym
»  szybko rozpoczyna wegetację po zimie, tolerancyjna na jarowizację
»  tworzy wyrównane, okrągłe, twarde cebule z atrakcyjną, żółtą łuską
»  silnie wzniesiony szczypior kwalifikuje tę odmianę do sprzedaży w pęczkach 
»  doskonały smak 

Balstar F1 – wysoki, wyrównany plon

Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  zbiór pęczkowy  zbiór
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Cebula  
szczypiorowa

Green Banner – duża zdrowotność polowa

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji ok. 90 dni
»  do najwcześniejszego siewu wiosennego pod osłonami oraz przez cały sezon 

w gruncie
»  cebula szczypiorowa do zbioru pęczkowego na świeży rynek
»  liście sztywne, długie, mocno przylegające
»  wykazuje dużą zdrowotność polową
»  wysoka odporność na fuzaryjną zgniliznę cebul (Fusarium oxysporum f.sp cepae) 
»  umiarkowana odporność na różową zgniliznę korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)

Symbole odporności
Symbol Znaczenie

Foc Fuzaryjna zgnilizna cebuli (Fusarium oxysporum f.sp cepae)

Pt Różowa zgnilizna korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)

HR (High Resistance) – odporność wysoka

IR   (Intermediate Resistance) – odporność umiarkowana 
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Odmiana
Wegetacja  

– dni od 
siewu

kształt Barwa łuski przechowy-
wanie Uwagi

Cebula żółta

Utopia F1 100 spłaszczona jasnobrązowa - najwcześniejsza, tolerancyjna
na wybijanie w pędy nasienne

Exacta F1 103 kulista jasnobrązowa + plenna, do obierania  
i krótkiego przechowywania

Golden Spike F1 105 kulista jasnobrązowa ++ bardzo plenna, 
przechowywanie do stycznia

NOWOŚĆ

Barbaro F1
110 kulista ciemnobrązowa ++ bardzo plenna, do obierania i średniokrótkiego 

przechowywania

Vares F1 107 kulista brązowożółta ++ wczesna, mocna łuska,  
dobrze się przechowuje

Barito F1 105-110 kulista ciemnobrązowa ++ uniwersalna odmiana dający wczesny 
i wysoki plon, przechowanie do końca lutego

NOWOŚĆ

SV3557ND F1
112 kulista brązowożółta +++

unikalne połączenie wczesności, wysokiego 
plonu z możliwością umiarkowanie długiego 
przechowywania, do obierania

premito F1 113 kulista brązowożółta +++ silny system korzeniowy, szybki wzrost 
i wczesne formowanie cebul

Sunnito F1 117 kulista brązowożółta +++ wierne plonowanie na różnych stanowiskach 
glebowych

Baldito F1 118 kulista brązowożółta +++

najwyższej jakości cebula do handlu 
po długim przechowaniu, mała polowa 
podatność na mączniaka rzekomego, 
przydatna w produkcji ekologicznej 

NOWOŚĆ

RS 07751481 F1
120 kulista złotobrązowa +++ bardzo dobre wyrównanie i jakość cebul

Bennito F1 127
kulista, lekko
wydłużona

brązowożółta ++++ doskonale się przechowuje, 
bardzo wysokie plony

Narvito F1 127
kulista, lekko
wydłużona

brązowożółta ++++ najdłużej się przechowuje, 
bardzo wysokie plony

Cebula czerwona

NOWOŚĆ

R 4593 F1
112 kulista

czerwono
bordowa

++
szybki wzrost i wysoki wigor, atrakcyjne 
wybarwienie, niezawodnie plonuje na różnych 
stanowiskach

Cebula biała

Orizaba F1 115 kulista biała ++
tworzy duże, twarde i mocno okryte łuską 
cebule, po przechowaniu zachowuje piękny, 
biały kolor

Sterling F1 120 kulista biała + bardzo duża, wysoki plon,
delikatny smak

Cebula zimująca

Globe yellow 
Danvers

300 kulista jasnobrązowa - duża odporność na mróz,  
wysoki plon

Balstar F1 300 kulista jasnobrązowa - dobrze zimuje, wysoki,  
wyrównany plon

asortyment odmian cebuli Seminis
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Więcej informacji:

bIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE

MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax (22) 395 65 01
www.seminis.com.pl

REGIONAlNI
MENEDŻEROWIE HANDlOWI

dr MARTA REPElEWICZSZYbKOWSKA
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 692 569 889
marta.repelewiczszybkowska@monsanto.com 

KATARZYNA KACZMAREK
Rejon kaliski
tel. kom. 606 317 500
katarzyna.kaczmarek@monsanto.com

PAWEŁ SKRZYNECKI
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
pawel.skrzynecki@monsanto.com

ŁUKASZ RYCOMbEl
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 602 411 391
lukasz.rycombel@monsanto.com

KAMIl bARTKOWSKI
Rejon Polski Centralnej
tel. kom. 784 004 768
kamil.bartkowski@monsanto.com

RADOSŁAW GRAbOWSKI
Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
radoslaw.grabowski@monsanto.com

MARCIN PORTKA
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
marcin.portka@monsanto.com

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU

MARCIN lISZEWSKI
Warzywa kapustne, cebula
tel. kom. 602 321 694
marcin.liszewski@monsanto.com

dr KATARZYNA TYKARSKADUCHOVSKA
Pomidor 
tel. kom. 607 213 426  
katarzyna.tykarska@monsanto.com

MARCIN PIECHOTA
Papryka, ogórek, marchew, por   
tel. kom. 600 824 607   
marcin.piechota@monsanto.com

AUTORYZOWANI
DYSTRYbUTORZY NASION

Centrum Ogrodnicze POlGER Sp. z o.o.
Zofipole 144, 32126 Igołomia
tel. (12) 287 03 90, kom. 602 397 776
biuro@polger.com
www.polger.com
 
MANDRAGORA Włodzimierz Kuciński
ul. Dworcowa 8/3, 62800 Kalisz
tel. (62) 501 0 601, tel. kom. 601 787 250
mandragora.kalisz@gmail.com
www.mandragora.kalisz.pl

FlORTOM Marek Górny, Magdalena Krzyżanowska
ul. Toruńska 155c, 85880 bydgoszcz
tel.(52) 522 23 32, kom. 608 101 799, fax (52) 511 56 56
ul. Waryńskiego 80, 86300 Grudziądz
tel. (56) 462 19 54, (52) 52 22 040, fax (52) 511 56 66
poczta@flortom.eu
www.flortom.eu

REHEZA Henryk Zając
Moszna 11a, 24150 Nałęczów
tel. (81) 502 94 27, tel. kom. 602 337 540
reheza@reheza.pl
www.reheza.pl
 
Zakład HandlowoUsługowy HORTUS
P. Kania K. Kania Sp. j.
ul. Żwirki i Wigury 13, 32065 Krzeszowice
tel./fax (12) 282 13 88
tel. kom. 601 677 344, 721 204 545
biuro1@hortuskania.pl

DREW SEEDS Krzysztof Grzyb
Doradca w zakresie uprawy i produkcji papryki
Dąbrówka Podłężna 41 k. Radomia, 26652 Zakrzew
tel. (48) 610 58 93, (48) 363 86 67
tel. kom. 608 531 551
krzysztofgrzyb@op.pl

SATIVEX S.C. Piotr Pańczak
ul. M. Rataja 28, 61695 Poznań
tel./fax (61) 823 25 14, tel. kom. 602 113 773, 609 224 992
kontakt@sativex.com.pl
www.sativex.pl

lIDIA Horti – logistic
Mirosław Gimla
ul. Rogatka 16
62860 Opatówek
tel./fax (62) 767 03 83, 62 767 00 05
miroslaw.gimla@lidiahorti.pl
krzysztof.gimla@lidiahorti.pl

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników 
lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji  
co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych  
i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.
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