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Rok 2013 nie był łatwy dla producentów warzyw kapustych. 
Niestabilne ceny warzyw spowodowane przede wszystkim 
niesprzyjającym przebiegiem pogody oraz długa zima spra-
wiły, że większość producentów zmuszona była sadzić prze-
rośniętą rozsadę do gruntu. Deszczowa wiosna oraz wyso-
kie temperatury latem wraz z okresami suszy, spowodowały 
przedłużenie okresu wegetacji oraz były powodem dodatko-
wego stresu dla roślin. Wiele szkód producentom Polski połu-
dniowej przyniósł czerwcowy grad, który zniszczyl większość 
upraw w tym regionie.

Po tak niełatwym sezonie wielu producentów szuka odpo-
wiedzi na pytanie – co z opłacalnością upraw warzyw ka-
pustnych? Odpowiadając na to pytanie należy podkreślić, 

że wyjątkowo istotnym czynnikiem, zasadniczo wpływającym 
na opłacalność produkcji w ubiegłym sezonie, był odpowiedni 
dobór odmiany – takiej, która dobrze poradziła sobie w  tak 
stresowych warunkach minionego sezonu. Sprawdzona odmia-
na, tolerancyjna na niekorzystne warunki, relatywnie zwiększa 
nie tylko powodzenie uprawy, ale głównie jej opłacalność. 

Ten trudny sezon pokazał, że odmianom Seminis można 
zaufać!

W  minionym sezonie dobrze poradziły sobie nie tylko znane 
i sprawdzone od wielu lat odmiany kapust i brokułów, ale również 
nowo wprowadzane odmiany kalafiorów. Ten rok pokazał po
tencjał i stabilność plonowania odmian Seminis w każdych, 
nawet bardzo trudnych warunkach uprawy, co daje pewność 
i bezpieczeństwo powodzenia produkcji. 

W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu asortyment wa-
rzyw kapustynych, któremu warto zaufać – kapusty, kalafiory 
oraz brokuły, wśród których producenci znajdą odmiany naj-
bardziej odpowiadające ich wymaganiom, które sprawdzą się 
w różnych warunkach uprawy, dając plon doskonałej jakości.

Zapraszamy do współpracy!

Odmianom Seminis możesz zaufać!



Kalafior

Pan Marian Łośko prezentuje odmianę 
Giewont, Dziennice k. Inowrocławia.
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kalafior – odmiany wczesne

Warzywa wczesne – to się opłaca!
Na coraz bardziej wymagającym rynku warzyw świeżych, 
obok jakości produktu, coraz większe znaczenie ma czas, 
w którym produkt dostarczany jest na rynek. Szczególne 
znaczenie ma to w segmencie warzyw wczesnych. W do-
bie zdrowego trybu życia oraz rosnącego spożycia warzyw, 
oczekiwania konsumentów rosną i są oni w stanie zapłacić 
wyższą cenę za towar wysokiej jakości, szczególnie w okresie 
wczesno-wiosennym.

By sprostać wymaganiom rynku w tym okresie szczególnie 
istotny jest odpowiedni dobór odmiany, pasującej do bar-
dzo specyficznych warunków uprawy wczesną wiosną. Wy-

sokie koszty ogrzewania, duża pracochłonność oraz ryzyko upra-
wy sprawiają, że powodzenie produkcji zależy w szczególności od 
kondycji roślin, tolerancji na stresowe warunki oraz wczesności 
i jakości plonu.

Najnowsza hodowla odmian Seminis w tym segmencie została 
ukierunkowana na zmniejszenie ryzyka uprawy poprzez więk-
szą odporność na niekorzystne warunki uprawy i poprawienie 
jakości plonu, wraz z wczesnością. Nowe odmiany kalafiorów 
i kapust zostały stworzone i sprawdzone głównie z myślą o wy-
jątkowo wymagającym (pod względem uprawy) rynku Polski i po-
parte pozytywnymi opiniami producentów, którzy zaufali tym 
odmianom. 

W ofercie odmian na ten sezon znajdą Państwo najwcześniejszą 
odmianę kalafiora Momentum F1 o okresie wegetacji 56–58 dni, 
łączącą w sobie wczesność z bardzo dobrą jakością róży oraz uni-
wersalną odmianę kalafiora Abeni F1 o okresie wegetacji około 
63 dni, o wyjątkowo mocnym pokroju liści i silnym systemie ko-
rzeniowym, która doskonale sprawdza się nie tylko we wczesnej 
uprawie, ale również na poplon.
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kalafior – odmiany wczesne kalafior – odmiany wczesne

Zacznij najwcześniej z Momentum!

CeChy:
»  okres wegetacji 56-58 dni
»  rośliny wyrównane, o umiarkowanej sile 

wzrostu i bardzo dobrej zdrowotności
»  wzniesiony pokrój liści 
»  skoncentrowany zbiór
»  wysokiej jakości, białe, zbite 

i wyrównane róże
»  kalafior przeznaczony na rynek warzyw 

świeżych

KOrZyści:
»  idealny na rynek warzyw wczesnych 
»  wysoki procent róż w klasie I
»  doskonały wygląd róż w skrzynkach
»  wysoki plon netto

ZAlety:
»  jedna z najwcześniejszych 

odmian na rynku
»  dobra jakość róż 

w najwcześniejszych  
zbiorach

»  wczesny i skoncentrowany 
zbiór 

»  wysokiej jakości produkt, 
łatwy w pakowaniu

»  mniejsze uszkodzenia 
podczas zbioru oraz 
pakowania

Momentum F1 
NOWOśĆ

bardzo dobra jakość w najwcześniejszym segmencie
Najwcześniejsza odmiana kalafiora do upraw wczesną wiosną 
w tunelach foliowych.

okres wegetacji
56–58 dni

okres wegetacji
56–58 dni

Pan Janusz Bochenek producent kapusty i kalafiora z Zofipola 
(regionu znanego głównie z uprawy warzyw wczesnych) specja-
lizuje się we wczesnej uprawie od 20 lat. W jego opinii kalafior 
do uprawy wczesnej w tunelach foliowych musi charakteryzować 
się przede wszystkim wczesnością i  jakością plonu. Chcąc być 
konkurencyjnym na rynku, kalafior musi być doskonałej jakości.

„Momentum jest odmianą, w której jakość róży idzie w parze 
z wczesnością. Mimo tak wczesnego okresu wegetacji odmia-
na posiada silny system korzeniowy i buduje dużą masę 
liści, dzięki czemu jest bardziej odporna na stresowe warunki. 
Ważną cechą Momentum jest możliwość przetrzymania roślin 
w polu, dzięki czemu można uzyskać większe róże, lepszej jakości 
oraz zebrać plon praktycznie w całości bez strat” – komentuje Pan 
Janusz. Twardość i jakość róż Momentum doceniają odbiorcy 
w hurtowniach jak i na rynku warzyw świeżych.

Momentum – jakość w parze 
z wczesnością!

Pan Janusz wraz z wnuczką prezentują odmianę Momentum

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór
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kalafior – odmiany wczesne

Abeni F1
Odmiana kalafiora do wczesnej, wiosennej uprawy  
w tunelach foliowych, pod płaskimi przykryciami i w gruncie.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 63 dni 

od posadzenia
»  rośliny o dużej sile wzrostu 

oraz atrakcyjnym pokroju liści 
ułatwiającym zbiór

»  bardzo dobre wyrównanie roślin 
gwarantuje szybki i skoncentrowany 
zbiór

»  róże zwięzłe, ciężkie, białe, 
kuliste, bardzo dobrze 
okryte liśćmi, o wysokiej 
jakości

»  silny system korzeniowy 
zwiększa odporność 
na stresowe warunki  
i poprawia bezpie-
czeństwo uprawy

CeChy:
»  solidna, mocna, biała róża
»  silny wigor, dobre krycie róży, bardzo 

dobra zdrowotność 
»  wzniesiony pokrój roślin
»  wyrównane róże
» równomierny czas dojrzewania

ZAlety:
»  bardzo dobra jakość róż  

w tak wczesnym segmencie
»  mniej uszkodzeń roślin podczas zbioru 

i przechodzenia w międzyrzędziach
»  wysoki procent róż I klasy
»  mniejsze wymagania glebowe

KOrZyści:
»  łatwe pakowanie i lepszy wygląd 

w skrzynkach
» niższe koszty produkcji
»  biała i jednolita róża – produkt dobrze 

sprzedający się na rynku warzyw 
świeżych

okres wegetacji
63 dni

okres wegetacji
63 dni

„...Dla mnie to bardzo dobry kalafior, 
przede wszystkim porządna, zwarta 
róża, mocno okryta liśćmi...”
 Sławomir Milczarek 
 Karsznice, Góra Św. Małgorzaty

„W tym sezonie Abeni bardzo dobrze po-
radził sobie również w uprawie na poplon.
Ten kalafior tworzy białe, zbite i ciężkie 
róże – idealne do sprzedaży na rynek 
warzyw świeżych. To odmiana o silnym 
wigorze i mocnym systemie korzeniowym.
Bardzo dobrze okrywa róże, a zbiór jest 
jednolity, praktycznie bez strat. Abeni 
„udał się” w tak trudnym sezonie ja
kim był rok 2013.”

Edyta Cios, Nabróż, 4 ha kalafiora

Abeni – sprawdził się w trudnym sezonie 2013 r.!

Abeni – doskonała jakość wczesną wiosną

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór
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kalafior – odmiany do przetwórstwa kalafior – odmiany do przetwórstwa

Fortaleza F1 – pewność i jakość w każdych warunkach!

Odmiana do zbioru latem i jesienią z przeznaczeniem na rynek 
warzyw świeżych i do przetwórstwa.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 75 dni od posadzenia rozsady
»  uniwersalna odmiana od wczesnego lata do późnej jesieni
»  rośliny o dużej zdrowotności, kompaktowej budowie i wzniesionym 

pokroju liści
»  róże bardzo dobrej jakości, białe, ciężkie i zwięzłe
»  róże dobrze okryte spiralnie skręconymi liśćmi, łatwo się różyczkują
»  stabilny okres wegetacji
»  dobrze radzi sobie w stresowych warunkach uprawy

Fortaleza – warto jej zaufać!
HIT SEZONU wśród kalafiorów do przetwórstwa i na rynek warzyw świeżych! 

„W rejonie Bruków Unisławskich – rejonu znanego z uprawy kalafiorów – Fortaleza już 
od dwóch lat jest jedną z najczęściej wybieranych odmian pod kątem zaopatrzenia 
zakładów przetwórczych.
Podczas trudnej kampanii 2013 odmiana ta ponownie potwierdziła swoje zalety. Fortaleza 
wyszła najwcześniej w okresie przeciągających się chłodów wrześniowych, kiedy 
kompletnie zatrzymała się wegetacja u innych odmian i brakowało surowca do przetwór-
stwa. W moim rejonie plantacje z Fortalezą były również w tym sezonie wycięte w 100%, 
a wiemy, że po przymrozkach, a potem nagłym ociepleniu w drugiej dekadzie listopada, 
pojawił się duży problem z jakością i część upraw nie została zebrana na czas. Fortaleza jest 
znana właśnie z tego, że można ją przetrzymać w polu nawet 2–3 tygodnie, podczas 
gdy róże innych odmian szybko żółkną i rozluźniają się. W rejonie Bruków Unisławskich z od-
miany Fortaleza również w tym sezonie uzyskano plony na poziomie przekraczającym 
35 ton/ha różyczki. Pojedyńcze róże na moim polu dochodziły niejednokrotnie do 4 kg.”

Krzysztof Kucharski, Bruki Unisławskie

Fortaleza wyszła najwcześniej w okresie wrześniowych chłodów!

ZaleTy dla prZeMySłu cHłOdNicZeGO:
»  brak kruszu przy różyczkowaniu
»  wzorcowy surowiec do mrożenia
»  idealna odmiana na początek kampanii przemysłowej: stabilny 

okres wegetacji i tolerancja na stresowe warunki uprawy, 
zapewnia dobry jakościowo surowiec do mrożenia w okresie 
kiedy inne odmiany często zawodzą

»  wczesny, wysoki plon handlowy

ZaleTy dla prOduceNTa:
»  odmiana bezpieczna i wiarygodna – stabilny okres wegetacji
»  dobrze znosi stresowe warunki uprawy
»  wczesny, wysoki plon handlowy
»  spiralne krycie róż
»  wysoki udział róż klasy I
»  róże dobrej jakości, doskonale prezentują się w skrzynkach
»  w opinii klientów róże pozostawione w polu dłużej zachowują biały 

kolor w porównaniu do innych odmian kalafiorów w tym segmencie

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór
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kalafior – odmiany do przetwórstwa

SV5818ac F1 – bardzo dobra jakość różyczek

Nowa odmiana kalafiora polecana do zbioru od wczesnej jesieni na 
zaopatrzenie rynku warzyw świeżych oraz do przetwórstwa.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 85–95 dni od posadzenia
»  wysoka zdrowotność i wyrównanie roślin w polu
» rośliny o silnym wigorze, wzniesionym pokroju liści i dobrym okryciu róż
»  róże białe, ciężkie i zbite, łatwo dające się różyczkować
»  bardzo dobra jakość różyczek

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

agenda F1 – wysoki uzysk dobrej jakości różyczek

Odmiana kalafiora do zbioru jesiennego, polecana na zaopatrzenie rynku 
warzyw świeżych oraz do różyczkowania.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 95–100 dni od posadzenia
»  wysoka zdrowotność i bardzo dobre wyrównanie roślin
»  silny wigor i wzniesiony pokrój roślin, ciemne i wysokie liście
»  róże ciężkie, twarde i białe, dobrze okryte przez liście wewnętrzne
»  wysoki uzysk bardzo dobrej jakości różyczek
»  odmiana tolerancyjna na niekorzystne warunki uprawy

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

NOWOśĆ

5 Argumentów dlaczego warto wybrać SV5818AC?
1.  Bardzo mocny system korzeniowy = mocny liść, silna roślina. Wyróżnia sie wysoką zdrowotnością 

roślin na tle innych odmian, bardzo dobre okrycie róży.
2.  Możliwość dłuższego przetrzymania w polu = dłuższe okno sprzedaży produktu.
3.  Doskonała jakość róży, zwięzłe, zbite, śnieżnobiałe = doskonały produkt na rynek warzyw świeżych.
4.  Łatwe różyczkowanie, wysoki uzysk dobrej jakości różyczek = doskonały produkt dla przemysłu chłodniczego.
5.  Według opinii producentów sprawdza się w uprawie w monokulturze (bez zmianowania) = mniejsze ryzyko 

niepowodzenia uprawy.
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Giewont górą!

Giewont – krótka historia powstania odmiany
Zanim wprowadziliśmy odmianę kalafiora Giewont do sprzedaży 
w 2011 roku, testowaliśmy ją w Polsce pod kodem hodowlanym 
RX 0597 5785 przez 4 lata. Na początku były to nieduże doświad-
czenia zlokalizowane w  głównych rejonach uprawy kalafiora. 
Miały one na celu sprawdzenie wartości użytkowej odmiany oraz 
określenie optymalnych terminów sadzenia i zbioru, tak aby mak-
symalnie wykorzystać jej potencjał. 

W miarę poznawania odmiany, gromadzenia większej ilości da-
nych i opinii producentów potwierdziły się takie jej cechy jak wy
soki potencjał plonotwórczy i znakomita jakość produktu. 
Podjęto decyzję o przejściu odmiany do drugiego etapu badań 
w warunkach produkcyjnych. Testując odmianę Giewont, porów-
nywaliśmy ją zarówno do naszych standardów jak i do najlepszych 
odmian dostępnych na rynku w tym segmencie. Musieliśmy być 
pewni, że wprowadzamy do handlu tylko taką odmianę, która 
w znaczący sposób przewyższy pod względem cech użyt
kowych, odmiany powszechnie znane i uprawiane przez 
producentów.

Pojawiła się odmiana Giewont. 
Na podstawie wyników licznych doświadczeń polowych na prze-
strzeni kilku lat zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich, 
stwierdziliśmy, iż odmiana Giewont charakteryzuje się rekordowo 
wysokim plonem róż i różyczek. Produkt finalny odznacza się 
bardzo wysoką jakością i jest w stanie zapewnić producentom uzy-
skanie wyższych dochodów, zwiększając opłacalność produkcji. 
Odmiana wyróżnia się również znakomitym, spiralnym okryciem 
róż (nawet w momencie zbioru) oraz wysoką tolerancją na nieko-
rzystne warunki uprawy.

Niezwykłą przygodą było obserwowanie i testowanie tej odmia-
ny, by teraz z dumą patrzeć na sukces jaki odnosi. Jako uznanie 
ogromu włożonej pracy i tego, że to my jako pierwsi zaufaliśmy tej 
odmianie, została jej nadana nazwa jednego z najbardziej znanych 
masywów górskich w Polsce – GIEWONT – ma ona wskazywać 
kraj, gdzie wszystko tak naprawdę się zaczęło.
Życzę dalszych sukcesów z odmianą Giewont!

Marcin Liszewski
Specjalista ds. Doświadczeń Monsanto Polska 

Tu tak naprawdę wszystko się zaczęło...

Giewont F1  
nowy standard dla przemysłu chłodniczego

Odmiana polecana na zbiór jesienny 
z przeznaczeniem dla przemysłu chłodniczego.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 100–110 dni od posadzenia 
»  polecana na zbiór jesienny (ze względu na długi okres 

wegetacji zalecamy sadzenie rozsady do połowy czerwca)
»  rośliny o bardzo dużej sile wzrostu, wzniesionym pokroju liści 

i silnym systemie korzeniowym
»  bardzo dobre okrycie róży, spiralnie skręcone liście znakomicie 

zakrywają róże nawet w momencie zbioru
»  róże białe, kuliste, bardzo ciężkie i zwięzłe
»  wysoki uzysk dużych i bardzo dobrej jakości różyczek
»  odmiana dobrze przystosowuje się do zmiennych warunków 

produkcji

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór
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zdecydowanie najlepszy kalafior 
dla przemysłu chłodniczego w polsce

Jak odmiana odniosła sukces 
w zakładach przetwórczych?
Odmiana GIEWONT najszybciej 
została wprowadzona na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Początkowo popyt na tę 
odmianę powstał na poziomie producentów, w rejonach gdzie 
zlokalizowanych było najwięcej doświadczeń. Spośród kilkunastu 
odmian doświadczalnych pod numerami, Giewont zdecydowanie 
wyróżniał się mocnym pokrojem roślin oraz masą i jakością 
róży. Podczas spotkań kontraktacyjnych organizowanych przez 
zakłady przetwórcze, producenci stale opowiadali o rekordo
wych plonach uzyskanych z odmiany Giewont. Także kie-
rownicy odpowiedzialni za kontraktację i skup surowca potwier-
dzali, że producenci dostarczający różyczkę Giewonta, dostawali 
I klasę jakości, a ich surowiec wyróżniał się wśród dostawców 
jednolitym, białym kolorem. 
GIEWONT bardzo szybko został wpisany na listę rekomendowanych 
odmian do przetwórstwa i już w pierwszym roku sprzedaży więk-
szość producentów zapisała się na tę odmianę. Różyczki z odmiany 
Giewont najszybciej trafiły do czołowych zakładów w regionie m.in. 
takich jak: Pinguin Foods (Dąbrowa Chełm., Lipno, Ełk), Unifreeze. Po 
sukcesie jaki odmiana odniosła w Polsce również przemysł prze-
twórczy w Belgii wdrożył ją na szeroką skalę do produkcji. Także 
śmiało można powiedzieć, że nasi polscy producenci wyzna
czyli nowe kierunki i standardy jakościowe w tym zakresie.

przemysł wybiera Giewonta

Giewont  
numer 1 do przetwórstwa

Pan Arkadiusz Darabasz z miejscowości Balin k. Inowrocławia 
prezentuje duże, białe, zbite róże Giewonta.

Pani Mirosława Urbanowska prezentuje 
mrożoną różyczkę kalafiora Giewont

« Jacek Molenda (Bonduelle Polska):
„Słyszeliśmy już wcześniej wiele pozytywnych 
opinii z terenu na temat odmiany Giewont, ale po 
naszych doświadczeniach możemy stwierdzić, 
że jest to faktycznie najlepsza odmiana 
jaką wdrożyliśmy w ostatnich latach, która 
nie tylko znacząco podnosi jakość surowca, ale 
również zwiększa dochodowość naszych plan-
tatorów. Jest to zdecydowanie jedyna odmiana, 
o tak białym kolorze. W sezonie 2014 zaplanowa-
liśmy znaczący wzrost areału tej odmiany.”

»  Mirosława Urbanowska (Pinguin Foods 
Polska):

„Giewont wchodził do sprzedaży w momen-
cie, gdy na rynku była kilkuletnia nadwyżka 
produkcji mrożonej różyczki, a coraz większy 
nacisk kładliśmy na jakość surowca. Między 
innymi dzięki tej odmianie trafił do nas suro-
wiec najwyższej jakości.”
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kalafior – odmiany do przetwórstwa

Aquata F1 – dobre okrycie róż, silny wigor

Nowa odmiana polecana na zbiory wczesno- i późnojesienne 
z przeznaczeniem na rynek warzyw świeżych oraz do przetwórstwa.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 100-105 dni od posadzenia (w zależności od terminu sadzenia)
»  bardzo wysoka zdrowotność roślin
»  rośliny o silnym wigorze, wzniesionym pokroju liści oraz dobrym, spiralnym okryciu róży
»  róże ciężkie, zbite, o śnieżnobiałym kolorze
»  bardzo dobra jakość różyczek
»  mocny system korzeniowy i duża tolerancja na niekorzystne warunki uprawy

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia do zbioru Zagęszczenie 

(w tys. sztuk/
ha)

Samo
okrywanie

Przeznaczenie

wiosna
V/Vi

lato
Vii/Viii

jesień
iX/X

rynek warzyw 
świeżych

przetwórstwo

Momentum F1 NOWOśĆ 58 - - 40-60 6 +++ -

Abeni F1 63 - 67 35-50 7 +++ +

hermon F1 70 - 75 25-40 8 +++ ++

Kerdous F1 70 - 75 25-40 8 +++ +

Cornell F1 78 75 80 25-35 8 +++ ++

Fortaleza F1 75 73 80 25-35 9 +++ +++

Frisca F1 80 75 85 25-35 9 +++ ++

Frontina F1 - 80 90 25-35 9 +++ +++

SV5818ac F1 - - 85-95 25-35 9 +++ +++

Forata F1 - - 90-100 22-30 9 +++ +++

agenda F1 - - 95-100 22-30 9 +++ +++

Aquata F1 - - 100-105 22-30 9 +++ +++

Giewont F1 - - 100-110 22-30 10 +++ +++

  

«  Paweł Grochowalski (po lewej, Unifreeze) z producetem 
Cezarym Puchalskim (okolice Żuromina) prezentują 
odmianę Aquata.

„Nowe odmiany SEMINIS takie jak Giewont i  Aquata to nowy 
wzorzec jakości w naszym zakładzie. Giewont wszedł przebojem 
już dwa lata temu. W minionym sezonie udało nam się dostać 
tylko ograniczoną ilość nasion tej odmiany, ale na szczęście 
okazało się, że rekomendowana w zastępstwie odmiana Aquata 
ma podobną genetykę do Giewonta, a  jej mocne rośliny 
również dobrze zniosły październikowe przymrozki.”

Nowe odmiany kalafiorów Seminis to wzorzec jakości!

asortyment odmian kalafiorów Seminis

NOWOśĆ
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Kapusta

Łukasz Siwicki, producent z woj. lubelskiego 
prezentuje odmianę Ambrosia F1.
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kapusta biała – odmiany wczesne

tucana F1  
 uniwersalna odmiana do wczesnych nasadzeń

Sprawdzona uniwersalna odmiana, która od wielu lat pod względem 
ilości nasadzeń zajmuje czołowe miejsce w grupie odmian wczesnych.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 65 dni 
»  kuliste główki barwy jasnozielonej, dorastające do 2,5 kg
»  może być uprawiana zarówno w tunelach foliowych, pod płaskimi okryciami, 

jak i w gruncie bez osłon z wczesnych nasadzeń

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

headstart F1  
 doskonałe wyrównanie i odporność na pękanie

Sprawdzona odmiana do wczesnych nasadzeń pod płaskimi 
przykryciami jak i w gruncie.

cechy odmiany:
»  wczesna odmiana o okresie wegetacji 67–70 dni
»  tworzy duże, kuliste główki o masie około 3 kg (pozostawione na dłużej dorastają 

nawet do 5 kg)
»  główki są bardzo odporne na pękanie
»  doskonałe wyrównanie i dobra trwałość w gruncie
»  duża odporność na choroby liści
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SV3387Jc F1  
 przetrzymanie w polu + doskonała jakość i wyrównanie

Nowa, średniowczesna odmiana kapusty przeznaczona do uprawy 
zarówno pod płaskimi przykryciami, jak i w gruncie bez osłon 
na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 78–80 dni od posadzenia wiosną
»  wysoka zdrowotność i wyrównanie roślin w polu
»  rośliny o dość silnym wigorze i atrakcyjnym wyglądzie
»  główki koloru jasnozielonego, okrągłe, zbite i dobrze wypełnione w środku, 

nie zagniwają od dołu
»  średnia masa główki 2–3 kg
»  główki po osiągnięciu dojrzałości nie pękają i zachowują wysoką jakość  

w polu przez 2–3 tygodnie

NOWOśĆ

W zbliżającym się sezonie 2014 wprowadzamy do 
sprzedaży nową, średniowczesną odmianę kapusty 
w typie popularnej odmiany Headstart – o handlo-

wej nazwie SV3387JC. Jej charakterystyczną cechą jest prze
dłużona trwałość w polu. Po osiągnięciu okresu dojrzałości 
główki można przetrzymać w polu, w dobrej kondycji 
(w zależności od warunków) nawet do 3 tygodni. Poza 
tym wyróżnia ją wysokie wyrównanie główek oraz atrakcyjny, 

żywozielony kolor liści! Polecana do uprawy w gruncie pod 
przykryciami lub bez. 

dzięki krótkiemu okresowi wegetacji SV3387Jc pozwala 
na osiągniecie relatywnie szybkiego plonu, co w tym okresie 
przekłada sie na dobry wynik finansowy, a możliwość jej dłuższego 
przetrzymania w polu, pozwala zebrać wysoki plon całkowity, 
bez strat.

SV3387Jc  
wyznacza nowe standardy 
w segmencie kapust średniowczesnych

3 letnie doswiadczenia wykazały, że odmiana SV3387JC wyróżnia się najlepszą 
trwałością pozbiorczą w porównaniu do standardów rynkowych (możliwość 
przetrzymania w polu średnio 17 dni po osiągnięciu dojrzałości).

18
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Standard 3 SV3387JCStandard 1 Standard 2Headstart

  

NOWOśĆ

Trwałość pozbiorcza (możliwość przetrzymania 
w polu po osiągnięciu dojrzałości w dniach)

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór
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CeChy:
»  okres wegetacji 125–130 dni
»  zwięzłe i kompaktowe główki
»  nadaje się do uprawy w wysokim 

zagęszczeniu
»  ciemnozielone, wysoko osadzone główki
»  waga główek 1,5–3,0 kg (w zależności 

od zagęszczenia)
»  główki są bardzo dobrze osłonięte przez 

liście, zbite, o bardzo dobrej strukturze 
wewnętrznej

ZAlety:
»  wczesna odmiana do przechowywania
»  plon wysokiej jakości 
»  rozmiar główek zależy od zagęszczenia
»  atrakcyjny wygląd
»  mniejsza podatność na choroby oraz 

łatwiejszy zbiór

KOrZyści:
»  dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, 

odmiana może być sadzona później 
w sezonie

»  dopasowana do wymagań rynku
»  elastyczna w użyciu (różne cele)
»  wysoko ceniona przez konsumentów

SV3388Jl F1  
 uniwersalna odmiana, dopasowana do wymagań rynku

Odmiana w typie Arrivista F1, polecana na zaopatrzenie supermarketów 
oraz do przechowywania.

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Warzywa jakie producenci dostarczają do supermar-
ketów muszą spełniać wymagania określone przez 
sieci handlowe. W przypadku kapusty białej konsu-

menci preferują średni rozmiar główek, o masie około 1–3 kg, 
o zdrowym, atrakcyjnym wyglądzie i takiego produktu super-
markety oczekują od swoich dostawców. W odpowiedzi na to 

zapotrzebowanie, marka Seminis oferuje producentom odmiany 
przeznaczone typowo do supermarketów. Nowe odmia-
ny kapust SV3388JL, SV3389JL są odpowiedzią na wymagania 
supermarketów. Łączą w sobie odpowiedni rozmiar główki tj. 
1–3 kg oraz atrakcyjny zielony kolor liści – tak bardzo pożądany 
przez sieci handlowe.

Kapusty dla supermarketów 
by sprostać wymaganiom konsumentów
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kapusta biała – odmiany do supermarketów – główka 2–3 kg

SV3389Jl F1  
 idealna dla supermarketów: kształt, kolor, wyrównanie

Odmiana polecana na bezpośrednie zaopatrzenie supermarketów oraz 
do przechowywania. 

CeChy:
»  okres wegetacji 130–135 dni
»  zwięzłe, kompaktowe główki,  

bardzo wyrównane, o dobrej  
strukturze wewnętrznej,  
doskonale osłonięte liśćmi

»  nadaje się do uprawy w wysokim 
zagęszczeniu

»  atrakcyjny, zielony kolor 
»  główki wysoko osadzone
»  waga główek 1,5–3,5 kg w zależności 

od zagęszczenia

ZAlety:
»  wczesna odmiana  

do przechowywania
»  wysoka wydajność
»  atrakcyjny wygląd
»  mniejsza podatność na choroby 

i łatwiejszy zbiór
»  zróżnicowana wielkość główek

KOrZyści:
»  dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, 

odmiana może być sadzona  
później w sezonie

»  dopasowana do wymagań rynku
»  elastyczna w użyciu (różne cele)
»  wysoko ceniona  

przez konsumentów

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie
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kapusta biała – odmiany do kwaszeniakapusta biała – rynek warzyw świeżych

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Quartz F1 – odmiana długo nie pękająca w polu

Odmiana bardzo długo nie pęka – do 3 miesięcy po dorośnięciu i wypełnieniu 
się! Wyśmienita odmiana na rynek warzyw świeżych, idealna do sałatek 
i pierwszego kwaszenia. Z późniejszych nasadzeń dobrze się przechowuje.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 90–100 dni 
»  główka jasnozielona, bardzo zwarta, doskonale wybielona wewnątrz, o masie 2,5–5 kg
»  głąb zewnętrzny wysoki, mocny, główki nigdy nie dotykają ziemi  

(przez co nie zagniwają od spodu)
»  odmiana odporna na fuzariozę kapusty (Fusarium oxysporum),  

oraz tolerancyjna na żerowanie wciornastka

SV3336JB F1  
uniwersalna odmiana o  wysokiej zdrowotności w polu

Nowa odmiana kapusty polecana na zaopatrzenie rynku warzyw świeżych, 
do produkcji sałatek i kwaszenia.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 90–100 dni od posadzenia
»  wysoka zdrowotność i bardzo dobre wyrównanie w polu
»  rośliny o silnym wigorze i obfitym nalocie woskowym, dobrze zakrywające 

międzyrzędzia
»  główki dobrze okryte, wysoko osadzone, nie zagniwające od dołu, okrągłe i zbite, 

o atrakcyjnym kolorze
»  słodki smak i dobra struktura wewnętrzna
»  średnia masa główki 3–5 kg (w mniejszym zagęszczeniu około 6 kg)
»  odmiana odporna na fuzariozę kapusty (Fusarium oxysporum) HR Foc:1

NOWOśĆ

3 letnie doswiadczenia wykazały, że odmiana SV3336JB wyróżnia się najlepszą 
trwałością pozbiorczą w porównaniu do standardów rynkowych (możliwość 
przetrzymania w polu do 18 dni od osiągniecia dojrzałości)

Trwałość pozbiorcza (możliwość przetrzymania 
w polu po osiągnięciu dojrzałości w dniach)

20
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5 Argumentów dlaczego 
warto wybrać SV3336Jb?
1. �Uniwersalna�odmiana�zarówno�na�rynek�

warzyw�świeżych�jak�i�do�przetwórstwa�
=�większa�możliwość�dopasowania�się�
do potrzeb�rynkowych.

2. �Odmiana�nadaje�się�zarówno�na�surówki�
jak�i�do�wczesnego�kwaszenia�=�większe�
możliwości�dla�przemysłu�chłodniczego.

3. �Wysoka�zdrowotność�w�polu�=�mniejsze�
nakłady�na�ochronę.

4. �Obfita�warstwa�wosku�=�wyższy�poziom�
tolerancji�polowej�na wciornastki.

5. �Odmiana�szybko�zakrywa�międzyrzędzia�=�
ograniczone�występowanie�chwastów.
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia

Odmiany Seminis  
wyznaczają standardy  
wśród kapust do kwaszenia

kapusta biała – rynek warzyw świeżych

Kapusta z przeznaczeniem do kwaszenia stanowi znaczny 
udział w ogólnej powierzchni upraw kapust w Polsce. Ma to 
swoje podstawy nie tylko w tradycjach kuchni polskiej, ale 
również jest wynikiem dużego spożycia kiszonej kapusty 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

na rynku polskim kapustę kiszoną można kupić w rożnej 
postaci, w zależności od potrzeb konsumenta. Aby spełnić 
wymagania rynku, jakość produkowanego surowca musi 

być coraz lepsza. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniej 
odmiany. Oprócz wysokiego plonu oraz tolerancji na choroby 
i szkodniki odmiana musi posiadać cechy istotne dla procesu ki-
szenia takie jak wysoka zawartość witaminy C, krótki głąb, delikat-
ne unerwienie liści oraz zbitą strukturę wewnętrzną.

Odmiany Seminis od wielu lat posiadają cechy, które wyznacza-
ją standardy wśród odmian do kiszenia i cieszą sie niesłabnącą 
popularnością. Prace hodowlane na przestrzeni lat, poparte zna-
jomością potrzeb producentów, dostarczyły wysoko plonujące 
odmiany, sprawdzające się w różnych warunkach uprawy i dające 
surowiec wysokiej jakości. 

W asortymencie odmian Seminis do kwaszenia można znaleźć 
odmiany o wysokim potencjale plonotwórczym do letniego kwa-
szenia jak tobia, czy nowa odmiana SV3336JB oraz odmia-
ny o unikalnym słodkim smaku – Menzania, jak i sprawdzone 
w każdych warunkach standardy do jesiennego kwaszenia 
jak: Vestri, Ambrosia, Atria, czy Kolia, które są gwarancją 
plonu i surowca doskonałej jakości.

tobia F1 – wysoki plon, do letniego kwaszenia

Sprawdzona, plenna odmiana przeznaczona do letniego kwaszenia, 
jak i do bezpośredniego zaopatrzenia rynku.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 105 dni
»  główki kuliste, tolerancyjne na pękanie, dorastające do 8 kg 
»  doskonała struktura wewnętrzna – krótki głąb, cienkie i delikatnie unerwione liście, 

bardzo dobry smak (duża zawartość suchej masy i cukrów), szybkie wybielanie 
wnętrza główki

»  wyróżnia się bardzo dobrą trwałością w gruncie, nawet miesiąc po osiągnięciu 
dojrzałości zbiorczej 

»  doskonały surowiec do kwaszenia

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia kapusta biała – odmiany do kwaszenia

Ambrosia F1  
wysoki plon nawet w stresowych warunkach uprawy

Dobrze sprawdzona odmiana, polecana do jesiennego kwaszenia.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 130–140 dni
»  wyróżnia się silnym wzrostem nawet w słabszych warunkach glebowo-klimatycznych
»  główki kuliste, bardzo duże, mogą dorastać nawet do kilkunastu kilogramów
»  doskonała struktura wewnętrzna, delikatne unerwienie i krótki głąb 
»  wyróżnia się polową tolerancją na choroby bakteryjne i grzybowe

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

5 ARGUMENTÓW dlaczego 
właśnie Ambrosia?
1.  Wysoki plon.
2.  Wysoka tolerancja na choroby bakteryjne 

i grzybowe.
3.  Silny wzrost nawet w stresowych 

warunkach uprawy.
4.  Doskonała struktura wewnętrzna, 

delikatne unerwienie, krótki głąb.
5.  Doskonały surowiec do kwaszenia.

Odmiana Ambrosia cieszy się niesłabnącym powodzeniem 
wsród producentów kapusty do kiszenia. Szczególnie sprawdziła 
się w ostatnich, trudnych w uprawie, latach. Swoją popularność 
zawdzięcza m.in. wyjątkowej (na tle innych odmian) tolerancji 
na choroby i szkodniki oraz umiejętności poradzenia so
bie w stresowych warunkach uprawy. 

Ambrosia wiernie plonuje na różnych typach gleb, dając 
wysoki plon wolny od chorób i szkodników. Główki w zależności 
od warunków uprawy dorastają do 8 kg, a struktura wewnętrzna 
gwarantuje uzyskanie krajanki wysokiej jakości.

Ambrosia pewna w każdych warunkach!

Pan Łukasz Siwicki z miejscowości Radoryż Kościelny w woje-
wództwie lubelskim odmianę Ambrosia uprawia od wielu lat. 

„Dla mnie najważniejszy jest plon i jego jakość! Ta odmiana 
nigdy mnie nie zawiodła. Co roku w różnych warunkach 
i na różnych stanowiskach plon jest wysoki i wolny 
od chorób. Ponadto jakość surowca jest doceniana nie tylko 
przeze mnie, ale również przez moich odbiorców. Ambrosia to 
sprawdzona, pewna odmiana kapusty do kwaszenia!”.

ta odmiana nigdy mnie nie zawiodła!

Pan Łukasz Siwicki, producent kapusty z woj. lubelskiego 
prezentuje odmianę Ambrosia, październik 2013 r.
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia kapusta biała – odmiany do kwaszenia

Kolia F1  
 delikatna struktura wewnętrzna i doskonałe walory smakowe

Ulepszona odmiana kapusty do jesiennego kwaszenia w typie odmiany 
Atria F1.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 140 dni od posadzenia
»  dobra trwałość przechowalnicza oraz wysoka tolerancja na żerowanie wciornastka
»  delikatna struktura wewnętrzna oraz doskonałe walory smakowe umożliwiają 

uzyskanie wysokiej jakości surówek i kwaszonek
»  masa główki od 4 do 8 kg
»  rośliny pokryte ochronną warstwą wosku, stanowiącą naturalną barierę 

przed chorobami i szkodnikami
»  odmiana odporna na fuzariozę kapusty (Fusarium oxysporum) 
»  wysoka tolerancja na wewnętrzne zbrunatnienie główek kapusty (tip burn)

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Pan Stanisław Lesień zdobywca I miejsca oraz tytułu „Rolnik-Far-
mer Roku” w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer 
Roku od blisko 30 lat zajmuje się uprawą i kiszeniem kapusty. Wraz 
z żoną prowadzą 90-ha gospodarstwo specjalizujące się w pro-
dukcji roślinnej. Posiadają własne kwaszarnie na 5000 ton kapusty 
i 800 ton ogórków. Państwo Lesień posiadają halę przetwórczą 
oraz nowoczesny zakład konfekcjonowania kwaszonek. Ich pro-
dukty charakteryzuje doskonała jakość i walory smakowe. Odbior-
cami są sieci handlowe oraz sklepy i hurtownie w kraju i za granicą. 

„Odmiany dobieram starannie – mówi pan Stanisław – muszę brać 
pod uwagę zarówno wymagania sieci jak i końcowych konsumen-
tów z różnych regionów kraju. 
W swojej produkcji nie mogę sobie pozwolić na pomyłkę, dlatego 
wybieram pewne i sprawdzone odmiany. Ważne jest dla mnie by 
uzyskać nie tylko wysoki plon, ale przede wszystkim zdrowy! 
Odmiany też różnie zachowują się w procesie kiszenia, dają różne 
smaki. Wybieram więc te odmiany, które są smaczne. Od lat upra-
wiam kapustę Seminis – Vestri. Jakość, słodki (pozbawiony gory-
czy) smak po kiszeniu odpowiada wielu moim odbiorcom. Inną od-
mianą, na którą zdecydowałem się kilka lat temu to Kolia, ponieważ 
moje odmiany muszą mieć wysoką zdrowotność w polu. Jest ona 
wysoko osadzona na „nodze”oraz jest niechętnie zasiedlana przez 
wciornastka. Dodatkowym atutem jest dobra trwałość przecho
walnicza, a delikatna struktura wewnętrzna oraz doskonałe 
walory smakowe umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości 
surówki i kwaszonki”.

Pan Stanisław Lesień, firma STAN z Czajkowa k. Kalisza

Kolia, Vestri – wybieram pewne i sprawdzone odmiany.

Ważne jest dla mnie uzyskanie wysokiego, a przede 
wszystkim zdrowego plonu!
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

Menzania F1  
 odmiana o wyjątkowych walorach smakowych

Nowa odmiana kapusty przeznaczona do przetwórstwa do sporządzania 
surówek i kwaszenia oraz na rynek warzyw świeżych.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 110–120 dni od posadzenia
»  bardzo dobre wyrównanie roślin w polu, mniejsza pracochłonność  

i krótszy czas zbioru
»  bardzo duża siła wzrostu roślin
»  główki ciężkie, nieco spłaszczone, z grubą warstwą woskową
»  słodki smak i luźna struktura wewnętrzna sprawiają, iż odmiana znakomicie nadaje się 

do sporządzania surówek i gołąbków
»  bardzo wysoki plon, w zależności od zagęszczenia 
»  średnia masa główek – 4–6 kg, dorastają do 8 kg

NOWOśĆ

kapusta biała – odmiany do przechowywania

Odmiany do kwaszenia muszą charakteryzować się krótkim głąbem, delikatnym unerwieniem i przede wszystkim zbitą 
strukturą wewnętrzną, co wpływa na łatwy proces szatkowania.
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia kapusta biała – odmiany do przechowywania

miniony sezon nie był łatwy dla producentów kapust do 
przechowywania. Okres suszy latem sprawił, że wiele ka-
pust nie osiągnęło dojrzałości zbiorczej (przede wszyst-

kim wymaganej wagi główki). Kondycja roślin podczas wzrostu w 
polu jest bardzo ważna, gdyż wpływa na długość okresu przecho-
wywania. Aby zminimalizować ryzyko uprawy, zaleca sie stosować 

sprawdzone odmiany w każdych warunkach.  Wieloletnie do-
świadczenie Seminis w hodowli kapust do przechowywania to 
takie ponadczasowe odmiany jak: Galaxy, Kronos,  Fundaxy czy 
Furios,  które pewnie sprawdzają się w uprawie od wielu 
lat i cieszą się niesłabnącym powodzeniem wsród produ
centów. 

Sprawdzone odmiany 
do przechowania to pewny zysk!

Furios F1 
 naturalny, zielony kolor przez cały okres przechowywania!

Uniwersalna odmiana do bardzo długiego przechowywania.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 155–160 dni od posadzenia
»  w zależności od zagęszczenia tworzy intensywnie zielone, wyrównane główki 

o masie 3–5 kg
»  uniwersalna odmiana, idealny produkt dla supermarketów
»  wysoko osadzone główki nie zagniwają od spodu
»  zdrowy, naturalny kolor przez cały okres przechowywania (do czerwca)
»  odporność na fuzariozę kapusty (Fusarium oxysporum)
»  proponowane zagęszczenie na małe główki 40–50 tys. szt./ha

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie
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kapusta biała – odmiany do przechowywania kapusta biała – zestawienie odmian

Kronos F1 
 do bardzo długiego przechowywania

Bardzo plenna odmiana do bardzo długiego 
przechowania z przeznaczeniem na zimowe 
i wczesno-wiosenne zaopatrzenie rynku.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji 165 dni
»  główki wyrównane wielkością i kształtem, ciężkie,  

bardzo ścisłe z krótkim wewnętrznym głąbem 
»  liście okółkowe i osłaniające główkę pokryte  

grubą warstwą wosku
»  nie jest atakowany przez wciornastki i wykazuje bardzo wysoką 

tolerancję na wewnętrzne zbrunatnienie (tip burn)
»  długotrwałe przechowywanie i tolerancja na choroby

Pan Stanisław Kruszec wraz z synem Przemkiem specjalizują się 
w uprawie kapusty w rejonie Charsznicy. W segmencie kapust 
późnych do przechowywania uprawiane są odmiany Kronos 
i Furios.

,,Dla nas najważniejsze są odmiany, którym można zaufać! 
Kronos to sprawdzony standard w każdych warunkach.  
Uprawiamy tę odmianę od wielu lat i nie zawiodła nas ona 
również w niełatwym sezonie 2013 r. Odporność na choroby 
i stresowe warunki uprawy daje pewność długiego przecho-
wania tej odmiany (nawet do końca czerwca).
Odmianę Furios uprawiamy ze względu na atrakcyjny, zielony ko-
lor główek przez cały okres przechowywania. Jest łatwa w uprawie 
i odporna na choroby, poza tym świetnie się przechowuje.
To doskonała odmiana na zaopatrzenie rynku w okresie 
zimowym i wczesnowiosennym.

Stanisław Kruszec, rejon Charsznicy

Furios i Kronos sprawdzone 
standardy w każdych warunkach!

Pan Stanisław Kruszec prezentuje odmianę Furios.

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie
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kapusta biała – odmiany do przechowywania

Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia 

do zbioru
(w dniach)
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Odmiany wczesne

Pandion F1 55 e 1,0-2,0 40-60 +++ - -

tucana F1 65 F 1,5-2,5 35-50 +++ - -

champ F1 70 e 1,5-2,5 35-50 +++ + -

headstart F1 70 F 2,0-3,0 30-50 +++ + -

SV3387Jc F1 NOWOśĆ 78-80 e 2,0-3,0 30-50 +++ + -

Odmiany na zbiór letni

Rinda F1 90 e 4,0-8,0 25-35 ++ ++ -

Quartz F1 90-100 e 2,5-5,0 25-40 +++ ++ +

SV3336JB F1 NOWOśĆ 90-100 e 3,0-6,0 25-35 +++ +++ -

tobia F1 105 e 4,0-8,0 25-35 +++ +++ -

Odmiany na zbiór jesienny

Menzania F1 NOWOśĆ 110-120 G 4,0-8,0 25-30 +++ +++ -

Vestri F1 125 F 4,0-8,0 25-35 +++ +++ +

Ambrosia F1 140 F 4,0-8,0 25-30 ++ +++ ++

Kolia F1 140 F 4,0-8,0 25-30 ++ +++ ++

Atria F1 145 F 4,0-8,0 25-30 ++ +++ ++

Odmiany do długiego przechowywania

Arrivist F1 130 e 1,5-4,0 25-45 +++ +++ +++

SV3388Jl F1 125-130 e 1,5-3,0 30-50 +++ +++ +++

SV3389Jl F1 130-135 e 1,5-3,5 30-50 +++ +++ +++

Fundaxy F1 155 F 3,0-6,0 25-35 +++ +++ +++

Furios F1 155-160 F 3,0-5,0 40-50 +++ +++ +++

Kronos F1 165 F 4,0-6,0 22-35 +++ +++ +++

Galaxy F1 175 F 4,0-8,0 22-28 ++ ++ +++

kapusta biała – zestawienie odmian

GD E F

MODELE KSZTAŁTÓW KAPUSTy:

asortyment odmian kapust białych Seminis
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Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia 

do zbioru
(w dniach)
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Odmiany wczesne

Zelox F1 145 D 3,0-5,0 25-40 +++ +++ ++

Rona F1 160 e 1,5-3,5 25-50 +++ +++ +++

roxy F1 165 D 1,5-3,5 25-50 +++ +++ +++

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Rona F1 – zdrowotność w polu

Doskonały produkt na rynek warzyw świeżych oraz do długiego 
przechowywania.

cechy odmiany:
»  bardzo plenna odmiana kapusty czerwonej o okresie wegetacji 160 dni
»  okrągłe, wyrównane główki osiągają (w zależności od zagęszczenia) masę 1,5–3,5 kg
»  doskonale się przechowuje (nawet do czerwca)
»  liście intensywnie czerwone, zachowują żywy kolor nawet po przechowywaniu

roxy F1 – do długiego przechowywania

Czołowa odmiana w Polsce i Europie w grupie odmian do długiego 
przechowywania.

cechy odmiany:
»  tworzy bardzo wyrównane, zbite, lekko wydłużone główki o masie 1,5–3,5 kg, 

osadzone na wysokim głąbie
»  wysoka tolerancja na choroby grzybowe i bakteriozy, nie jest atakowana 

przez wciornastki
»  wysoka zdrowotność w polu daje możliwość zmniejszenia kosztów ochrony 

i zachowanie doskonałej jakości główek podczas przechowywania

kapusta czerwona
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kapusta czerwona

Brokuł

Pan Tomasz Stefaniak, Zemborzyce 
Dolne k. Lublina
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brokuł

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

SV3277Bl F1 
 stabilny okres wegetacji, wierne plonowanie także na słabszych 
stanowiskach

Najpopularniejsza odmiana do uprawy na zbiór latem i jesienią.

cechy odmiany:
»  pierwsze plony latem uzyskuje się po 65 dniach, a jesienią po ok. 70 dniach
»  rośliny wysokie i silne, ze wzniesionymi liśćmi
»  tworzy ciężkie, wypukłe róże, barwy ciemnozielonej z drobnymi pąkami
»  odmiana tolerancyjna na przerastanie róży liśćmi
»  polowa tolerancja na mączniaka rzekomego i mokrą zgniliznę bakteryjną
»  stanowi doskonały surowiec do różyczkowania dla przemysłu chłodniczego

5 argumentów dlaczego warto 
wybrać odmianę SV3227BL?
1.  Krótki i bardzo stabilny okres wegetacji 

bez tendencji do wydłużania się jesienią.
2.  Odmiana odpowiednia do uprawy zarówno 

latem jak i jesienią (dobra tolerancja 
na wysokie temperatury).

3.  Tworzy ciężkie i wypukłe róże, brak 
tendencji do tworzenia odrostów bocznych.

4.  Bardzo wysoki plon różyczek o drobnym 
pąku, doskonały surowiec dla przemysłu 
chłodniczego.

5.  Wysoka zdrowotność roślin.

UWAGA!
uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana 

nazwy odmiany brokuła lOrd.
Obecnie odmiana jest zarejestrowana pod nazwą 

SV3277BL i taka nazwa jest obowiązujaca.
Pytaj o SV3277BL w punktach sprzedaży 
i u naszych przedstawicieli handlowych.
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terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

ironman F1 
 standard wśród odmian na rynek warzyw świeżych, 
odpowiedni na początek kampanii przemysłowej

cechy odmiany:
»  odmiana o okresie wegetacji kilka dni dłuższym od odmiany SV3277BL F1, polecana 

do uprawy przez cały rok 
»  wykształca cienkie i wzniesione liście, co ułatwia prace pielęgnacyjne i zbiór
»  ciemnozielone róże osadzone na wysokich łodygach, ciężkie i wypukłe, głęboko 

rozwidlone, nie przerastają liśćmi
»  po zbiorze róży głównej odmiana tworzy bardzo ładne róże boczne
»  silny system korzeniowy 
»  odmiana genetycznie tolerancyjna na „kocie oczka”
»  tolerancja na fioletowienie i tworzenie pustych komór w łodydze 
»  wysoka polowa tolerancja na mokrą zgniliznę bakteryjną, mączniaka rzekomego 

i plamistość wywołaną przez Mycosphaerella brassicicola
»  idealny surowiec do przetwórstwa lub do sprzedaży na rynku warzyw świeżych

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

SV1002Bl F1  
 wysoki uzysk bardzo dobrej jakości różyczek!

Nowa odmiana brokuła do produkcji latem i jesienią z przeznaczeniem 
na rynek warzyw świeżych jak i do prztwórstwa.

cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 3 dni późniejszy niż u odmiany Ironman
»  wysokie wyrównanie i znakomita zdrowotność roślin w polu
»  rośliny o silnym wigorze, wzniesionym pokroju i niewielkiej ilości delikatnych liści, 

ułatwiających prace pielęgnacyjne
»  odmiana tolerancyjna na przerastanie róży liśćmi i tworzenie pustych komór w łodydze
»  ciężkie, wypukłe i ciemnozielone róże o wyrównanych i średniej wielkości pączkach
»  szybkie i łatwe różyczkowanie, wysoki uzysk bardzo dobrej jakości różyczek
»  duża tolerancja na wysokie temperatury w czasie produkcji latem
»  idealna odmiana zarówno na rynek warzyw świeżych jak i dla przemysłu chłodniczego

brokuł

5 ARGUMENTÓW dlaczego warto 
wybrać odmianę SV1002BL?

1.  Bardzo dobra tolerancja 
na wysokie temperatury

2.  Dobra polowa tolerancja 
na mączniaka rzekomego 
w porównaniu do odmian 
standardowych.

3.  Wysoki plon i doskanała jakość 
różyczek.

4.  Bardzo wysoki uzysk różyczek 
dzięki mniejszemu udziałowi 
głąba w masie róży. 

5.  Niewielka ilość liści na łodydze 
ułatwia zbiór i przyspiesza 
przygotowanie produktu 
do sprzedaży.

NOWOśĆ



Odmiana

Okres wegetacji od sadzenia do zbioru 
(w dniach) Wielkość 

róży

Przeznaczenie

wiosna iV/V lato Vi/Viii jesień iX/X rynek warzyw świeżch przetwórstwo

chevalier F1 70-75 60-65 68-73 duża +++ +++

SV3277Bl F1 70-75 60-65 68-73 bardzo duża +++ +++

SV0099Bl F1 NOWOśĆ 72-78 62-68 70-75 duża +++ +++

ironman F1 72-78 62-68 70-75 bardzo duża +++ ++

SV1002Bl F1 NOWOśĆ 75-80 65-70 73-78 bardzo duża +++ +++

Steel F1 - 80-85 95-105 bardzo duża +++ +++

2000 do 2010
EWOLUCJA NIE REWOLUCJA

2013: NOWA ERA
ŁATWY ZBIÓR BROKUŁÓW

Wzniesiona róża: 
poprawia widoczność 
i ułatwia zbiór ręczny 
oraz maszynowy. 
Umożliwia to zbiór
praktycznie za jednym
przejazdem.

 

Równomierny 
wzrost: 
zapewnia 
bardziej 
jednorodny
plon.

 

Czystsza łodyga:
mniejsze i mniej liczne
liście minimalizują
konieczność przycinania
i poprawiają jakość
produktu (mniej 
uszkodzeń).

2000-2010: Mniej małych liści • Jednolite róże • Wyższy plon • Tolerancja na jamistość głąba 2013: Wzniesiona róża • Czystsza łodyga • Jednolite róże • Tolerancja na jamistość głąba

Nowe, standarowe odmiany brokułów Seminis charakteryzują się lepszą masą róży, 
morfologią roślin (mniej liści) i równomiernym wzrostem. 
Wszystko to by zoptymalizować zyski plantatorów.

Seminis dostarcza plantatorom brokułów innowacyjne odmiany, których róże  
wznoszą się ponad rozetę liści, mające łodygi bez większych liści do usunięcia, 
co w rezultacie przyspiesza i ułatwia zbiory. Róże tych odmian dojrzewają 
równomiernie, rezultatem czego jest mniejsza ilość cięć. 
W rezultacie koszty pracy się obniżają, a zyski rosną.

brokuł do zbioru mechanicznego

terminy
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii

  siew  sadzenie  zbiór

SV0099Bl F1 
 pierwsza odmiana brokuła przystosowana do zbioru 
mechanicznego – oszczędź swój czas i zmniejsz 
koszty uprawy!

Brokuł do zbioru mechanicznego, do uprawy na zbiór latem i jesienią.

cechy odmiany:
»  pierwsza i unikalna odmiana brokuła przystosowana do zbioru mechanicznego
»  krótki okres wegetacji, zbliżony do odmiany Ironman
»  róże bardzo wysoko osadzone i wyraźnie wyniesione ponad liście ułatwiają 

i przyspieszają zbiór ręczny oraz umożliwiają zbiór mechaniczny
»  znakomite wyrównanie róż zmniejsza liczbę przejazdów, skraca czas zbioru 

i zmniejsza koszty
»  brak dużych liści na łodydze pod różą i mniejsza ich liczba w porównanie do odmian stan-

dardowych znacząco redukują czas potrzebny do przygotowania produktu do sprzedaży
»  mniejsza ilośc liści = lepsza prezentacja produktu w handlu oraz poprawa trwałości 

pozbiorczej (mniej blizn po odłamanych liściach)
»  wysokiej jakości, zwięzłe i wypukłe róże o drobnych i bardzo dobrze wyrównanych pąkach

NOWOśĆ
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Więcej informacji:

BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE

MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax (22) 395 65 01
www.seminis.com.pl

REGIONALNI
MENEDŻEROWIE HANDLOWI

dr MARTA REPELEWICZ-SZyBKOWSKA
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 692 569 889
marta.repelewicz-szybkowska@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 TyKARSKA-DUCHOVSKA
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, 32-126 Igołomia
tel. (12) 287 03 90, kom. 602 397 776
biuro@polger.com
www.polger.com
 
MANDRAGORA Włodzimierz Kuciński
ul. Dworcowa 8/3, 62-800 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, 85-880 Bydgoszcz
tel.(52) 522 23 32, kom. 608 101 799, fax (52) 511 56 56
ul. Waryńskiego 80, 86-300 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, 24-150 Nałęczów
tel. (81) 502 94 27, tel. kom. 602 337 540
reheza@reheza.pl
www.reheza.pl
 
Zakład Handlowo-Usługowy HORTUS
P. Kania K. Kania Sp. j.
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-065 Krzeszowice
tel./fax (12) 282 13 88
tel. kom. 601 677 344, 721 204 545
biuro1@hortus-kania.pl

DREW SEEDS Krzysztof Grzyb
Doradca w zakresie uprawy i produkcji papryki
Dąbrówka Podłężna 41 k. Radomia, 26-652 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, 61-695 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
62-860 Opatówek
tel./fax (62) 767 03 83, 62 767 00 05
miroslaw.gimla@lidia-horti.pl
krzysztof.gimla@lidia-horti.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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