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Carbeta F1 – najwyższej jakości surowiec do przetwórstwa

Cechy odmiany:
» okres wegetacji 145 dni, bardzo plenna, najwyższej jakości surowiec do przetwórstwa
» odmiana wysoce tolerancyjna na tworzenie pośpiechów
»  gładkie, stożkowate korzenie o dł. 22–28 cm i średnicy 3–4,5 cm nie mają tendencji 

do zazielenienia główki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz korzenia
»  intensywnie wybarwione wnętrze korzenia, znakomita tekstura, jednolita czerwona 

barwa miąższu oraz wysoka zawartość beta-karotenu
»  idealnie nadaje się do mrożonek oraz suszu dzięki wysokiej zawartości suchej masy
»  odznacza się znacznie niższą tendencją do akumulowania azotanów w porównaniu 

do innych odmian przemysłowych, uprawianych w takich samych warunkach

Nebula F1 – niezawodna w uprawie, najlepsza zdrowotność w polu i w przechowalni

Cechy odmiany:
»  średniopóźna odmiana z grupy nantejskich, o okresie wegetacji około 130 dni
»  wykształca wysoką, wzniesioną, silną i zdrową nać
»  bardzo silna nać umożliwia łatwy zbiór mechaniczny
» korzenie: mocne, bardzo wyrównane, gładkie o długości 20–24 cm
»  posiada umiarkowaną odporność (IR) na mączniaka prawdziwego (Erysiphe heraclei)
»  dobra tolerancja na tworzenie pośpiechów, wysoka plenność oraz 

 wierne plonowanie na różnych stanowiskach glebowych
»  przechowuje się bez strat do czerwca, utrzymując swoje parametry użytkowe
»  dobry smak i wysoka zawartość suchej masy
Przeznaczenie: rynek warzyw świeżych

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

  siew  zbiór  przechowywanie

Carvora F1 – wczesność i wyrównanie

Bardzo wczesna odmiana o atrakcyjnym wyglądzie i wyrównanych 
korzeniach, o 90 dniach wegetacji.

Cechy odmiany:
»  wytwarza wyrównane,cylindryczne korzenie z dobrze wypełnionymi wierzchołkami 

o długości około 18–20 cm.
»  doskonale nadaje sie do wczesnego zbioru dając wysoką efektywność uprawy
»  posiada wysoki stopień tolerancji na choroby korzeniowe, oraz daje możliwość 

przetrzymania korzeni w polu
»  przechowuje się bez strat do kwietnia, utrzymując swoje parametry użytkowe
Przeznaczenie: rynek warzyw świeżych
Zalety:
»  do wczesnego zbioru, dobra prezencja korzeni
»  wysoka efektywność uprawy (niewielkie straty)
»  wysoki stopień tolerancji na choroby korzeniowe

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

  siew  zbiór  przechowywanie

marchew – typ Flakkee

marchew – typ Nantejski

Korzyści:
»  większy zysk dzięki wyższej cenie 

na początku sezonu
»  bezpieczne zbiory i dostawa produktu



marchew – typ Nantejski

marchew – typ Flakkee

marchew – typ Nantejski

SV5300DN F1 – wysoki potencjał plonotwórczy i wyrównane korzenie, idealna na soki

Nowa średniowczesna odmiana w typie nantes-berlicum, o okresie 
wegetacji około 110 dni. 
Szczególnie polecana dla przetwórców produkujących soki.

Cechy odmiany:
»  wyrównane korzenie o gładkiej skórce i cylindrycznym kształcie 
»  silny wigor roślin oraz brak tendencji do zazielenienia szyjki korzeniowej
»  bardzo wyskoki potencjał plonotwórczy
»  wysoka tolerancja na pękanie
Przeznaczenie: przetwórstwo
Zalety:
»  bardzo wysoki plon handlowy
»  nadaje się do uprawy na różnych typach gleb
»  możliwość rozłożenia w czasie siewów
»  najlepszy surowiec do produkcji soków dostępny już w sierpniu! 
»  idealna na rozpoczęcie kampanii przetwórczej
»  z późniejszych siewów, z przechowalni wydłuża produkcję do marca
Korzyści:
»  bardzo niski koszt produkcji - w przeliczeniu na 1 kg surowca
»  optymalne wykorzystanie maszyn do zbioru
»  najwyższe zyski – z uprawy dla przemysłu!

NOWOŚĆ

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

  siew  zbiór  przechowywanie

SV1140DN F1 – wysoki potencjał plonotwórczy, do uprawy na różnych typach gleby

Nowa, średniopóźna marchew typu nantejskiego, o około 120 dniach 
wegetacji, wyróżniająca się wysokim potencjałem plonotwórczym.

Cechy odmiany:
»  wykształca wysoką, wzniesioną, silną i zdrową nać
»  wytwarza mocne, bardzo wyrównane, gładkie korzenie o długości 20–24 cm, 

z małym rdzeniem wewnętrznym
»  wierne plonowanie na różnych stanowiskach glebowych, dając wysoki plon 

handlowy
»  brak zielonej główki, silny wigor naci
»  przechowuje się bez strat do kwietnia, utrzymując swoje parametry użytkowe
Przeznaczenie: rynek warzyw świeżych, przetwórstwo
Zalety:
»  nadaje się do uprawy na różnych typach gleb
»  wysoki potencjał plonotwórczy
»  dzięki silnej naci zapewnia roślinom wzrost nawet w warunkach stresowych
»  daje możliwość wyższego zysku dzięki wysokiemu udziałowi w plonie korzeni 1 klasy 

jakości
»  potwierdza obserwowane cechy przez 3 lata prowadzonych badań
Korzyści:
»  mniejsze koszty na kg wyprodukowanej masy korzeni

NOWOŚĆ

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

  siew  zbiór  przechowywanie



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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Odmiana

Okres  
wegetacji 

od wysiewu 
do zbioru 
(w dniach)

Typ
Długość 
korzenia  
(w cm)

Wysokość 
naci  

(w cm)

Zalecana 
gęstość 
siewu 
(w mln  
szt./ha)

Przecho- 
wywanie

Przeznaczenie

Świeży rynek Przemysł 
przetwórczy

Odmiany typu Nantejskiego

CarVOra F1 90 N-Nantejski 18–20 45 0,9–1,6 + (z późnych 
siewów)

pęczki, tacki,  
mycie i pakowanie plastry

BIlBO F1 90 N-Nantejski 18–20 40 1,2–1,8 + (z późnych 
siewów)

pęczki, tacki,  
mycie i pakowanie plastry

SV5300DN F1 110 N-Nantejski 
berlicum 22–28 45–50 0,7–1,0 ++ soki

CarraZZO F1 120 N-Nantejski 19–20 45 1,2–1,8 +++ mycie i pakowanie

SV1140DN F1 120 N-Nantejski 20–24 40–45 1,2–1,8 +++ mycie i pakowanie kostka, plastry, 
soki

NeBula F1 125 N-Nantejski 20–24 45 1,1–1,5 +++ mycie i pakowanie plastry, soki

Odmiany typu Flakkee

CarBeTa F1 145 F-Flakkee 22–28 55 0,7–0,9 ++ kostka, soki, susz

Odmiany typu Chantenay

aBleDO F1 115 C-Chantenay 16–20 50 0,6–0,8 ++ eksport na rynki 
wschodnie

kostka, soki 
– produkty 
dla dzieci

Odmiany cut & peel

PrOPeel F1 120 I-Imperator 25–30 45 1,4–2,0 ++ plastry średnicy 
2–3 cm, cut&peel

plastry średnicy 
2–3 cm, cut&peel

MODele 
KSZTAŁTÓW:

I B F N C

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI

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

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

DZIAŁ ROZWOjU PRODUKTU

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

odporność umiarkowana IR Eh: Erysiphe heraclei – mączniak prawdziwy baldaszkowatych
odporność umiarkowana IR Cc: Cercospora carotae – chwościk marchwii


