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Myśleliście,
że nie będzie już lepszego ogórka...?
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średni plon wczesny (3 tygodnie)

Porównanie plonowania – Polska, 2013

Wyniki badań zebrane w 2013, uprawa w częściowo ogrzewanych 
i nie ogrzewanych tunelach.

Podczas 2 lat oceny plonowania odmiany SV4097CV, plon tej od-
miany był równy standardowej odmianie na rynku oraz wyższy od 
innych odmian w tym segmencie. Owoce odmiany SV4097CV 
są lepszej jakości – praktycznie brak owoców drugiej klasy.
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Charakterystyka rośliny

Wyniki badań z lat 2011–2013 w tunelach (wstępnie ogrzewanych 
i nie ogrzewanych). Najlepsze rezultaty uprawy SV4097CV były ob-
serwowane w uprawie tunelowej z nasadzeń od początku kwietnia.

Legenda do wykresu:

Wigor rośliny: 1 – bardzo mocny, 9 – bardzo słaby 
Ocena rośliny: 1– bardzo dobra, 9 – bardzo zła 

Ocena wrażliwości na bakteriozy: 1 – brak, 9 – występują
Ocena wrażliwości na choroby grzybowe: 1 – brak, 9 – występują

Ocena wrażliwości na wirozy: 1 – brak, 9 – występują
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Jakość owoców – Polska, 2013

Charakterystyka owocu
Owoce odmiany SV4097CV mają ciemnozieloną skórkę, ciem-
niejszą niż konkurencyjne odmiany oraz standard Mirabelle. Od-
miana konkurencyjna wytwarza krótkie, beczułkowate, drobno 
okolcowane owoce, często przerastające na grubość. Odmia-
na SV4097CV od początku do końca uprawy utrzymuje 
właściwe proporcje między długością, a średnicą owocu 
(3,3:1). SV4097CV wytwarza bardziej wyrównane owoce niż 
konkurencyjne odmiany, o doskonałej jakości.

Na jakość owocu składają się cechy: wyrównanie, kształt, kolor, dłu-
gość, średnica i waga. Odmiana SV4097CV w doświadczeniach na 
Litwie i w Polsce wyprodukowała w plonie wyższy % owoców 
I klasy w porównaniu do konkurencyjnych odmian.

PEWNY wysoki plon! PEWNA jakość owoców  
w całym cyklu uprawy!

PEWNA łatwość uprawy  
i pielęgnacja roślin!

Odmiana SV4097CV nadaje się do uprawy w niższych tunelach, 
ma otwarty pokrój rośliny oraz wytwarza mniej pędów bocznych 
niż Mirabelle. Dzięki krótkim międzywęźlom (krótszym niż odmia-
ny konkurencyjne) odmiana wymaga mniej czasu na pielę-
gnację roślin. SV4097CV wytwarza silny system korzeniowy, 
przez co łatwiej znosi wahania w nawożeniu oraz upały latem.
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Oszczędź swój czas, powiększ 
swoje zyski!
odmiana SV4097CV jest najnowszą odmianą ogórka 
partenokarpicznego marki Seminis. Podczas trzech lat 
testowania w  Polsce wykazała się niezwykle wysoką 
plennością i  jakością plonu. Rośliny odmiany SV4097CV 
charakteryzują się generatywnym wzrostem i  otwartym 
pokrojem, wytwarzają krótkie międzywęźla, mają małą 
tendencję do tworzenia pędów bocznych przez co są bardzo 
łatwe w pielęgnacji. Odmiana nie zrzuca zawiązków 
w stresujących warunkach uprawy. Owoce przez cały 
cykl produkcji są wyrównane i bardzo kształtne. Jest doskonałą 
odmianą do stosowania w uprawie tunelowej z nasadzeń od 
początku kwietnia.

Producenci, którzy testowali tę odmianę zwracali uwagę 
na możliwość jej uprawy w niskich tunelach, w podłożach 
organicznych jak i mineralnych. Doceniali przede wszystkim 
łatwość zbioru i przygotowania owoców do sprzedaży. 
Owoce po zbiorze nie wymagały sortowania. To doskonały 
produkt na rynek warzyw świeżych oraz surowiec do produkcji 
ogórka małosolnego, polecany również do supermarketów. 
Z odmianą SV4097CV oszczędzasz swój czas (łatwa 
pielęgnacja roślin) i powiększasz swoje zyski (uzyskujesz 
owoce wysokiej jakości, wyrównane przez cały cykl uprawy).

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

  siew  sadzenie  zbiór

SV4097CV F1 
Nowa, wysokoplonująca odmiana ogórka 
partenokarpicznego do późnowiosennej 
i letniej uprawy tunelowej w różnych 
podłożach.

Cechy odmiany:
Typ uprawy: Do uprawy w niskich i wysokich tunelach 
ze wstępnym ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania, w różnych 
podłożach (wełna mineralna, podłoże organiczne).
Termin uprawy: Odmiana polecana do nasadzeń późną wiosną 
oraz latem. 

Roślina:
 generatywny wzrost, otwarty pokrój
 krótkie międzywęźla, silny system korzeniowy
 mała tendencja do tworzenia pędów bocznych

Owoc:
 doskonała długość (11–13 cm), średnica 3,4 cm
 owoce wysokiej jakości, wyrównane przez cały cykl uprawy
 utrzymują wielkość brodawki jak i proporcje (owocu) 
 przeważająca ilość owoców I klasy, praktycznie brak owoców 
II klasy

Zalety odmiany:
 mniej zabiegów ochrony roślin
 łatwiejsze prowadzenie uprawy i zbiór owoców
 wysoki plon całkowity
 spełnia wysokie wymagania rynku (polecany też dla 
supermarketów)
 podczas całego okresu uprawy owoce zachowują kształt 
i proporcje między długością, a średnicą

Korzyści dla producenta:
 zdrowsze owoce = lepsza jakość, konkurencyjny produkt na 
rynku
 niższe koszty produkcji na kilogram wyprodukowanych 
owoców = oszczędności
 lepsza cena za dobrej jakości produkt = wyższy dochód
 ograniczone wymagania co do warunków uprawy = możliwość 
zaoszczędzenia na przygotowaniu obiektów do uprawy
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BIURO GŁÓWNE
W WARSZAWIE

MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 32
fax (22) 395 65 01

www.seminis.com.pl© Monsanto Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. 02/2014

WAŻNE: Niniejszy opis został stworzony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych prób oraz doświadczenie praktyczne. 
Wszelkie dane liczbowe podano na podstawie wielkości średnich i stanowią one jedynie wartość porównawczą. 
Monsanto nie gwarantuje uzyskania takich samych rezultatów we wszystkich warunkach środowiskowych.

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

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

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU

SV4097CV F1
PEWNOŚĆ w Twoich rękach

 PEWNY wysoki plon doskonałej jakości owoców

 PEWNE wyrównanie owoców przez cały cykl uprawy

 PEWNA łatwość prowadzenia uprawy

 PEWNE niższe koszty uprawy

 PEWNY wyższy zysk dla producenta
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