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więcej informacji:

BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI

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

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

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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Przemysł wybiera 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.”

w ostatnich latach firma Monsanto wprowadziła na ry-
nek serię odmian kalafiorów SEMINIS nowej ge-
neracji, dedykowanych dla przemysłu chłodniczego.  

Genetyka i cechy nowych odmian przekładają się bezpośred-
nio na wyższy zysk, dlatego szybko znalazły  uznanie produ-
centów oraz zakładów przetwórczych w Polsce.

Jakie korzyści?
W opinii naszych klientów, nowe kalafiory SEMINIS, w porów-
naniu do dotychczas uprawianych, to:
■  mniejsza tendencja do żółknięcia i brak przebarwień anto-

cyjanowych róż,
■  zdecydowanie mniej ubytków (tzw. kruszu) podczas różycz-

kowania, dzięki wyjątkowej twardości i trwałości polowej róż,
■  wzorcowa konsystencja różyczek finalnego produktu po roz-

mrożeniu. 

Największą popularność zyskały wprowadzone 3 lata temu od-
miany:

Fortaleza – rekomendowana na początek kampanii przetwór-
czej, zapewnia stabilny okres wegetacji i odporność na stresowe 
warunki uprawy.

Giewont – absolutny hit, dający rekordowe plony i doskonałe 
okrycie róży w pełnym stadium dojrzałości.

po kilkuletnich testach, wprowadzamy kolejne odmiany 
SV5818AC i Aquata, które okresem wegetacji pozycjonu-
ją sie pomiędzy odmianami Fortaleza i Giewont stanowiąc 
uzupełnienie naszego asortymentu odmian kalafiorów dedy-
kowanych do przetwórstwa.

Nowa generacja kalafiorów do Przetwórstwa

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, (w zależności od 

terminu sadzenia, patrz – tabelka odmian kalafiorów Seminis 
do przetwórstwa str. 3) 

»  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

Giewont górą!
odmiana Giewont najszybciej 
została wprowadzona na terenie 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Początkowo popyt na tę 
odmianę powstał na poziomie 
producentów, w rejonach gdzie zlokalizowanych było najwię-
cej 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 rekordowych plonach uzyska-
nych z odmiany Giewont. także kierownicy odpowiedzialni 
za kontraktację i skup surowca potwierdzali, że producenci do-
starczający różyczkę Giewonta, dostawali I klasę jakości, a ich 
surowiec wyróżniał się wśród dostawców jednolitym, bia-
łym kolorem. 
GIEWONt bardzo szybko został wpisany na listę rekomendowa-
nych odmian do przetwórstwa i już w pierwszym roku sprzeda-
ży większość 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., Lip-
no, Ełk), Unifreeze. Po sukcesie jaki odmiana odniosła w Polsce 
również przemysł przetwórczy w Belgii wdrożył ją na szeroką 
skalę do produkcji. Także śmiało można powiedzieć, że 
nasi polscy producenci wyznaczyli nowe kierunki i stan-
dardy jakościowe w tym zakresie.

Jak odmiana odniosła sukces w zakładach 
przetwórczych?

Giewont numer 1 do przetwórstwa

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

Okres wegetacji 
od posadzenia do zbioru Zagęszczenie 

(w tys.
sztuk/ha)

Samo
okrywanie

Przeznaczenie

wiosna
VI

lato
VII/VIII

jesień
IX

jesień
X

jesień
XI

rynek warzyw 
świeżych

przetwórstwo

Fortaleza f1 78 73 75 80 80-85 25-35 9 +++ +++

SV5818AC f1 - - 80-85 85-90 90-95 25-35 9 +++ +++

Aquata f1 - - 85 90-95 95-105 22-30 9 +++ +++

Giewont f1 - - 85-90 90-100 100-110 22-30 10 +++ +++

NOWOŚĆ

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

Odmiany kalafiorów Seminis do przetwórstwa

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

  siew  sadzenie  zbiór

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

NOWOŚĆ
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, patrz tabelka odmian kalafiorów Seminis do przetwórstwa str. 3)
»  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

Nowe odmiany kalafiorów Seminis to wzorzec jakości!
„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.”

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

5 ArGumentów dlaczego 
warto wybrać SV5818AC?
1.  Bardzo mocny system korzeniowy 

= mocny liść, silna roślina. 
Wyróżnia się 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.


