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Firma Syngenta jest wiodącą firmą oferującą rolnictwu 
szeroką gamę odmian roślin polowych, warzyw, kwiatów 
oraz środków ochrony roślin. W roku 2012 kontynuowa-
liśmy, zapoczątkowany rok wcześniej, proces integracji 
wszystkich działów Syngenta. W działach ochrony roślin, 
nasion roślin polowych i warzyw wdrażaliśmy nową 
strategię w kompleksowym podejściu do klienta. Koncen-
trowaliśmy się na tworzeniu i dostarczaniu zintegrowanej 
oferty – począwszy od doboru odpowiednich odmian, 
przez zalecenia środków ochrony roślin, a skończywszy 
na profesjonalnym doradztwie agrotechnicznym.
Dzięki wprowadzonym zmianom, Syngenta stworzyła je-
den z najsilniejszych zespołów sprzedaży. Większa liczba 
profesjonalnych pracowników wspierających sprzedaż za-
równo nasion, jak i środków ochrony roślin, przyczyniła się 
do znacznego wzrostu naszego udziału w rynku. Poprzez 
połączenie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli regio-
nalnych, firma rozszerzyła zakres oraz jakość doradztwa 
oferowanego rolnikom.

W sektorze warzyw nasza firma oferuje nowoczesne od-
miany przeznaczone do profesjonalnej produkcji, środki 
ochrony roślin oraz produkty Bioline. Współpracujemy z 
producentami, którzy dostarczają warzywa na świeży ry-
nek oraz do przetwórstwa. Dla firmy Syngenta przemysł 
przetwórczy odgrywa bardzo istotną rolę. W ostatnich 
latach obserwujemy rosnące znaczenie tej branży na 

rynku warzywnym. We wspólnych działaniach skupia-
my się na obserwacji rynku, dialogu i ścisłej kooperacji 
z  przedstawicielami tego sektora. W hodowli nowych 
odmian zawsze koncentrujemy się na cechach istotnych 
przy przetwarzaniu warzyw.
Najnowszym projektem hodowlanym jest brokuł wieloró-
życzkowy (tzw. Multifloret), który zrewolucjonizuje rynek 
mrożonek. Dodatkowo, w przyszłym roku będziemy 
testować najnowszą odmianę brokułu z odpornością 
na kiłę kapusty (w typie wiodącej odmiany Monaco).
W niniejszym katalogu znajdą Państwo szeroką gamę 
odmian kalafiora, wśród których polecamy odmiany 
standardowe, jak również odporne na kiłę kapusty. Pre-
zentujemy  również nowe i sprawdzone odmiany broku-
łu, brukselki i kapust. Mocną pozycję i szerokie portfolio 
oferujemy w gatunkach grubonasiennych, szczególnie 
kukurydzy cukrowej. Oprócz pełnego asortymentu od-
mian do przetwórstwa znajdą Państwo nowe propozycje 
zapraw nasiennych, jak również rozwiązania w ochronie 
warzyw. 

Gorąco zachęcam do zapoznania 
się z naszą ofertą,

Tomasz Górski 
Sales Manager Vegatables
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kalafior
Twardość róż to cecha ważna 
dla przemysłu
Dla każdego producenta kalafiorów, niezwykle istotne są 
trzy kwestie: łatwość uprawy danej odmiany, stabilność 
okresu wegetacji oraz jakość i wielkość uzyskiwanego 
plonu. Nawet najlepiej plonujące kalafiory, jeśli będą 
sprawiały kłopoty w czasie uprawy lub wymagały 
dodatkowych nakładów pracy, nie znajdą swojego miejsca 
na rynku. Analogicznie odmiany proste i wdzięczne 
w produkcji, jeśli nie dadzą spodziewanego, wysokiego 
plonu i najlepszej jakości również nie spełnią oczekiwań 
ogrodników i nie zostaną posadzone w kolejnych 
latach. Kalafiory dla potrzeb przemysłu przetwórczego 
sprzedawane są zawsze, czy to w postaci całych róż, 
czy w postaci gotowej różyczki, na kilogramy i to właśnie 
za masę dostarczonego towaru producent otrzymuje 
zapłatę. Dlatego coraz rzadziej uprawiane są odmiany 
o dużych, lecz lekkich różach, które zajmują niemało 
miejsca na przyczepie i w skrzynkach, a nie gwarantują 
wysokiej masy, co za tym idzie opłacalności produkcji. 

Producenci wybierają odmiany twarde, zbite, których 
róże osiągają średnie rozmiary, a duża zawartość 
suchej masy daje wysoki plon i wiele dodatkowych 
korzyści. 

Kalafiory o twardych różach wymagają mniejszych 
nakładów finansowych – nie zajmują tak dużo miejsca 
na przyczepie i w skrzynkach, w związku z czym 
zachowując tą samą masę ograniczyć można ilość 
kursów z pola do gospodarstwa i z gospodarstwa 
do chłodni. Większa twardość róży sprawia, że powstaje 
zdecydowanie mniej kruszu. Ma to znaczenie zarówno 
dla producenta jak i dla zakładu przetwórczego, gdyż 
ogranicza straty i gwarantuje większy procent plonu 
handlowego. W końcu twardsze róże kalafiorów są mniej 
podatne na uszkodzenia podczas zbioru i transportu. 
Wysoka jakość i brak uszkodzeń mechanicznych nie 
dość, że wpływa bezpośrednio na cenę – większy udział 
klasy pierwszej lub mniejsze potrącenia, ale czasem, 
w okresach „wysypu” kalafiorów, warunkuje w ogóle 
sprzedaż danej partii towaru. 
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Cabral i David  
– kalafiory dla producentów 
i przetwórców
Rok 2012 był pierwszym sezonem, w którym na znacznym areale w Polsce uprawiano 
kalafiory Cabral F1 i David F1, rekomendowane dla producentów, którzy dostarczają 
te warzywa do zakładów przetwórczych. Twarde, zbite róże, wysoki plon i wysokiej 
jakości różyczki to cechy tych odmian, które docenili już zarówno producenci warzyw, 
jak i przetwórcy.

Gospodarstwo braci Adama i Tadeusza 
Kwiatkowskich, położone w Ożarowie 
Mazowieckim, ukierunkowane jest przede 
wszystkim na uprawę brokułów i kalafio-
rów. Z ogólnego areału, którym dysponują 
ogrodnicy (43 ha), większość przeznacza 
się pod uprawę tych dwóch gatunków 
(16 ha na kalafiory i tyle samo na brokuły). 
Przy dużej intensyfikacji produkcji sporo 
uwagi poświęca się przygotowaniu gleby 
pod uprawę, często wysiewając zbo-
ża (żyto lub owies), jako nawóz zielony 
w przedplonie lub poplonie.
Większość kalafiorów i brokułów uprawia 
się z przeznaczeniem dla przetwórstwa. 
Taki rynek zbytu, jak uważa Adam Kwiat-
kowski, pozwala odpowiednio zaplano-
wać produkcję na poszczególne terminy 
i daje gwarancję zbytu. Nieduże partie 
brokułów produkuje się w cyklu wio-
sennym, na zbiór po 15 czerwca. Trzon 
produkcji to jesienna uprawa kalafiorów 
i brokułów, które zbiera się regularnie 
od początku września do pierwszych 
dni listopada. Do tego terminu zbioru 
dostosowane jest sadzenie, rozłożone 
na czerwiec i lipiec (kolejne partie rozsa-
dy po 55-80 tys. szt. sadzi się co około 
8 dni). W przypadku kalafiorów sadzi się 
27-28 tys. roślin na 1 ha, brokułów nieco 
więcej, bo 32 tys. szt./ha.
Według Adama Kwiatkowskiego, sukces 
w uprawie kalafiorów zapewnia odpo-
wiednie stanowisko i dobrze przygotowa-
na gleba. Kalafiory najlepiej jest uprawiać 
na żyznych, nawet lekko gliniastych 
glebach, które dobrze magazynują 
wodę. To pozwala uzyskiwać dobre 

plony i wysokiej jakości surowiec, nawet 
bez nawadniania – uważa pan Adam. 
Jego zdaniem, nawadnianie kalafiorów 
przez deszczowanie może być w nie-
których sytuacjach wręcz szkodliwe dla 
roślin. Gdy podlewa się rośliny w okresie 
upałów, rośnie zagrożenie chorobami 
bakteryjnymi, mogą również pojawiać 
się ciemne plamy na różach. Wolę przez 
suszę stracić na plonie, niż nawadniając 
– na jakości – twierdzi ogrodnik. Istotne 
jest również zadbanie o to, by na polu nie 
było chwastów, które mogą zwiększać 
presję niektórych chorób czy szkod-

ników. Zwalcza się je tu mechanicznie 
i ręcznie.
Dobór odmian kalafiorów dostosowany 
jest do poszczególnych terminów upra-
wy. Przy wyborze odmiany ważny jest, 
zdaniem pana Adama, system korzenio-
wy roślin. Gdy jest on mocny i dobrze 
rozwinięty, to rośliny poradzą sobie 
nawet w trudnych warunkach pogodo-
wych, na przykład takich, jakie panowały 
i w tym roku. Taką cechę ma między 
innymi odmiana Cabral F1 – uważa 
Adam Kwiatkowski. Na najwcześniejsze 
zbiory na początku września uprawia się 
odmianę Lecanu F1, na nieco później-
sze – odmiany Cabral F1 i Alhambra F1, 
a kampanię zbioru kalafiorów kończy się 
na odmianach Cadillac F1 i Korlanu F1. 
Na stanowiskach, na których zagroże-
niem może być kiła kapusty, uprawia się 
odmiany odporne na tę chorobę, przede 
wszystkim Claptona F1. 

W tym roku po raz pierwszy w tym 
gospodarstwie uprawiana była odmiana 
Cabral F1 i zdobyła od razu duże uzna-
nie producenta. Odmiana ta ma okres 
wegetacji wynoszący 80-85 dni, ceniona 
jest przede wszystkim za bardzo dobrą 
jakość surowca. Cabral jest odmianą 
o wyjątkowo trwałych różach i zarazem 
ciężkich. Z moich obserwacji wynika, 
że przy dostawie różyczek do zakładów 
przetwórczych, w przypadku Cabrala 
ich masa była o 10% większa niż u innych 
odmian. To dla mnie dodatkowy zysk 
na tonażu i oszczędności w kosztach 
transportu. Cabral jest O.K. – powiedział 

Adam Kwiatkowski prezentuje odmianę Cabral F1
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Adam Kwiatkowski. Przetwórcom odpo-
wiada również jakość pojedynczych róży-
czek, które mają odpowiednią średnicę 
i krótki głąbik. Nasi odbiorcy wymagają 
różyczki o średnicy do 6 cm i długości 
głąbika do 1,5 cm i takie różyczki daje 
właśnie Cabral – dodaje pan Adam. 
Cabral daje też wysoki plon. Przy do-
stawie do zakładów całych róż ich plon 
w przypadku Cabrala wyniósł średnio 
30 t/ha. Zaletą tej odmiany jest też mała 
ilość odpadu w postaci kruszu podczas 
różyczkowania.

Józef Kolis uprawą kalafiorów zajmuje 
się już 30 lat. W gospodarstwie, które 
prowadzi wspólnie z synem Jarosławem 
w Ożarowie Mazowieckim, warzywa 
co roku uprawiane są na powierzchni 
około 20 ha, podobny areał obsiewa się 
pszenicą, by utrzymać właściwy płodo-
zmian. Kalafiory w tym roku posadzono 
na 11 ha. Uprawia się je tylko na zbiór 
jesienny, który zaczyna się pod koniec 
sierpnia, a kończy w pierwszej połowie 
października. W uprawie kalafiorów 

ważna jest prawidłowa agrotechnika, 
czyli odpowiednie przygotowanie gleby 
do sadzenia oraz późniejsza pielęg-
nacja plantacji, tak by nie dopuścić do 
zachwaszczenia pola i utrzymać rośli-
ny w dobrej zdrowotności. Z uprawą 
kalafiorów czy brokułów nie wraca się 
na to samo stanowisko częściej niż co 
4 lata. Kalafiory sadzi się w zagęszczeniu 
32 tys. szt./ha. Wtedy, co prawda, róże 
nie są zbyt wyrośnięte, ale dobrze się je 
różyczkuje, uzyskując przy tym różyczki 
o takich parametrach, jakich wymagają 
odbiorcy. Szczególnie dobrze pod tym 
względem pan Józef ocenia odmiany 
Cabral F1 i David F1, które zaskoczyły 
go w tym roku rekordowym plonem. 
Prawdopodobnie splot kilku czynni-
ków spowodował, że zebraliśmy w tym 
roku 20 ton różyczek Cabrala z hekta-
ra. Na podobnym poziomie plonował 
również David – powiedział J. Kolis. 
Odmiany te, pomimo niezbyt sprzyjają-
cej dla kalafiorów pogody w miesiącach 
letnich, wykształciły róże w przewidzia-
nym dla nich terminie. Ich zbiór rozpoczął 
się mniej więcej 80 dni po posadzeniu 
rozsady. Pan Józef zwraca także uwagę 
na masę różyczek, zwłaszcza u odmiany 
David. Okazało się, że po różyczkowa-
niu masa różyczek była średnio o 20% 
wyższa niż u innych odmian, czyli na 
takiej samej liczbie skrzynek wypeł-
nionych surowcem odstawianym do 
zakładów zarabiało się po prostu więcej. 
Również jakość różyczek była bardzo 
dobra. Zwłaszcza u odmiany David mają 
one odpowiednią średnicę i charaktery-

styczny dla tej odmiany kształt grzybka, 
co akurat spełnia oczekiwania odbior-
ców skupujących różyczki do mrożenia. 
David jest odmianą, która ze względu 
na tworzenie dużych róż lepiej spraw-
dzi się jesienią. Jak stwierdził J. Kolis 
– David jest odmianą, która ma ogrom-
ny potencjał plonotwórczy. No i jakość 
różyczki – nie do pobicia.

Odmiany te, podobnie jak inne z oferty 
firmy Syngenta, okazują się też dość od-
porne na choroby, co spowodowało, że 
są popularne w uprawie w rejonie Ożaro-
wa Mazowieckiego. Zarówno w przypad-
ku Cabrala, jak i Davida nie występuje 
omszenie na różach, co również jest 
istotne z punktu widzenia uprawy dla 
przemysłu. 

Kształtne odmiany David F1 idealnie nadają się do uprawy jesienią

 

Zbigniew 
Chuchnowski radzi: 

Odmiany Cabral i David polecam 
do uprawy w cyklu jesiennym. 
Cabrala można sadzić na zbiór 
od 20 sierpnia, Davida na nieco 
późniejszy – po połowie września. 
David, z racji tego że tworzy duże 
róże, dobrze się sprawdzi na ży-
znych, zasobnych w wodę glebach. 
Na słabszych stanowiskach lepiej 
posadzić Cabrala, który ma mocny 
system korzeniowy i dobrze sobie 
poradzi, nawet w warunkach stresu. 
Dla tych, którzy uprawiają kalafiory 
dla przemysłu Cabral i David to 
odmiany, które dadzą wysoki plon 
i dobrą jakość surowca. Jakość, 
której oczekują odbiorcy. W przekroju widać charakterystyczny grzybkowaty 

kształt różyczek odmian David i Cabral
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David F1 (SGC3028) Cabral F1 (SGC3013)

zbite róże i wysoki plon 
jesienią

zbite róże do zbioru 
wczesnym latem i jesienią

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 85 - 90 dni
• odmiana o średniej sile wzrostu
• najwyższa jakość róż i doskonałe krycie
• odporność na choroby grzybowe 

jesienią 
• twarde różyczki w kształcie grzybków, 

łatwe do różyczkowania 

Zastosowanie: 
• przeznaczona na świeży rynek 

i dla przemysłu
• zbiór po 15 września

Uwagi: 
• szczególnie polecana na zbiór jesienny 
• doskonała do zbioru mechanicznego

Zalety dla producenta:
• wysoki plon
• łatwe różyczkowanie
• wysoki uzysk różyczek 
• niższe koszty transportu i różyczkowania 
• mniejsze uszkodzenia mechaniczne 

róż podczas zbioru i transportu

Zalety dla zakładu:
• doskonała jakość różyczek 
• mniejsza ilość kruszu
• mniejsze koszty składowania
• pewność dostaw 

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 80 - 85 dni
• wysoki plon zbitych róż 
• mocna roślina o średnim wigorze 

i szerokim liściu 
• różyczka doskonałej jakości
• silny wzrost roślin

Zastosowanie: 
uprawy wczesnoletnie i jesienne dla 
przemysłu 

Zalety dla producenta:
• wysoki plon
• łatwe różyczkowanie
• wysoki uzysk różyczek 
• niższe koszty transportu 

i różyczkowania 
• mniejsze uszkodzenia mechaniczne 

róż podczas zbioru i transportu

Zalety dla zakładu:
• doskonała jakość różyczek 
• mniejsza ilość kruszu
• mniejsze koszty składowania
• pewność dostaw 

Błażej Wędrowski
Dział Badawczy
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– zwięzłość [1-9]

Dział badawczy 
podsumowuje  
wyniki testów  
uprawowych 

Na podstawie wyników uprawy prze-
prowadzonych w kluczowych rejonach 
produkcji kalafiora w Polsce specjaliści 
ds. badań potwierdzają wyjątkową przy-
datność odmian David i Cabral dla potrzeb 
przemysłu chłodniczego. Odmiana Cabral 
dała najlepszy uzysk różyczki i najwyższy 
plon ze zbiorów około 10 września, z kolei 
David cechował się najwyższym plonem 
różyczki oraz wyższym jej uzyskiem w sto-
sunku do wiodących odmian na rynku przy 
zbiorze 25 września. 
Wysoki plon uzyskany został dzięki masie 
róż, która wynika z ich twardości.  Z kolei 
wysoki uzysk różyczki warunkowany jest 
przez zwartą strukturę róż, ograniczającą 
ilość odpadów podczas różyczkowania. 
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kalafiory na lato

Unifreeze od lat stawia nie tylko na ilość 
przetwarzanych warzyw, ale przede 
wszystkim na ich jakość. Specyficzne wa-
runki klimatyczno-glebowe na pojezierzu 
brodnickim, oraz przemyślany dobór od-
mian pozwalają na uzyskiwanie wysokich 
plonów, w najwyższej możliwej jakości. 
Paweł Grochowalski, szef działu Agro, 
co rok wybiera najbardziej obiecujące 
odmiany i testuje je u współpracujących 
z chłodnią producentów. W 2011 roku 

szczególną uwagę pana Pawła zwróciła 
odmiana Aldrin. Jest to kalafior o dużej 
twardości i małym udziale kruszu. Dzięki 
temu producenci uprawiający Aldrina 
uzyskują dużą masę gotowych, drobnych, 
jędrnych i zbitych różyczek. Wielkość 
straty wynikającej z różyczkowania (głąbiki 
i krusz) jest jedną z najmniejszych, a to 
wyraźnie podnosi opłacalność produk-
cji. Z drugiej strony mała ilość odpadu 
powstająca w zakładzie podczas obróbki 
surowca podnosi zyskowność firmy.
W 2011 roku szczególną uwagę pana Pa-
wła zwróciły dwie nowości: Cabral i Da-
vid. Obie trafiły do dużych testów w tym 
roku na polach dostawców Unifreeze. 
Szczególnie podoba mi się Cabral 
– mówi Paweł Grochowalski – jest to 
odmiana dobrze dostosowująca się 
do warunków uprawy. Daje surowiec 
o bardzo dobrej jakości, twardy, zbity, 
nie uszkadzający się w trakcie transportu 
i obróbki. Różyczki są dobrej wielkości 
i bardzo ładnego grzybkowatego kształtu.
Z kolei David to kalafior o jeszcze więk-
szej twardości, dający produkt o najwyż-

szej jakości i wymagający nieco lepszych 
warunków uprawy. Jest to propozycja, 
którą pan Paweł poleciłby dobrym 
producentom, którzy mogą zapewnić 
roślinie warunki zbliżone do optymal-
nych. Jeśli tak się stanie David zadowoli 
najbardziej wymagających ogrodników 
i zakłady dając wysoki plon doskonałej 
jakościowo różyczki.
Zdaniem Pana Pawła wszystkie trzy 
odmiany, z powodzeniem spełniają ocze-
kiwania Unifreeze i w kolejnych latach 
będą zdobywały uznanie okolicznych 
producentów. 

Unifreeze  
– stawiamy na najwyższą jakość, 
wybieramy odmiany z Syngenta
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Lecanu F1
odmiana w typie Amerigo,  
o krótszym okresie wegetacji

 

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 75 - 80 dni
• róża tolerancyjna na przebarwienia 

antocyjanowe 
• rośliny o silnym wzroście
• bardzo dobre okrywanie róż
• róże białe, bardzo zwięzłe
• duży plon
• wysokie wyrównanie – krótki okres 

zbioru

Zastosowanie: 
na świeży rynek i dla potrzeb przemysłu 
chłodniczego

Uwagi: 
duża tolerancja na warunki stresowe, 
szczególnie polecana na zbiór w lipcu 
i sierpniu, sprawdzona w większości 
krajów europejskich

Aldrin F1
wybierz jakość  
w okresie lata

 

Cechy odmiany:
• okres wegetacji około 80 - 85 dni
• liść silny, wzniesiony 
• dobra tolerancja na tipburn
• wysoka zdrowotność roślin
• wysoka tolerancja na przebarwienia 
• brak skłonności do przebarwień

Zalety na świeżym rynku:
•  wysoka jakość róż
• róża gładka, zbita 
• doskonałe krycie róż
• idealne wyrównanie roślin
• wysoki udział róż klasy I

Zalety dla przemysłu:
• zwartość i twardość różyczek
• mały udział kruszu 
•  duży udział różyczek o małym kalibrażu
• wyrównanie roślin – krótki okres zbioru

Zastosowanie: odmiana przeznaczo-
na na świeży rynek i dla przemysłu 

Uwagi: przeznaczona do upraw w okre-
sie lata i wczesnej jesieni

niezwodny w uprawach 
na lato

 

Cechy odmiany:
• średniopóźna odmiana, o okresie 

wegetacji 80 - 85 dni 
•  rośliny o wzniesionym pokroju tworzą 

doskonale okryte, wysokiej jakości, 
ścisłe i śnieżnobiałe róże

• silny wigor
• wysoka zdrowotność roślin
• duży plon 

Zastosowanie: 
dla potrzeb przemysłu chłodniczego 
i na świeży rynek

Uwagi: 
duża tolerancja na warunki stresowe, 
odmiana przeznaczona przede 
wszystkim na zbiór letni

Amerigo F1
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Alhambra F1
niezawodna odmiana 
w stresowych warunkach 
uprawy 

 

Cechy odmiany:
• okres wegetacji około 85 - 95 dni 
• liść mocny, wzniesiony 
• róże owalne, w białym kolorze 
• średnia masa róż 1,5 - 2 kg
• roślina o silnym wzroście i kryciu róż

Zastosowanie: 
Odmiana jesienna, przeznaczona 
dla przemysłu 

Uwagi: 
Odmiana przeznaczona do upraw 
jesiennych, zbiór od początku września. 
W okresach niskich temperatur nie 
ma tendencji do wydłużania okresu 
wegetacji.

kalafiory na jesień

Karnabit F1 
łatwiejsze różyczkowanie

 

Cechy odmiany:
•  okres wegetacji około 85 - 90 dni
•  bardzo silny wigor roślin
• mocny system korzeniowy – odmiana 

sprawdzona w trudnych warunkach 
uprawy

•  doskonałe krycie róż

Zalety dla przemysłu:
• wysoki plon róż i duży udział różyczki
• jednolita barwa róż
• róża zbita i twarda, nawet przy dużej 

masie łatwe różyczkowanie
• wyrównanie roślin – krótki okres zbioru

Zastosowanie: 
Odmiana jesienna przeznaczona dla 
przemysłu 

Uwagi: 
Przeznaczona do zbioru po połowie 
września. Gęstość nasadzeń około 25 
tys. roślin na ha

Korlanu F1

 

Cechy odmiany:
• odmiana o okresie wegetacji ok. 80 dni 
• roślina o bardzo silnym wigorze
• liście wzniesione, o wysokiej 

zdrowotności

Zalety dla przemysłu:
• rośliny o dużym wyrównaniu – krótki 

okres zbioru
• wysoki plon całkowity
• róża zwięzła, zbita, śnieżnobiała, 

bez omszenia
• wysoki uzysk różyczki
• różyczka o jednolitej, wyrównanej 

barwie i krótkim głąbiku
• liście okrywające nie przylegają do róży, 

co zabezpiecza ją przed zagniwaniem 
w okresie wilgotnej jesieni

Uwagi: polecana na wszystkie gleby, 
odmiana mało wrażliwa na niedobory 
wapnia

do najpóźniejszych 
nasadzeń dla przemysłu

warzywa przemysłowe 201310



Faraday F1
zbita, twarda róża, bez tendencji do rozluźniania

 

Cechy odmiany:
• bardzo wysokie wyrównanie roślin (CMS)
• odmiana o około 80 - 85 dniach wegetacji
• róże zbite, dobrze okryte
• wysoki plon całkowity
• liść wzniesiony, z niebieskawym nalotem, 

o wysokiej zdrowotności 

charakterystyka odmian

Odmiana
Okres wegetacji 

od sadzenia 
do zbioru

Siła  
wzrostu 
rośliny

Odporność 
na warunki 
stresowe

Róża Zastosowanie
Cecha charakterystyczna

okrywanie jakość świeży rynek zamrażanie

Bruce F1 65 - 68 n n n n n n n n n n n + + wczesna, do upraw pod płaskimi przykryciami i na poplon

Aerospace F1 70 - 75 n n n n n n n n n n n n + + silny wzrost roślin

Korlanu F1 75 - 80 n n n n n n n n n n n n + + doskonały kalafior na jesienny zbiór dla przemysłu

Lecanu F1 75 - 80 n n n n n n n n n n + + szczególnie polecana na zbiór w lipcu i sierpniu

Aldrin F1 80 - 85 n n n n n n n n n n n + + postaw na jakość

Amerigo F1 80 - 85 n n n n n n n n n n n + + odmiana polecana do uprawy na lato

Faraday F1 80 - 85 n n n n n n n n n n n + + zbite różyczki

Cabral F1 80 - 85 n n n n n n n n n n n n + + twarda róża na zbiór letni

Karnabit F1 85 - 90 n n n n n n n n n n n n n + szybkie różyczkowanie

David F1 85 - 90 n n n n n n n n n n n n + wysoki plon na jesień

Alhambra F1 85 - 95 n n n n n n n n n n n n + + uniwersalna odmiana na zbiór jesienny

Cadillac F1 95 - 100 n n n n n n n n n n n + + idealnie okryty kalafior, dający wysoki plon do przemysłu

Zastosowanie: 
• odmiana przeznaczona na świeży 

rynek i dla przemysłu
•  doskonały produkt na różyczkę
•  ze względu na zbitość róż odmiana 

polecana do zbioru mechanicznego 
i mechanicznego różyczkowania

Uwagi: 
•  odmiana przeznaczona 

na zbiór jesienny 
•  wysokie wyrównanie 

i jednoczesne dorastanie 
róż obniża koszty zbioru
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Clapton F1
doskonała jakość róż

 

Cechy odmiany:
• odmiana odporna na kiłę kapusty 
• rośliny wyróżniają się bardzo dobrym 

okrywaniem róż
•   udowodniona, wysoka odporność 

na kiłę kapusty 
•  80 - 85 dni wegetacji
•  wysoka jakość róż (drobna struktura, 

ścisłe i śnieżnobiałe)

Zastosowanie: 
przemysł chłodniczy i świeży rynek

Uwagi: 
odmiana polecana do uprawy przez cały 
sezon

K
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T
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I Ł A   K A P U S

T
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Clarina F1  

unikalna zdrowotność roślin

Cechy odmiany:
• odmiana odporna na kiłę kapusty
• odmiana o średnim wzroście 
• najwyższa jakość róż i doskonałe 

krycie
• wysoka odporność na kiłę kapusty
• okres wegetacji 75 - 80 dni

Zastosowanie: 
• świeży rynek i dla przemysłu
• wysoki plon dla przemysłu i duży udział 

drobnej różyczki

Uwagi: szczególnie polecana na zbiór 
wczesnoletni – do połowy lipca, oraz je-
sienny – od końca sierpnia

(SG3030)

Środek grzybobójczy w formie 
koncentratu stosowany 
zapobiegawczo w ochronie:
• ziemniaka przed alternariozą 

i zarazą
• cebuli przed mączniakiem 

rzekomym
• kapusty głowiastej i kapusty 

pekińskiej przed kiłą 

Substancje aktywne:  
500 g fluazynamu (związek z grupy 
pochodnych aniliny) w 1 litrze środka.

Zalecenia:
kapusta biała, kapusta pekińska 
kiła – dezynfekcja podłoża
• zalecana dawka: 2 l/ha,
• zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha,
• podłoże (pole) opryskać przed 

posadzeniem rozsady, następnie 
wymieszać warstwę wierzchnią 
do głębokości 10 cm.

podlewanie
• zalecane stężenie: 0,05%  

(50 ml środka w 100 l wody),
• zalecana ilość cieczy użytkowej: 

100 ml pod każdą roślinę,
• podlewać rozsadę po posadzeniu 

na stałe miejsce.

ZASTRZEŻENIE  
dotyczące odmian odpornych na kiłę kapusty 
Firma Syngenta® przygotowała niniejszą publikację z najwyższą troską i wedle swojej wiedzy oraz umiejętności. Odporność przeciw kile kapusty jest skuteczna w wypadku większości ras patogenu, 
lecz nie w przypadku rzadkich ras mogących się pojawić na niektórych polach w Europie, mogących przełamać odporność. Aktualnie dostępne informacje na temat ras i ich występowania są nieliczne. 
Wydzielenie i identyfikacja poszczególnych ras jest również technicznie trudna. Zalecane jest wykonanie niewielkich próbnych doświadczeń przed rozpoczęciem produkcji na większą skalę.
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności odporności zaleca się, jako element całościowego zarządzania produkcją roślin, stosowanie równoczesne różnych metod kontroli takich jak warunki wzrostu 
(dla pól zainfekowanych kiłą kapusty zaleca się następujące zabiegi uprawowe: drenowanie pól, wapnowanie oraz nawożenie azotowe w formie saletry wapniowej), środki ochrony roślin oraz odporność 
genetyczna. Wszelkie informacje i zalecenia zawarte w tej publikacji mają charakter orientacyjny. Użytkownik powinien stosować je w zgodzie z własną wiedzą, doświadczeniem i miejscowymi warunkami. 
W przypadku wątpliwości zalecamy wykonanie niewielkiej produkcji próbnej, aby stwierdzić jak warunki miejscowe mogą wpłynąć na odmianę.
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STOP – rozszerzaniu się 
epidemii kiły kapusty  
– 3 elementy integrowanej walki 

3 elementy  
integrowanej walki
Intensywna uprawa warzyw kapustnych, 
często bez możliwości odpowiedniego 
płodozmianu powoduje, że kiłę kapusty 
zalicza się do najgroźniejszych chorób 
roślin krzyżowych. Dodatkowo, jako 
choroba odglebowa jest bardzo trudna 
do zwalczenia, a jednocześnie łatwo się 
rozprzestrzenia. Szansą na skuteczną 
walkę jest jedynie zintegrowana ochrona 
przed z tym patogenem. Składa się ona 
z kilku elementów – agrotechnika upraw 
skierowana na utrzymanie odpowied-
nich parametrów jakości gleby (głównie 
regulacja pH), skuteczne stosowanie 
preparatu Altima oraz uprawa odmian 
odpornych na kiłę. 

ALTIMA™ 500 SC 
ważnym elementem 
zintegrowanej walki z kiłą 
kapusty
Altima to najskuteczniejszy preparat na 
rynku zwalczający kiłę kapusty zawie-
rający Fluazynam. Jest to stosunkowo 
nowa substancja czynna, działająca 
wielokierunkowo, hamując procesy 
oddychania i wytwarzania energii. Takie 
działanie substancji czynnej znacznie 
zmniejsza ryzyko powstawania odpor-
ności w organizmie patogenu, dzięki 
czemu Altima może być często i wie-
lokrotnie stosowana w ciągu sezonu 

wegetacyjnego. Ponieważ Fluazynam 
jest substancją o działaniu kontakto-
wym, aby skutecznie zwalczać cho-
robę musi się znaleźć na powierzchni 
atakowanych przez zarodniki korzeni. 
Bardzo ważną rolę oprócz substancji 
aktywnej spełnia formulacja i jakość 
nośnika zastosowanych w preparacie 
Altima. Środek należy stosować przede 
wszystkim profilaktyczne doglebowo 
poprzez opryskiwanie powierzchni gleby 
w dawce 2 - 3l/ha i wymieszanie jej do 
głębokości 10 cm. Dobre efekty daje 
też podlanie rozsady przed wysadze-
niem w wielokomorowych plastikowych 
tackach roztworem Altima w stężeniu 
0,05% w ilości 0,5 l na tackę. Takim roz-
tworem można też podlewać rośliny po 
posadzeniu w miejscu stałym, tam gdzie 
presja choroby jest najsilniejsza (dając 
100 ml pod roślinę). Można też zapra-
wiać korzenie rozsady przed sadzeniem 
w wodnym roztworze Altima (0,05 %). 
Skuteczność zabiegu jest uzależnio-
na od poziomu zainfekowania gleby 
przez zarodniki przetrwalnikowe oraz 
panujące warunki pogodowe. Warun-
kami sprzyjającymi rozwojowi kiły jest: 
choroba płodozmianowa, temperatura 
15 - 25°C oraz kwaśna gleba.

Uprawa odmian 
kiłoodpornych
Firma Syngenta jest liderem w hodowli 
odmian warzyw kapustnych z odpornoś-

cią na kiłę kapusty. W ostatnich latach 
wprowadziliśmy na rynek bardzo wartoś-
ciowe odmiany kapusty białej, brukselskiej 
oraz kalafiorów, które z sukcesem są 
uprawiane na polach zakażonych tym 
patogenem. Odmiany te znacząco zmniej-
szają ryzyko strat związanych z poraże-
niem chorobą na zakażonych polach. 

Odpowiednia agrotechnika, 
stosowanie preparatu 
ALTIMA™ 500 S.C. oraz 
uprawa odmian odpornych 
na kiłę znacznie ograniczają 
ryzyko strat.

Sadząc odmiany kiłoodporne na 
zainfekowanych polach nie należy 
zapominać o agrotechnice uprawy. 
Przede wszystkim kontrolujemy i regu-
lujemy pH gleby, jak wiadomo odczyn 
kwaśny bardzo sprzyja rozwojowi cho-
roby. Pola o kwaśnym odczynie należy 
obficie wapnować – przy pH poniżej 6,0 
stosujemy 2 - 4 ton nawozu wapniowe-
go (najskuteczniejsze są formy tlenkowa 
i wodorotlenkowa, inne formy wapnia są 
mało efektywne). Przy uprawie od-
mian z odpornością na kiłę nie należy 
zapominać o płodozmianie. Wprawdzie 
stosowanie odmian odpornych oraz 
odpowiedniej agrotechniki oraz środka 
Altima ogranicza ryzyko wystąpienia 
kiły, niemniej pamiętać należy, że jed-
nostronna uprawa powoduje kumulację 
substancji szkodliwych oraz patogenów 
w glebie, które negatywnie wpłyną 
na efekty produkcji. Przy płodozmianie 
i uprawie roślin przedplonowych zaleca 
się wykorzystanie gatunków naturalnie 
przyspieszających zanikanie zarodni-
ków przetrwalnikowych kiły kapusty 
w glebie, jak: por, pomidory, fasola, 
ogórki, owies, gryka, rośliny aromatycz-
ne (mięta). 

Wojciech 
Juńczyk
Technical 
Crop Expert 
Syngenta 
Polska

Korzenie rośliny odpornej na kiłę kapusty – odmiana Clapton Korzenie kalafiora z objawiami kiły kapusty
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brokuł

Stabilny plon – stabilny rozwój
Przez ostatnich kilkanaście lat zaszło wiele zmian na 
rynku brokułu. Jedną z najbardziej zauważalnych jest 
wzrost kosztów produkcji tego warzywa. Producenci 
co rok inwestują coraz wyższe kwoty, w przeliczeniu 
na hektar, aby prawidłowo uprawić i nawozić ziemię, 
aby wyprodukować lub kupić dobrą rozsadę, a później 
aby ręcznie zebrać i wyróżyczkować brokuły. Przy takich 
kosztach nie ma miejsca na błąd! Uprawiana odmiana 
musi być plenna, a plon powtarzalny w kolejnych latach. 
Brokuł jest rośliną klimatu chłodnego, wymagającą 
dużych ilości wody do prawidłowego rozwoju. W Polsce 
każdy sezon jest inny. Częstokroć zdarzają się upalne 
tygodnie bez kropli wody, a nie wszyscy producenci mają 
możliwość nawadniania swych pól. 

Tym bardziej ważnym staje się, aby uprawiana odmiana 
sprawdzała się nie tylko w dobrych, ale i w trudnych 
warunkach, gwarantując zwrot poniesionych nakładów 
i rozsądny zysk umożliwiający utrzymanie rodziny 
i gospodarstwa do następnego sezonu. 

Stabilnie plonująca odmiana, taka jak Monaco, 
umożliwia w gospodarstwie długofalowe planowanie, 
dając pewność, że w kolejnych latach nakłady zwrócą 
się, a wypracowane zyski można będzie przeznaczyć 
na finansowanie inwestycję lub spłatę kredytu. Brokuł 
uprawiany jest często na tych samych polach przez 
wiele lat. Część ogrodników zaopatruje się w rozsadę 
w zachodnich firmach. Coraz większym zagrożeniem 
stają się zatem nieznane nam dotąd choroby, jak choćby 
mączniak systemiczny. Wiele chorób i szkodników 
z powodzeniem można zwalczać preparatami 
chemicznymi, o których informację znajdą Państwo 
w tym katalogu. Przed częścią zagrożeń, tak jak przed 
wspomnianym mączniakiem systemicznym, możemy 
bronić się jedynie uprawiając odmiany o wysokiej 
tolerancji – takie jak Monaco. 
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Odmiana Monaco  
– odporna na porażenie 
systemiczną formą 
mączniaka rzekomego 

Mączniak rzekomy 
krzyżowych (Peronospora 
parastica) to choroba 
występująca bardzo 
powszechnie w uprawie 
warzyw kapustnych.

Sprzyjającymi warunkami do rozwoju tej 
choroby jest wilgotna i chłodna pogo-
da. Dlatego też w krajach o chłodnym 
i wilgotnym klimacie (Wielka Brytania, 
Holandia, Dania) mączniak rzekomy 
krzyżowych jest chorobą o istotnym 
znaczeniu gospodarczym, szczególnie 
w uprawie brokułów bardzo duże straty 
wyrządza nowa forma rozwoju tej cho-
roby nazywana systemicznym mącznia-
kiem rzekomym. Od kilku lat obserwuje 
się z roku na rok nasilanie występowa-
nia tej choroby szczególnie w Anglii, 
Holandii, Dani, ale również spotyka się 
ją w Niemczech. Systemiczne porażenie 
przez mączniaka rzekomego obserwo-
wano również na niektórych plantacjach 
w Polsce głównie w północnej części 
kraju. Jeśli ta forma patogenu będzie się 
nadal rozwijać tak szybko jak do tej pory, 
to istnieje realne zagrożenie nasilenia się 
jej występowania również i w kraju. 

Olbrzymie straty 
w Anglii 
W sezonie uprawowym 2012, choroba ta 
wywołała olbrzymie straty w uprawach 
brokułów w Anglii, wysoka presja tej 
choroby była spowodowana chłodną 
i bardzo deszczową pogodą. Na niektó-
rych plantacjach porażeniu uległo ponad 
80% posadzonych roślin.

Patogen poraża młode róże brokułów 
i rozwija się wewnątrz przemieszczając 
się w dół łodygi. Po rozcięciu porażo-
nej róży widzimy ciemne smugi gnilne 
w łodygach różyczek. Często objawy 
porażenia systemiczną formą mączniaka 
rzekomego nie są w ogóle widoczne na 
powierzchni róży brokułu, grzyb rozwija 
się jednak wewnątrz i po zbiorze powo-
duje szybką utratę jakości, żółknięcie 
i rozluźnienie róży, a następnie szybkie 
gnicie. Silne porażenie odmian wrażli-
wych, może spowodować 100% straty 
w plonie, porażone róże nie nadają się 
ani na świeży rynek ani na mrożenie.

Uprawa odmiany 
Monaco – likwiduje 
ryzyko rozwoju tej 
choroby na naszym 
rynku
Poszczególne odmiany brokułu cha-
rakteryzują się różną podatnością na 
porażenie systemicznym mączniakiem 
rzekomym, od odmian bardzo wrażli-
wych do praktycznie odpornych. Sporo 
nowych odmian wprowadzonych nie-
dawno na polski rynek to odmiany dość 
podatne na tą chorobę, często w warun-
kach angielskich ulegające w niesprzy-
jających warunkach porażeniu w 100%. 
Uprawiając te odmiany na dużych 
powierzchniach ryzykujemy pojawienie 
się i łatwiejszy rozwój tej choroby w Pol-
sce. Uprawiając odmianę Monaco 
praktycznie likwidujemy to ryzyko, 
Monaco należy do nielicznej grupy 
odmian odpornych na systemiczne-
go mączniaka rzekomego. 

Wojciech Juńczyk
Technical Crop Expert Syngenta Polska

Objawy systemicznego mączniaka rzekomego na odmianie 
podatnej na tę chorobę.
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Bay Meadows F1 
do upraw w okresie lata 

 

Cechy odmiany:
• 70 - 75 dni wegetacji 
• silny wigor roślin i mocny system korzeniowy
• róże zbite, o regularnym kształcie 
• wysoka odporność na stresowe warunki upra-

wy w okresie lata
• łodyga bez tendencji do tworzenia pustych 

przestrzeni
• odmiana bez tendencji do przerastania róż 

liśćmi i przebarwień

Monaco F1
standard dla przetwórstwa

 

Cechy odmiany:
• bardzo zbita, ciężka i 

wysoko osadzona róża
• głąbiki róży bardzo krótkie
• drobne, ciemnozielone 

pączki
• rośliny charakteryzuje duży 

wigor
• ograniczone tworzenie 

odrostów bocznych

 

Monaco  
– standard od lat 
i na lata
Na podstawie opinii producentów oraz 
prowadzonych w naszej firmie do-
świadczeń, możemy potwierdzić, że od 
wielu sezonów najbardziej uniwersalną 
odmianą brokułu jest Monaco. Jest to 
standardowa odmiana do przemysłu 
chłodniczego uprawiana w całej Polsce. 
Kolejny raz Monaco jest podstawową 
odmianą brokułu uprawianą w gospo-
darstwie Agaty i Marka Szusterów. 
Jak twierdzi pan Marek, który Monaco 
obserwuje od wielu lat, zawsze od-
miana ta była i jest gwarantem bardzo 
wysokiego plonu, nawet w niesprzyja-
jących warunkach pogodowych. Jak 
informuje pan Marek, część skupów 
aby wydłużyć kampanię zbiorczą 

chce kupować brokuły również latem, 
podczas gdy warunki pogodowe nie 
sprzyjają tej uprawie. Właścicielem 
jednej z takich firm jest Joanna Sochal 
prowadząca na Lubelszczyźnie skup 

dla zakładu przetwórstwa owocowo-
-warzywnego Agram S.A. Jej zdaniem 
odmiana Monaco jest bardzo odpor-
na na warunki stresowe i potrafi dać 
bardzo wysoki plon różyczki, nawet w 
trudnym i suchym sezonie. Pani Joanna 
zwraca uwagę na to, że Monaco tworzy 
zwarte i ciężkie róże, tolerancyjne na 
deformacje i przerastanie liśćmi, które 
łatwo się różyczkuje. Potwierdzają to 
Tomasz Dryka, specjalista do spraw 
zakupu, oraz Dominik Jaszuk, specjali-
sta do spraw upraw z firmy Agram S.A,. 
skupującej kilka tysięcy ton brokułu 
rocznie. W większości jest to odmiana 
Monaco, zarówno na okres jesienny, 
jak i typowo letni. W roku 2012 roku 
Agram S.A. rozpoczął skup brokułu już 
na początku lipca i to właśnie dzięki tej 
odmianie plony osiągnęły zakładany 
pułap, mimo ciężkich warunków pogo-
dowych. 

Zastosowanie: 
świeży rynek 

Uwagi: 
• odmiana przezna-

czona do zbioru 
od połowy lipca 
do końca sierpnia

• nadaje się do ró-
życzkowania

Zastosowanie: 
polecana 
do uprawy 
na świeży rynek 
i dla przemysłu 
chłodniczego

Uwagi: polecana 
na zbiór późnowio-
senny i jesienny

Marek Szuster prezentuje róże odmiany Monaco
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Monaco 
– opłacalność  
tkwi w stabilności 

Czy z myślą o zbiorze na przełomie 
sierpnia i września ryzykując, że upały 
przyspieszą produkcję i zmniejszą jakość 
i wielkość plonu. Czy może opóźnić sa-
dzenie z myślą o zbiorze w październiku, 
kiedy róże rosną wolniej i są cięższe, ale 
bardziej realne staje się ryzyko wczes-
nych przymrozków. Większość odmian 
dostępnych na polskim rynku dobrze 
sprawdza się w optymalnych warunkach 
pogodowych i uprawowych. Jednak 
nigdy „optymalny” czy też „typowy” rok 
się nie zdarza. W każdym sezonie pogoda 
układa się inaczej i wtedy właśnie okazuje 
się że najlepsza odmiana to ta, która 
nawet  przy niesprzyjającym  jej przebiegu 
wiernie plonuje, na którą można posta-
wić w każdym roku i która da możliwość 
odzyskania poniesionych kosztów i zaro-
bienia kwoty pozwalającej na utrzymanie 
gospodarstwa do następnego roku.
Od wielu lat producenci zwracali uwagę 
że pośród wielu doskonałych cech 
Monaco, właśnie wierność i pewność 

plonowania są jednymi z ważniejszych. 
Często spotykaliśmy się z opiniami, 
że nowości pojawiające się na rynku 
choć dobrze plonują w jednym sezonie, 
nie powtarzają swoich cech w kolej-
nych, trudniejszych latach. Dlatego wielu 
producentów opiera swoją produkcję 
o Monaco wiedząc że ta, dominująca 
na rynku od tak wielu lat odmiana, da im 
największą pewność uzyskania satysfak-
cjonującego plonu.
Słysząc te opinie poprosiliśmy nasz dział 
badawczy o sprawdzenie jak Monaco 
wypada na tle innych odmian pod wzglę-
dem jakości i wielkości plonu w latach 
o różnym przebiegu pogody. W oparciu 
o wyniki doświadczeń prowadzonych 
w profesjonalnych gospodarstwach 
w sezonach 2011 oraz 2012 wykaza-
liśmy że odmiana Monaco posiada 
dużą stabilność w plonowaniu. Okres 
wegetacji nie ulega tak dużym wahaniom 
jak w przypadku innych odmian dostęp-
nych na rynku. Ponadto potwierdziliśmy, 

że jakość i wielkość plonu jest podobna 
zarówno w trudnych warunkach upra-
wowych jak i przy bardziej sprzyjającym 
przebiegu pogody i przewyższa plon 
odmian kontrolnych (co jest przedstawio-
ne na schemacie).
Analizując wyniki doświadczeń zauwa-
żyliśmy, że w optymalnych warunkach 
cechy jakościowe odmian użytych do 
doświadczenia na rynku były podobne. 
Dopiero w różnych terminach i wielu 
lokalizacjach można  było zaobserwować 
wyraźnie różnice na korzyść  Monaco, 
w porównaniu do odmian kontrolnych. 
Aby odnieść sukces w produkcji nale-
ży więc kierować się doświadczeniem 
z większej ilości sezonów i różnych 
lokalizacji produkcji, a decydując się 
na Monaco wybierają Państwo odmianę 
najbardziej stabilną pod względem okre-
su wegetacji, jakości i wielkości plonu. 
Dzięki temu minimalizują Państwo ryzyko 
niepowodzenia produkcji nawet w nie-
sprzyjających warunkach. 

5 t/ha

10 t/ha

15 t/ha

20.4.2011
20.5.2011

29.6.2011
1.7.2011

17.4.2012
4.7.2012

Plon różyczki w różnych 
terminach sadzenia 

– Monaco – Kontrola 1 – Kontrola 2

Co rok producenci zastanawiają się jaki będzie sezon. Czy bardziej mokry, a pod uprawę 
brokułu należy przeznaczyć wyższe stanowiska, czy też suchy i uprawa wyjdzie najlepiej 
„na dołkach”. Przed każdym sezonem ogrodnik podejmuje decyzje o terminie sadzenia.

Marian Łośko (Bonduelle) i Paweł Grochowalski (Unifreeze)

Jacek Molenda (Bonduelle) w jednym z centrów różyczkowania – WACHPOL pana Romana Wacha
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cebula

Przechowywanie daje zysk
Rynek cebuli charakteryzuje się od wielu lat 
dużą zmiennością cen i wielkością plonu. 
Ma na to wpływ nie tylko powierzchnia upra-
wy, ale również przebieg pogody w Polsce, 
w Europie i na świecie. Ceny tego warzywa 
w kraju uzależnione są od wahań popytu 
i podaży na rynkach światowych.  Zdarza-
ją się lata, gdy tuż po zbiorach producenci 
uzyskują satysfakcjonujące ceny i wówczas 
warto sprzedawać cebulę „z pola”. W innych 
latach lepiej cebulę przechować, gdyż jej 
cena zaczyna rosnąć po nowym roku. 

Przy tak nieprzewidywalnej koniunkturze 
producent musi stawiać na odmiany do-
brze plonujące o wysokiej jakości, a prze-
de wszystkim nadające się do długiego 
przechowania. 

Tylko mając pewność, że cebula z powodze-
niem przechowa się do kolejnej wiosny, moż-
na spokojnie kontrolować rynek tego warzy-
wa i podejmować decyzję o jej sprzedaży w 
optymalnym momencie. Jeśli cebula przed-
wcześnie traci jakość bardzo prawdopodob-
ne jest, że trzeba będzie sprzedać ją przy 
niskiej cenie, kiedy u innych producentów 
pojawia się ten sam kłopot, a na rynku jest 
duża podaż słabej jakości towaru. Ponadto, 
wielu profesjonalnych producentów decy-
duje się na długoterminowe kontrakty, które 
wymuszają równomierne dostawy surowca 
od jesieni, aż do wiosny. Niewywiązanie się 
z nich może grozić wysokimi karami, dlatego 
niezbędnym staje się uprawa odmian dobrze 
się przechowujących, gwarantujących reali-
zację podjętych zobowiązań. 
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Vision – dobra wizja długiego 
przechowywania 
Dla grupy Agros z siedzibą w Cieślinie koło Inowrocławia jednym z głównych 
produkowanych gatunków jest cebula – w sezonie 2012 w gospodarstwach jej członków 
uprawiana była na przeszło 130 ha, a docelowo powierzchnia ta ma się zwiększyć 
do 200 ha. 

Dzięki inwestycjom zrealizowanym w tej 
grupie producentów, przygotowano 
odpowiednią infrastrukturę do przecho-
wywania cebuli w systemowych skrzy-
niopaletach z szufladkowym sposo-
bem chłodzenia. Do takiej technologii 
przechowywania warto wybierać dobre 
i sprawdzone odmiany cebuli. 

Zenon Dobrzyński, prezes grupy Agros, 
w swoim gospodarstwie uprawia cebulę 
na powierzchni 60 ha. W 2012 roku na 
jego polach rosły głównie odmiany Vision 
F1 i Sunskin F1. W uprawie tego gatunku 
wykorzystuje się technologię 180 cm, 
w jednym pasie wysiewając 10 rzędów 
roślin, a na 1 ha – 2,5 - 2,8 jednostki 
nasion. Jak podkreśla producent cebuli 
z Cieślina, w uprawie tego gatunku waż-
ne jest umiejętne zwalczanie chwastów. 

Z jego doświadczeń wynika, że najlepsze 
efekty daje zwalczanie wieloetapowe, ale 
oparte na niskich dawkach herbicydów. 
Przy umiejętnym ich doborze udaje się 
utrzymać plantację w stanie wolnym 
od chwastów, nie szkodząc przy tym 
młodym siewkom. Istotne jest, by na 
młodych roślinach cebuli – przez zbyt 
wysokie dawki herbicydów lub niewłaś-
ciwe dobranie ich do fazy wzrostu – nie 
zniszczyć nalotu woskowego. Gdy się 
do tego doprowadzi, cebula staje się 
bardziej wrażliwa na warunki pogodowe 
i kolejne zabiegi herbicydami lub innymi 
środkami roślin. W zakresie pielęgnacji 
cebuli, zwalczania chwastów i ochrony 
przed chorobami i szkodnikami cenne 
okazało się wsparcie przedstawiciela fir-
my Syngenta, który kilkakrotnie w ciągu 
sezonu lustrował plantacje i pomagał po-

dejmować właściwe decyzje w zakresie 
kolejnych zabiegów ochrony.   

W uprawie cebuli, która ma być później 
długo przechowywana, bardzo istot-
na jest ochrona przedzbiorcza. W tym 
zakresie w fazie załamywania szczypioru 
i przed jego ścięciem wykonywane były 
zabiegi Amistarem 250 SC i Amistarem® 
Opti 480 SC. Ważne jest również dobre 
dosuszenie cebuli na polu. Najlepiej, gdy 
trwa ono 2-3 tygodni, wtedy jest czas na 
prawidłowe zaschnięcie szyjki i wykształ-
cenie ładnej łuski zewnętrznej, czego już 
nie da się uzyskać dosuszając cebulę 
w przechowalni.
Dla mnie dobra cebula to twarda cebula. 
Wówczas można ją długo przechowy-
wać, bez obawy o utratę jakości. Ważna 
jest też jakość zewnętrznej łuski, która 

Vision F1 to odmiana, która nie zawiodła w plonowaniu w sezonie 2012 
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Vision F1
wysokoplenna 
odmiana do obierania 
i przechowywania

 

Charakterystyka odmiany:
• średnio-wczesny Rijnsburger
• mocna żółto-brązowa łuska
• wysoki potencjał plonotwórczy
• bardzo zdrowe liście, mocny, równo 

załamujący się  szczypior
• duże, wyrównane, wysokiej  

jakości cebule do długotrwałego 
przechowywania

 

Cechy rynkowe i zastosowanie:
• polecana do obierania, również 

mechanicznego
• przechowywanie do początku maja
• świeży rynek
 

Uwagi agrotechniczne:
• optymalny siew pomiędzy  

25 marca - 15 kwietnia
• 3 jednostki na hektar
• najwyższe plony osiąga na dobrych 

stanowiskach 

 powinna dobrze przylegać do cebuli 
i nie odpadać podczas mechanicznej 
obróbki. No i wreszcie średnica. Z na-
szego punktu widzenia, gdy większość 
cebuli wysyłamy na eksport, najlepsza 
jest cebula o średnicy zgrubień 5 - 7 cm. 
Wielkość ta jest także optymalna do 
pakowania cebuli w worki – powiedział 
Zenon Dobrzyński. Wszystkie te kryteria 
spełnia Vision F1. 
Odmiana ta zaskoczyła mnie w tym roku 
bardzo dobrym plonowaniem. Choć wa-
runki pogodowe w 2012 roku były mało 
sprzyjające dla uprawy cebuli, jednak 
w przypadku odmiany Vision F1 udało 
nam się zebrać 70 t/ha – stwierdził pan 
Zenon. W tym gospodarstwie uprawiana 
jest ona już 4. sezon i w tym czasie po-
twierdziła swoje zalety – twardość, dobrą 
jakość łuski i przydatność do długiego 
przechowywania. Vision F1 wymaga 
jedynie dobrych stanowisk i nawadnia-
nia, co akurat ma zapewnione w go-
spodarstwie Zenona Dobrzyńskiego, 
a odwdzięcza się za to wysokim plonem 
i jakością nawet w trudnych sezonach, 
jak 2012. W tym sezonie dobrze wypadła 
tu również odmiana Sunskin F1, której 
plon osiągnął 60 t/ha, ale jakość cebuli 
bardzo wysoka. Odmiana ta może być 
uprawiana na gorszych stanowiskach, na 
których i tak daje dobry plon.
W przyszłym roku pan Zenon również 
będzie uprawiał swoim gospodarstwie 
odmianę Vision F1 oraz inne odmiany 
Syngenta. Planuje jedynie zwiększyć 
zgęszczenie do 2,8 - 3 jednostek na 
1 ha, tak by uzyskać nieco drobniejsze 
cebule, preferowane przy eksporcie. 

Zenon Małek  
radzi: 

W przypadku uprawy cebuli normę 
wysiewu proponowałbym dosto-
sować do jej przeznaczenia i rynku 
zbytu. Vision F1 i Sunskin F1 są 
odmianami, które nadają się zarów-
no do obierania, jak i do długiego 
przechowywania. Przy obieraniu, 
przy którym preferowane są duże 
cebule, można normę wysiewu na-
sion ograniczyć do 2,5 - 2,8 jedno-
stki na 1 ha. Natomiast aby uzyskać 
drobniejsze, ale bardziej wyrównane 
cebule, preferowane przy eksporcie 
czy sprzedaży do sieci handlowych, 
zalecałbym wysiew zwiększyć do 
3 - 3,3 jednostki 1 ha. O sukce-
sie w uprawie cebuli decyduje 
właściwie przygotowana gleba 
i równomierne wschody. Warto 
zwrócić uwagę na to, by gleba nie 
zaskorupiała się na etapie wscho-
dów, co na pewno je utrudni. Z kolei 
z punktu widzenia długiego prze-
chowywania cebuli bardzo ważna 
jest właściwa ochrona zarówno w 
sezonie (preparatami Ridomil Gold 
oraz Amistar Opti), jak i przedzbior-
cza, o którą należy zadbać zanim 
szczypior zacznie się załamywać. 
Na tym etapie należy wykonać 
zabieg fungicydem Amistar 250 SC. 
Zaniedbań w zakresie ochrony na 
polu nie da się już w żaden sposób 
wyeliminować podczas przecho-
wywania, nawet w najlepszych 
warunkach. 

Zenon Dobrzyński i Zenon Małek z Syngenty 
prezentują cebule odmiany Vision F1
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Bratko F1
odmiana w typie hiszpańskim o wysokim 
plonie dużych cebul

 

Charakterystyka odmiany:
• średnio- późna, typ hiszpański
• żółto-brązowa łuska
• wysoki potencjał plonotwórczy, cebule duże i wyrównane
• silny wzrost
• przechowywanie do grudnia

Cechy rynkowe i zastosowanie:
• polecana głównie do obierania, również mechanicznego
• krótkie przechowywanie
• z uwagi na silny system korzeniowy najlepiej sprawdza się 

na słabych stanowiskach

Uwagi agrotechniczne:
• optymalny siew pomiędzy od 1 do 15 kwietnia
• 2,5 - 3 jednostki w zależności od oczekiwanego kalibru cebul 

i klasy gleby

Sunskin F1 
standardowa odmiana  
na trudne warunki

 

Charakterystyka odmiany:
• średnio-wczesny Rijnsburger
• odmiana dobrze i wiernie  plonująca
• silne, zdrowe rośliny
• dobrze przylegająca łuska w kolorze jasno-żółtym 

z połyskiem
• przechowywanie do końca kwietnia

Cechy rynkowe i zastosowanie:
• okrągłe  jasne cebule
• wszechstronne zastosowanie: świeży rynek, przemysł, 

długie przechowywanie
• odmiana wysoko wydajna 
 

Uwagi agrotechniczne:
• optymalny siew pomiędzy 25 marca - 15 kwietnia
• 3 - 3,3 jednostki na hektar w zależności od zastosowania
• na wszystkie rodzaje gleb, uniwersalna

(SG8319)

charakterystyka odmian

Odmiana Typ Typ wczesności Barwa łuski Przechowanie Uwagi

Hilton F1    Amerykański Bardzo wczesna Żółtobrązowa n Wczesny plon dużych cebul

Vision F1 Rijnsburger Średniowczesna Żółtobrązowa n n n n Duża cebula do obierania i przechowywania

Sunskin F1 Rijnsburger Średniowczesna Jasnożółta z połyskiem n n n Dobrze znosi warunki stresowe

Mission F1 Rijnsburger Średniowczesna Jasnożółtobrązowa n n n n Okrągłe i wyrównane cebule

Bratko F1 Hiszpański Późna Brązowa n Wysoki plon dużych cebul
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  4-6 liści Przed lub tuż po załamaniu szczypioru

optymalna ochrona 

Rozwiązania Syngenta w ochronie cebuli

Amistar® Opti to 
• Nowa generacja Amistar®

• Kombinacja azoksystrobiny i chlorotalonilu
• Dwa mechanizmy działania – powierzchniowy i systemiczny
• Długotrwała ochrona warzyw
• Wbudowana strategia antyodpornościowa
• Świetne wiązanie z chronioną rośliną i odporność na zmywanie
• Doskonałe bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej

Aby uzyskać wysokiej jakości produkt 
należy zadbać o prawidłową ochronę. 
Program ochrony cebuli firmy Syn-
genta oparty na wielu sprawdzonych 
produktach, gwarantuje wysoką 
zdrowotność cebul podczas sezonu 
wegetacji oraz po ich przechowaniu. 
W 2011 roku na rynku pojawił się 
nowy produkt do ochrony cebuli 
AMISTAR® OPTI. Jest to kombinacja 
dwóch substancji aktywnych, które 
dzięki dwóm mechanizmom działa-
nia – systemicznemu i powierzch-
niowemu, zabezpieczają roślinę 
o wiele skuteczniej niż dotychczasowe 
rozwiązania. Część tego produktu 
pozostaje na powierzchni rośliny, 
trwale wiąże się z wierzchnią war-
stwą, tworząc barierę ochronną przed 
wnikaniem patogenów. Druga część 
produktu sukcesywnie przemieszcza 
się do środka rośliny, zabezpieczając 
ją od wewnątrz. 
Dodatkowo dzięki zaawansowanej 
technologii formułowania produktu, 
AMISTAR® OPTI bardzo korzystnie 
zachowuje się na roślinie po oprysku. 
Szybkie i trwałe wiązanie z powierzch-
nią liści uniemożliwia zmycie produk-
tu przez deszcz. Już dwie godziny 
po zabiegu produkt jest niewrażliwy 
na opady. 
W uprawach cebuli AMISTAR® OPTI 
jest doskonałym preparatem zwal-
czającym mączniaka rzekomego, 
alternariozę i zgniliznę szyjki cebuli. 
Najlepszym terminem stosowania jest 
druga połowa sezonu, czyli w okresie 
stabilnego wzrostu roślin. Zaleca się 
najczęściej dwa opryski w dawce 
2,0 - 2,5 litra na hektar.
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por
Sevilla Bulgina
wczesność i wysoki plon doskonała do mrożenia i na susz

  

Cechy odmiany:
•  odmiana w typie francuskim
• ciemnozielone liście z mocnym nalotem woskowym 
• bardzo długa łodyga rzekoma (25 cm),  

bez tendencji do zgrubienia cebulowego
•  liście o intensywnej, zielonej barwie, silnie wzniesione
•  szybki wzrost i wyrównanie porównywalne z hybrydami
• doskonała jakość i prezentacja plonu handlowego
• polecana na zbiór wczesny, ale również do nasadzeń na 

zbiór jesienny

Uwagi: odmiana polecana dla przetwórstwa (mrożenie i na susz)

Cechy odmiany:
• odmiana w typie bułgarskim 
• bardzo długa łodyga rzekoma (do 50 cm)
• łodyga o zbitej strukturze i jednolitej barwie
• pokrój średnio wzniesiony
• bardzo wysoki plon całkowity
• przeznaczona do zbioru późno letniego i jesiennego

Przeznaczenie:  
przetwórstwo (suszenie, mrożenie) i świeży rynek

Uwagi: nadaje się do siewu bezpośrednego
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Wraz z coraz mniejszą do-
stępnością siły roboczej i jej 
wyższymi kosztami obser-
wujemy zmianę podejścia 
producentów i przetwórców 
pomidora przemysłowego 
do tej uprawy.
Coraz powszechniejsza 
produkcja rozsady z wielodo-
niczek, pociąga za sobą po-
trzebę dostarczenia do klien-
ta nasion o bardzo dobrej 
sile wschodów i wyrównaniu. 
Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat coraz popularniejsze stało 
się stosowanie do zbioru 
kombajnów, co za tym idzie 
pojawiło się zapotrzebowanie 
na odmiany, które równo-
miernie się wybarwiają, nie 
stają się miękkie po  stoso-
waniu środków przyspiesza-
jących dojrzewanie. Jedną 
z kluczowych zalet staje się 
łatwość odszypułkowy-
wania owocu. Ale cechy te 
nie mogą negatywnie wpły-
wać na najważniejsze warto-
ści odmiany, jakimi są plon 
i zawartość brixu.
Od kilku lat hodowla pomi-
dora przemysłowego w firmie 
Syngenta pracowała nad 
udoskonaleniem tych cech. 
Teraz możemy zapropono-
wać klientom takie odmiany 
jak Asterix, Ullises i Chi-
bili, które są polecane do 
uprawy przez wielu prze-
twórców i uprawiane przez 
wielu producentów pomidora 
w Polsce. 

 

Pan Zbigniew Radziejewski z okolic Włocławka 
od kilkunast lat zajmuje się uprawą pomidorów 
gruntowych z przeznaczeniem dla przemysłu 
przetwórczego. Od kilku lat uprawia między 
innymi odmiany Bobcat i Chibli firmy Syngenta 
Polska.
Zapytany o opinię na temat odmiany Bobcat 
stwierdził:
– Niewątpliwie ogromną zaletą nasion pomido-
rów przemysłowych firmy Syngenta Polska, staje 
się % udział roślin użytecznych. Bez mała 100% 
wysianych nasion kwalifikuje się do dalszej upra-
wy, z czego Pan Zbigniew jest bardzo zadowo-
lony. To ogromny atut podkiełkowanych nasion 
pomidorów firmy Syngenta Polska.  Odmianę 
Bobcat charakteryzuje pokrój rośliny, mocna, 
sztywna i mało łamliwa o niezwykle dobrze roz-
winiętym systemie korzeniowym. Z uwagi na silny 
i zdrowy system korzeniowy odmiany Bobcat 
i Chibli nie reagowały negatywnie na niestabil-
ne warunki pogodowe i wahania temperatur 
w obecnym sezonie. Owoce odmiany Bobcat 
są ukryte w roślinie, dzięki czemu nie występują 
problemy w postaci oparzeń słonecznych. Ma to 
istotne znaczenie nie tylko dla producenta, ale 
i dla Zakładów Przetwórczych. Pan Zbigniew 
uważa również, że odmiana Bobcat staje się 
powtarzalna niezależnie od warunków środo-
wiskowych w kolejnych latach uprawy. Poza 
tym ogromną zaletą odmiany Bobcat jest jej 
plonotwórczość i łatwość zbioru. W porównaniu 
do odmian konkurencyjnych, pracownicy Pana 
Zbigniewa w takim samym czasie zbierali o 30% 
więcej aniżeli innych odmian. 
I tu należy podkreślić, co zauważa Pan Radzie-
jewski „owoce odmiany Bobcat nie drobnieją 
w trakcie sezonu wegetacyjnego”. Pan Zbigniew 
uważa, że odmiany Syngenta są godne uwagi 
i polecenia w swoich segmentach. Dodając 
jednocześnie, że Bobcat to odmiana  z perspek-
tywą na przyszłość. W kolejnym roku zwiększy 
udział odmian Bobcat i Chibli w swoim gospo-
darstwie. 
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Bobcat F1 Chibli F1 Asterix F1
wysoki plon  
i doskonała jakość

dobre wiązanie  
w trudnych warunkach

koniec problemów z 
bakteryjną cętkowatością

   

Roślina: 
• silny wigor rośliny, dobra ochrona 

owoców przed słońcem 
• bardzo dobre i skoncentrowane 

wiązanie na roślinie
• silny system korzeniowy sprawia 

że dobrze radzi sobie na glebach 
słabszych

Owoc: 
• masa 180 - 250 gramów, 
• okrągły, lekko spłaszczony, lekko 

żebrowany
• mocna szypułka i intensywny 

czerwony kolor
• średnio-twardy, bez zielonej piętki

Plon: bardzo wysoki plon i jakość 
porównywalna z uprawą spod osłon
Przeznaczenie: sok, przecier, 
oraz świeży rynek
Odporności: Verticillium (VaVd), 
Fusarium (Fol 1,2) Stemphyllium (Sbl)

Roślina: 
• silny wigor
• bardzo dobre wiązanie nawet 

w upalnych warunkach
• liście doskonale okrywają owoce przed 

poparzeniami

Owoce: 
• masa 100 - 120 g, kształt okrągły
• jednorodne pod względem wielkości
• doskonałe wybarwienie, bez zielonych 

plam, intensywnie czerwona barwa 
• 2 - 3 komorowe, bardzo wysoki BRIX

Plon: wysoki plon całkowity 
Przeznaczenie: sok, przecier, kostka 
oraz świeży rynek 
Odporności: HR: Fol:1,2 / V;  IR: M

Roślina: 
• bardzo dobra zdrowotność – odporność 

na bakteryjną cętkowatość pomidora
• długo utrzymuje się na polu
• silny wigor
• nadaje się do uprawy na różnych 

stanowiskach

Owoce: 
• masa 80 - 100 g, owalne
• twarde, wysokiej jakości, dobrze 

znoszą transport
• bardzo dobry kolor
• równomierne wybarwienie i dojrzewanie, 

przydatność do zbioru mechanicznego
• 2 komorowe, bardzo wysoki BRIX

Plon: bardzo wysoki udział plonu han-
dlowego
Przeznaczenie: kostka, sok, przecier, 
konserwowanie w całości, świeży rynek 
Odporności:  HR: Fol: 1,2 / Pst / V; IR: M
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Kapusta brukselska od lat jest 
w Polsce istotnym surowcem 
do przemysłu przetwórcze-
go. Głównie, jako produkt do 
mrożenia. Jednak intensywny 
rozwój w handlu na rynku 
warzyw świeżych powoduje, 
że staje się on również dość 
istotnym rynkiem zbytu. Rozbu-
dowana, coraz bardziej nowo-
czesna baza przechowalnicza 
oraz rozwinięta sieć dystrybucji 
pozwala na sprzedaż produktu 
na wszystkich rynkach oraz 
w dość długim czasie. Rynek 
warzyw świeżych wymaga 
wysokiej jakości produktu 
który może być dostarczony 
jedynie przy zaangażowaniu 
pracy ręcznej. Przy zachowa-
niu wysokiej jakości pozwa-
la uzyskiwać wyższe ceny. 
Wzrost produkcji na świeży 
rynek obserwuje się głównie 
w mniejszych gospodarstwach 
oraz tam, gdzie jest łatwiejszy 
dostęp do siły roboczej. Na-
tomiast przemysł przetwórczy 
wymaga dużych ilości produk-
tu o ściśle określonych para-
metrach, ale w ograniczonej 
cenie. Spowodowane jest to 
głównie konkurencją innych 
warzyw mrożonych oraz coraz 
dłuższą dostępnością warzyw 
świeżych. Produkcja do prze-
mysłu nadal może być opła-
calna przy zmechanizowaniu 
całości czy też nawet części 
procesu zbioru. Ten rodzaj 
produkcji pozostaje i rozwija się 
w większych gospodarstwach, 
gdzie wykorzystanie maszyn 
jest efektywniejsze, co obniża 
koszty produkcji. 

Aurelius F1
otwarty pokrój roślin 
– łatwiejsza ochrona

 

Cechy odmiany:
• odmiana późna 
• otwarty pokrój roślin (dzięki długiemu 

ogonkowi liściowemu)
• rośliny o silnym wigorze, bez tendencji 

do wywracania
• główki okrągłe, wyrównane 
• wysoki plon

Zastosowanie: przemysł przetwórczy 
i świeży rynek

Uwagi:
•  zaleca się nasadzenia około 

40 tys. na ha
•  wysoki udział główek od 1,5 do 3,5 cm
•  sprawdzona na słabszych 

stanowiskach
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Cobus F1
wysokie wyrównanie 

  

Cechy odmiany:
• odmiana późna, w typie Ajaxa
• bardzo mocny system korzeniowy 

zabezpiecza roślinę przed 
wywracaniem się

• główki osadzone prostopadle 
na łodydze

• główki wyrównane, gładkie,  
w kolorze ciemnozielonym 

Zastosowanie: odmiana polecana 
do przetwórstwa

Uwagi: 
• wysoki udział główek o małej średnicy
• szczególnie przydatna do zbioru 

mechanicznego

Cechy odmiany:
• późna odmiana o dużej sile wzrostu
• duża odporność na choroby, 

szczególnie podczas wilgotnej jesieni

Zastosowanie: doskonały surowiec 
dla przemysłu chłodniczego, nadaje się 
również do przechowywania

Uwagi: polecana do sadzenia 
po 20 kwietnia

Ajax F1
standard do zamrażania

Crispus F1
średniowczesna odmiana 
odporna na kiłę kapusty

Cechy odmiany:
• idealne wyrównanie (CMS), 

typ Maximusa
• odporność na kiłę kapusty
• tolerancja na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe
• główki owalne i gładkie
• bardzo wysoki potencjał plonotwórczy
• możliwość przetrzymania w polu 

(dłużej niż odmianę Maximus)
• doskonały smak

Zastosowanie:
•  świeży rynek i dla przemysłu

Uwagi: 
• zalecana na wszystkie rodzaje gleb
•  możliwość nasadzeń w różnych 

terminach, w celu rozłożenia zbiorów
•  możliwość zagęszczania do 45 tys./ha 

– przy takiej uprawie zbiory zaczynają 
się później, a główki mają mniejszą 
średnicę i nadają się do mrożenia

•  zalecane dodatkowe nawożenie 
azotowe na początku uprawy

 

K
I Ł A   K A P U S

T
Y
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Supremo F1 Raven F1
doskonały kolor po przetworzeniu wczesność i najwyższa jakość

  

Cechy odmiany:
• bardzo wysoki plon
• ciemnozielone, cylindryczne owoce, nie tracą połysku 

po zbiorze
• gładka skórka
• bardzo dobra jakość owoców
• ciepły, kremowy kolor miąższu
• silnie rosnąca roślina, o dobrym systemie korzeniowym

Zastosowanie:  
do przemysłu przetwórczego i na świeży rynek

Cechy odmiany:
• wczesny i stabilny plon
• bardzo ciemne, zielone cylindryczne owoce
• skórka gładka z silnym połyskiem
• owoce wysokiej jakości
• średnio-silnie rosnąca roślina, o krótkich międzywęźlach
• pokrój otwarty, wzniesiony
• możliwa uprawa pod osłonami

Zastosowanie: 
do przemysłu przetwórczego i na świeży rynek

cukinia
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burak ćwikłowy
Modana Boltardy Forono
jednokiełkowa 
doskonałość do tłoczenia 
i mrożenia

wczesny, plenny, 
uniwersalny – najlepszy 
dla przetwórstwa

wydłużona (cylindryczna) 
odmiana najlepsza 
do tłoczenia

   

Cechy odmiany:
• odmiana kulista, 1-kiełkowa
• okres wegetacji 115 - 120 dni
• korzeń kulisty, pięknie wybarwiony, 

z niewidocznymi pierścieniami
• słodki smak oraz wysoka zawartość 

betaniny oraz cukrów
• bez skłonności do jarowizacji
• niska tendencja do kumulowania 

azotanów

Zastosowanie:
• na świeży rynek (we wszystkich 

terminach)
• dla przemysłu przetwórczego

Uwagi:
• zalecana norma wysiewu:  

500 - 600 tys szt./ha
• przy zasiewie w czerwcu, zbierany 

późną jesienią – dobrze przechowuje 
się do późnej wiosny

Cechy odmiany:
• odmiana średniowczesna, o okresie 

wegetacji 95 dni
• odmiana wysokoplonująca, o gładkich, 

okrągłych zgrubieniach
• bardzo wysoka tolerancja na 

jarowizację (ta zaleta umożliwia 
wcześniejszy siew nawet o 3 tyg. od 
porównywalnych odmian w tym typie)

• 2 - 3 kiełkowa
• krótki liść, ładna rozeta liściowa
• brak prążków, łykowatych pierścieni
• w przekroju jednolity, ciemnoczerwony 

kolor

Zastosowanie:
uniwersalna odmiana na świeży rynek 
i dla przemysłu przetwórczego

Cechy odmiany:
• odmiana wielokiełkowa
• okres wegetacji 125 - 130 dni
• duże, cylindryczne korzenie, o wysokiej 

zawartości suchej masy
• korzeń równomiernie i intensywnie 

wybarwiony 
• zawartość betaniny  

– 79 - 102 mg/100 g soku
• miąższ ciemnoczerwony, soczysty, 

o słabo zaznaczonych pierścieniach
• średniodługie ulistnienie

Zastosowanie:
• znakomity surowiec dla przemysłu 

przetwórczego (wyrośnięte korzenie, 
równa grubość)

• na świeży rynek (młode, 
nie przerośnięte korzenie)

• polecany szczególnie na lżejsze 
stanowiska

warzywa przemysłowe 2013 29



Dordogne F1 Natalia F1
wczesny i wysoki plon idealne kształty i doskonała jakość 

– także po przechowaniu

Cechy odmiany:
•  typ nantejski
•  okres wegetacji około 110 - 120 dni
•  korzeń cylindryczny, pomarańczowo-czerwony, 18 - 20 cm, 

bez tendencji do zielenienia główki
•  nać silnie osadzona, o bardzo wysokiej zdrowotności 

(tolerancja na alternariozę)
•  wysoki plon (także wczesny), nadaje się do przechowywania
• marchew soczysta i słodka
• po umyciu skórka jest błyszcząca, doskonałej jakości
• niewidoczny rdzeń, bardzo dobra odmiana na plastry

Zastosowanie:
•  świeży rynek (pęczki lub luz)
•  uprawy wczesne (także tunele foliowe), średniopóźne, 

odmiana uniwersalna (uprawy tradycyjne i przyśpieszone)
•  bardzo dobre efekty w uprawie poplonowej (np. po 

wczesnych ziemniakach)

Uwagi: 
wysoka ocena odmiany u najlepszych producentów w Polsce

Cechy odmiany:
• typ nantejski
• okres wegetacji około  

130 - 135 dni
• korzeń cylindryczny, pomarańczowoczerwony, o długości 

20 - 22 cm, bez tendencji do zielenienia główki
• doskonale gładka skórka, odporna na pękanie
• nać intensywnie zielona, silnie osadzona, nadaje się do 

zbioru mechanicznego
• plon wysoki, również do długiego przechowywania 

Zastosowanie: świeży rynek 

Uwaga:  
korzeń najwyższej jakości – także po przechowaniu i umyciu

marchew
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Grochy późne i wczesne  
– grochy dla każdego
Uprawa grochu daje producentom wiele korzyści. 
Jako roślina motylkowa doskonale użyźnia glebę i przy-
gotowuje ją do kolejnych zasiewów. Wysoki stopień 
mechanizacji pozwala na uprawę dużych powierzchni 
przy nielicznej załodze. W końcu, krótki okres wegetacji 
w niektórych przypadkach pozwala na wczesny zbiór 
i drugą uprawę w tym samym sezonie.
W tym ostatnim przypadku niezwykle ważny staje się 
dobór odmian tak, aby prawidłowo wschodziły we 
wczesnowiosennych warunkach oraz plonowały wy-
soko – porównywalnie z odmianami późnymi. Z drugiej 
strony część zakładów i producentów, aby skupić za-
kładane ilości grochu wydłuża okres zbiorów, decydu-
jąc się na odmiany o dłuższym okresie wegetacji. 

Ponieważ groch w okresie zbiorów zachowuje naj-
wyższą jakość około 2 - 3 dni (zależnie od warunków 
pogodowych), niezwykle ważnym staje się prawidło-
wy dobór odmian według ich okresu wegetacji. 

Dzięki temu zbiór odbywa się płynnie, a do zakładu 
trafia surowiec o najwyższej jakości. 

Aby zaspokoić te wszystkie potrzeby Syngenta 
oferuje szeroką gamę odmian od najwcześniejszego 
standardu na rynku Prelado (-1) po najpóźniejsze 
Grundy (+13) i Jof (+16).

 Na życzenie producenta dostarczamy nasiona za-
prawione preparatem Cruiser 350 FS, który zabezpie-
cza przed szkodnikami odglebowymi jak i latającymi, 
dodatkowo korzystnie wpływając na rozwój systemu 
korzeniowego i wigor roślin, a co za tym idzie zwiększa-
jąc plon. 

groch
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Groch na zaprawie 
Cruiser 350 FS
Zakład Produkcji Spożywczej Jamar 
to znany przetwórca zielonego grochu. 
Aby skupić zakładane ilości surowca 
zakład rozciąga terminy siewów oraz 
wybiera do produkcji odmiany o różnych 
okresach wegetacji tak, aby maksymal-
nie wydłużyć kampanię zbiorczą. Cechą 
wspólną wszystkich odmian od +8 do +16 
była zaprawa nasienna. Poza tradycyjną, 
preparatem przeciwgrzybowym Wakil XL, 
zastosowano produkt firmy Syngenta 
– Cruiser. Jest to zaprawa insektycydowa 
o działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Efekty działania zaprawy obserwowano 
przez cały okres wegetacji – od wscho-
dów nasion, do zbioru grochów (przy 
twardości od 130 do 175). Jak mówi 
Aleksander Emerling „Na plantacjach 
groszku, gdzie zastosowany był Cruiser,  
nie stwierdzono uszkodzeń spowodowa-
nych przez szkodniki glebowe, takie jak 
śmietka, drutowce, pędraki. Nie wystę-
pował oprzędzik ani w fazie wschodów, 
ani w późniejszej uprawie. Zaprawa ta 
ograniczyła bardzo znacząco występo-
wanie mszycy, wciornastków, zmienni-
ków oraz chorób wirusowych”. Stwier-
dzono także bardzo równe wschody 
– rośliny były wyrównane, miały silny 
system korzeniowy i mocny wigor, co 
jak sądzi dyrektor działu agro firmy ZPS 
Jamar zwiększyło tolerancję roślin na 
niekorzystne warunki w polu – „bujne, 
silne i szybko rosnące rośliny szybciej 
zakryły ziemię, przez co wcześniej i na 
dłużej zatrzymały wilgoć”.
Zastosowanie zaprawy Cruiser pozwoli-
ło ograniczyć ochronę do jednego profi-
laktycznego zabiegu przeciw pachówce 
oraz jednego profilaktycznego oprysku 
przeciw mączniakowi, tuż po kwitnie-
niu (wykonanego środkiem Amistar 
w dawce 0,8 l/ha). Jednocześnie na 
sąsiednich polach, „na których wysiano 
nasiona bez zaprawy Cruiser, wystę-
pował oprzędzik, mszyca  atakowała 
w trzech oblotach, a w fazie kwitnienia 
występował w dużym nasileniu wciorna-
stek i zmiennik” – zauważał A. Emerling. 
Konieczne było na tych polach wyko-
nanie dodatkowych trzech zabiegów 
insektycydowych. 

 Cruiser w niezależnych doświadczeniach

W 2011 Saksońskie Biuro Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii 
przeprowadziło badania skuteczności zaprawy Cruiser 350 FS w uprawie grochu. 
Doświadczenie przeprowadzono porównując przebieg wegetacji, plon i jakość 
plonu z trzech poletek:

Obserwacje:
1. Na poletkach, gdzie wysiano 
nasiona grochu zaprawiane środkiem 
Cruiser 350 FS zaobserwowano mniej-
szy i późniejszy nalot mszycy, oraz 
mniejsze uszkodzenia liści spowodo-
wane przez inne szkodniki.

2. Większa liczba strąków na roślinie 
oraz więcej nasion w strąku w przy-
padku poletka zaprawianego Cruiser 
350 FS.

3. Wyższy plon brutto oraz wyższy 
szacowany plon przy twardości 120.

4. Silniejszy system korzeniowy, 
z większą liczbą brodawek korzenio-
wych. To z kolei wpłynęło na mocniej-
szy rozwój wegetatywny nadziemnej 
części roślin – lepsza okrywa z liści, 
mniejsze parowanie z gleby, lepiej od-
żywione strąki, więcej strąków, lepsza 
tolerancja na upały.

5. Lepszy rozwój wegetatywny roślin 
potwierdzają także wyniki pomiaru 
masy zielonej roślin oraz zawartości 
siarki i azotu w roślinach. Większa ilość 
zielonej masy oraz wyższa zawar-
tość azotu w roślinach zaprawianych 
Cruiser 350 FS skutkuje po przyoraniu 
lepszym nawiezieniem gleby i poprawą 
jej struktury przed kolejną uprawą.

Kontrola Standard Cruiser 

Zaprawa fungicydowa Wakil (Cymoxanil, Metalaxyl-M, Fludioxonil)

Zaprawa insektycydowa brak Cruiser 350 FS

Szkodniki glebowe brak Trafo WG (27. kwietnia.) brak

1 zabieg przeciwko mszycy 150 g/ha Plenum 50 WG (24 maja) brak

2 zabieg przeciwko mszycy 300 g/ha Pirimor (1 czerwca) częściowo

3 zabieg przeciwko mszycy 300 g/ha Pirimor (7 czerwca)
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Prelado Somerwood
Najlepsza na rynku wczesność, 
plon i jakość. Rozpocznij 
kampanię z najlepszym plonem 
i jakością

Wiarygodna odmiana 
o powtarzalnym wysokim 
plonie. Duże strąki i duża 
kalibracja grochu o doskonałym 
smaku gwarantują wysoki plon 

  

Zalety dla zakładu:
• Wyrównany kolor – najwyższa jakość 

gotowego produktu
• Bardzo wczesny, umożliwia wcześniej-

sze rozpoczęcie i wydłużenie kampanii 
przy zachowaniu bardzo dobrego 
plonu i jakości

Zalety dla producenta:
• Duża zdolność dostosowania się do 

wczesnowiosennych stresowych wa-
runków wegetacji

• Duża wczesność przy zachowaniu wy-
sokiego plonu – wyższa opłacalność 
wczesnej produkcji

• Wczesny koniec zbiorów umożliwia 
drugą uprawę na tym samym polu 
– lepsza opłacalność produkcji

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Średnia liczba strąków: 10
• Okres wegetacji: Avola -1
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 680
• Wysokość rośliny: 65cm
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 10 15 45 30

• Odporności: HR: Fop1

Zalety dla zakładu:
• Wysoki, powtarzalny plon dający 

gwarancję stabilnej produkcji
• Wysoki plon bardzo smacznego 

grochu – wysoka jakość produktu 
premium

Zalety dla producenta:
• Duże strąki i duża kalibracja grochu 

gwarantują najwyższy plon w tym 
segmencie

• Długie okno zbioru pozwala na zbiór 
grochu przy optymalnej twardości

• Wysoka powtarzalność plonowania 
umożliwia celne zaplanowanie 
produkcji i kontraktów 

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Średnia liczba strąków: 16
• Okres wegetacji: Avola +7
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 800
• Wysokość rośliny: 70cm
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 10 40 50

• Odporności: IR: Fop 1, Ep

 

W Gospodarstwie Rolnym Dawtona 
co rok uprawianych jest kilkanaście 
odmian grochu. Od kilku lat siew 
a co za tym idzie zbiory zaczynamy 
od odmiany Prelado – mówi Jan 
Wróblewski dyrektor gospodarstwa 
w Lesznie: 
– Odmiana ta już od kilku lat jest 
u nas w produkcji, plonuje stabilnie 
utrzymując prawidłową jakość i ka-
libraż ziaren. Jest to odmiana, która 
w segmencie wczesnym plonuje naj-
lepiej. Z pewnością w kolejnych latach 
będę bazował na odmianie Prelado, 
jako najwcześniejszej wysiewanej 
w gospodarstwie w Lesznie. 
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Mucio
Nowa odmiana z doskonałą 
tolerancją na stresowe warunki, 
dobrze przystosowana do 
uprawy w cieplejszym klimacie

 

Zalety dla zakładu:
• Dobry, jednolity kolor i wyrównana 

kalibracja grochu
• Wiarygodny, powtarzalny w kolejnych 

latach plon
• Wysoki plon o wysokiej jakości

Zalety dla producenta:
• Wysoki i powtarzalny plon gwarantują-

cy opłacalność produkcji w kolejnych 
latach

• Rośliny o silnym wigorze, dobrze 
dostosowujące się do stresowych 
warunków uprawy

• Mocny system korzeniowy wydłuża 
okres zbiorów pozwalając na uzyska-
nie grochu o pożądanej twardości

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Liczba strąków: 14
• Okres wegetacji: Avola +9
• Wysokość rośliny 65 cm
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 890
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 15 1 50 35

• Odporności: IR: Fop 1, HR: Ep

Grundy
Ciemnozielona odmiana na 
główny zbiór z dużymi strąkami 
i imponującym plonem

 

Grundy to odmiana o dużych możliwoś-
ciach adaptacyjnych do trudnych warun-
ków pogodowych. Silny system korzenio-
wy tej odmiany nie jest podatny na choroby 
odglebowe i gwarantuje prawidłowy wzrost 
rośliny nawet w czasie upałów

Zalety dla zakładu:
• Wiarygodnie i powtarzalnie plonująca 

odmiana
• Doskonały wyrównany kolor – wysoka 

jakość produktu
• Duże strąki gwarantują wysoki plon

Zalety dla producenta:
• Odmiana wysoko plonująca 

na przestrzeni lat – pewność uprawy
• Duże zdolności adaptacyjne 

do niekorzystnych warunków 
pogodowych

• Tolerancja na choroby korzeni – lepsza 
zdrowotność, lepsza jakość, dłuższe 
okno zbiorcze 

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Średnia liczba strąków: 16
• Okres wegetacji:  Avola +13 dni
• Jednostki cieplne baza 4,5C) 890
• Wysokość rośliny: 65 cm
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 15 15 50 20

• Odporności: HR: Ep / Fop 1

 

HJ HEINZ Polska jest liczącym się 
w kraju producentem grochu. Firma 
dąży nieustannie do podnoszenia 
jakości swoich produktów i dlatego 
co roku wprowadza nowe, lepsze od-
miany. W 2012 roku ocenie i próbom 
na dużą skalę poddano odmianę 
grochu Grundy. 
Grundy mieliśmy w tym roku pierw-
szy raz – mówi Witold Szpurka z HJ 
Heinz Polska – Zaobserwowaliśmy, 
że ta odmiana sprawdza się zarówno 
na lepszych, mocniejszych stanowi-
skach, jak i na słabszej glebie. W tym 
roku większość odmian plonowała 
dobrze, ale mimo to Grundy wyróż-
niało się na ich tle pod względem 
plonu. Rośliny wytworzyły wiele 
długich strąków, co przełożyło się 
na wysoki plon. W czasie zbiorów 
Grundy nie miało tendencji do przej-
rzewania i skracania okna zbiorcze-
go, dzięki czemu z całej obsianej 
tą odmianą powierzchni zebraliśmy 
groch o optymalnej twardości. Po 
tegorocznych doświadczeniach 
jesteśmy zainteresowani tą odmianą 
i z pewnością w kolejnych latach 
będziemy zwiększać jej udział na 
naszych polach. 
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Bingo AmalfiPremio
Stabilny plon nawet 
w niekorzystnych warunkach.
Silna i mocna roślina o wysokiej 
wydajności

Wysoki plon i doskonała 
zdrowotność w segmencie 
średniej wczesności. Średnia 
kalibracja grochu, roślina 
o wzniesionym pokroju, 
łatwy zbiór

   

Zalety dla zakładu:
• Średnia kalibracja grochu przy za-

chowaniu wysokiego plonu – wysoka 
jakość gotowego produktu

• Wysoki plon nawet w niekorzystnych 
warunkach – stabilność i ciągłość 
dostaw

Zalety dla producenta:
• Wysoka jakość grochu przy wysokim 

plonie – dobra opłacalność produkcji
• Mocna roślina dobrze radząca sobie 

w stresowych warunkach – pewność 
plonu nawet przy trudnej pogodzie

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Liczba strąków: 14
• Okres wegetacji: Avola +8
• Wysokość rośliny 75 cm
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 815
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 10 20 25 35 10

• Odporności: IR: Fop 1, HR: Ep

Zalety dla zakładu:
• Wysoka tolerancja na rozjaśnianie 
• Doskonały kolor i smak  

– wysoka jakość produktu,  
produkt premium

Zalety dla producenta:
• Wysoki potencjał plonotwórczy nawet 

w stresowych warunkach – pewność 
produkcji

• Udowodniona wysoka zdrowotność 
roślin – lepsza jakość i większa opła-
calność

Główne cechy:
• Ulistnienie: afila
• Średnia liczba strąków: 15
• Okres wegetacji: Avola +8 dni
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 900
• Wysokość rośliny: 65 cm
• Kalibracja

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

 10 15 40 35

• Odporności: IR: Fop 1, HR: Ep

Zalety dla zakładu:
• Wysoka jakość grochu, jednolity 

produkt
• Drobniejsza kalibracja przy zachowa-

niu wysokiego plonu – wysoka jakość 
i dobra opłacalność

Zalety dla producenta:
• Wzniesiony pokrój rośliny i wysoka 

zdrowotność
• Łatwy zbiór grochu o najwyższej 

jakości
• Surowiec o atrakcyjnej kalibracji i wy-

sokim plonie całkowitym

Główne cechy:
• Ulistnienie: standardowe
• Średnia liczba strąków: 15
• Okres wegetacji: Avola +7 dni
• Jednostki cieplne (baza 4,5C): 780
• Wysokość rośliny: 55 cm
• Kalibracja (TM 120)

XF  
5- 7,5

VF  
7,5 - 8,25

F  
8,25-8,75

ML  
8,75-9,25

L  
9,25-10

VL  
>10

20 30 30 20

• Odporności: HR: Fop 1

Doskonała odmiana typu 
afila deklasująca konkurencję 
pod względem plonu, jakości 
i odporności na choroby
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Charakterystyka odmian grochu

Typ ulistnienia Odmiana
dojrzałość 

w jednostkach 
cieplnych (baza 4,5°C)

dojrzałość 
(dni)

wysokość 
rośliny 
(cm)

kalibracja (TM 120) Odporności

XF 5 - 7,5 VF 7,5 -8,25 F 8,25 -8,75 ML 8,75-9,25 L 9,25-10 VL >10 Fop 1 Ep Pv

gładki / 
pomarszczony JASNO ZIELONY

S Charmette 695 0 50 35 40 25 HR

S Kermesse 760 5 60 55 40 5 HR HR

S Kristelle 760 5 60 50 35 15 HR

W Dorsette 770 5 55 65 30 5 HR

S Valette 820 8 70 40 40 20 HR

S Bonette 830 9 75 45 35 20 HR

W D75200* 860 11 65 50 35 15 HR HR

W Arabelle 880 13 65 55 35 10 HR

standard / afila CIEMNO ZIELONY TYP FINE

S Lambado 735 3 65 15 20 30 20 15 HR

S Retrovert 750 4 70 30 35 25 10 HR HR

S Levant 760 5 60 35 40 25 HR

S Noroit 790 7 65 35 40 25 HR

S Nevado 820 9 75 20 40 30 10 HR

S Trophee 825 9 70 25 35 25 15 HR

S Corus 835 10 65 25 40 25 10 HR

S Chergui 840 10 70 40 40 20 HR

S D95137* 845 10 65 60 30 10 HR HR

S Zonda 870 12 65 65 25 10 HR

A Controvert 885 13 80 30 35 25 10 HR IR HR

standard / afila CIEMNO ZIELONY TYP LARGE

S Prelado 680 -1 65 10 15 45 30 HR

S Dakota 705 1 65 10 15 45 30 HR IR

S Revolution 705 1 60 10 10 15 30 25 10 HR

S Yeti 715 2 60 20 25 40 15 HR

A Frisbee* 720 2 60 15 20 40 25 IR IR

S Davinci 740 3 65 15 35 40 10 HR

S Rumble 750 4 70 15 15 30 25 15 IR HR

S Fp2332* 765 5 65 15 20 50 15 IR IR

S Amalfi 790 7 55 20 30 30 20 HR

A Bikini 795 7 60 15 20 35 30 IR

S Somerwood 800 7 70 10 40 50 IR IR

S Recital 805 8 80 15 25 25 35 IR IR HR

S Skinado 810 8 75 15 10 15 45 15 HR

A Bingo 810 8 65 10 15 40 35 HR HR

A Ruler 810 8 70 15 15 50 20 HR HR HR

S Premio 815 8 75 10 20 25 35 10 HR IR

A Biktop 820 9 60 15 15 50 20 HR HR

A Novella Ii 820 9 65 15 20 40 25 IR IR

A Gallant 825 9 65 10 10 15 50 15 HR HR

S Markado 830 9 75 20 15 20 35 10 HR

A Icon 835 9 65 20 25 25 20 10 HR IR

A Ruthless 840 9 70 10 10 15 55 10 HR HR HR

S Mucio 840 9 65 15 50 35 HR HR

A Zelda 850 10 85 15 20 35 30 HR HR

S Zambezi 860 12 85 15 20 40 25 HR IR

A Ibis 880 13 80 15 20 50 15 HR IR

S Grundy 880 13 65 15 15 50 20 HR HR

S Wadi 880 13 75 10 15 30 25 20 HR HR

S Monzon 890 14 65 15 45 40 HR IR

A Kenobi 890 14 70 15 20 35 30 HR HR

S Mastin 900 14 65 15 20 30 35 HR

S Valverde 910 15 65 15 50 35 HR HR

S Jof 910 16 80 10 30 60 HR

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
 Fop 1  Więdnięcie fuzaryjne – Fusarium oxysporum f.sp.pisi  Ep mączniak prawdziwy – Erysiphe pisi  Pv Mączniak rzekomy – Peronospora viciae
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fasola
Drobniejsza 
znaczy lepsza
Uprawa fasoli w Polsce ma swoją ugrun-
towaną pozycję. Gatunek ten doskonale 
wpisuje się w płodozmian, a duże możli-
wości mechanizacji uprawy i zbioru spra-
wiają, że niemal we wszystkich dużych 
gospodarstwach i grupach producentów 
uprawa ta jest obecna. W Polsce upra-
wiane i przetwarzane są w większości 
fasole grube, tzw. mid-fine, o średnicy 
strąka 9 - 10 mm. Niepożądane są strąki 
grubsze niż 10 mm, dlatego część firm 
skupujących fasolę, a także producentów, 
poszukuje odmian typu fine, o dłuższych 
strąkach i średnicy 8 - 9mm. 

Takie odmiany jak Konza i Casher 
dają wysoki plon, przy czym nie mają 
tendencji do przerastania na grubość. 
Gwarantują jednocześnie atrakcyjny 
kolor i wysoki plon prostych strąków. 

Niektóre firmy, zwłaszcza te nastawione 
na eksport na zachód Europy, uprawiają 
jeszcze drobniejsze fasole typu very fine, 
o średnicy strąka 6,5 do 8 mm. Te drobne 
fasole jak Poweron i Verdigon cieszą się 
popularnością m.in. we Francji i zysku-
ją coraz większą przychylność także 
w oczach polskich producentów i prze-
twórców. Ich drobna kalibracja i bardzo 
wysoka jakość znalazła uznanie w oczach 
konsumentów na zachodzie i z pew-
nością niebawem podbije także krajowe 
gusta. 
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Verdigon

Roślina charakteryzuje się silnym wigo-
rem i wzniesionym pokrojem. Ma duże 
zdolności adaptacyjne do gorących 
i stresowych warunków wegetacji.
Pokrój rośliny umożliwia łatwy zbiór wy-
równanych strąków o wysokiej jakości.

Zalety dla zakładu:
• Wyrównane lśniące strąki – surowiec 

najwyższej jakości
• Mocna roślina i wysokie wiązanie kwia-

tów daje ładne i czyste strąki 
• Bardzo wyrównana kalibracja – 90% 

strąków w segmencie Very Fine – jed-
nolity 

Zalety dla producenta:
• Doskonały potencjał plonotwórczy 

– gwarancja opłacalności produkcji
• Roślina silna, zdrowa o dobrym wi-

gorze – wysoka zdrowotność i dobre 
zdolności dostosowania się do nieko-
rzystnych warunków pogodowych

Główne cechy:
• Segment: very fine
• Okres wegetacji: średniopóźny, 62 dni
• Wysokość rośliny: 50 cm
• Pokrój rośliny: średnio wzniesiona
• Średnia długość strąków: 12 cm
• Kolor strąków: jednolity, ciemno zielone
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 90 10

• Odporności: IR: Cl: 1 / BCMV / Psp: 1, 2

 

Konza
Zdrowe rośliny i strąki 
najwyższej jakości

 

Zalety dla zakładu:
• Strąki długie, proste, bez tendencji do 

przerastania – lepsza jakość surowca
• Strąki długo pozostają mięsiste 

– dłuższe okno zbiorcze
• Wyrównany kolor strąków – jednolity 

surowiec podnosi jakość produktu

Zalety dla producenta:
• Doskonała zdrowotność roślin – mniej 

chorób na polu, wyższy plon, lepszej 
jakości

• Strąki długie, bez tendencji 
do przerastania – wysoki plon 
przy mniejszej, bardziej pożądanej 
średnicy

• Dłuższe okno zbiorcze – strąki długo 
nie starzeją się, pozostają mięsiste

Główne cechy:
• Segment: fine
• Okres wegetacji: średniowczesny, 61 dni
• Wysokość rośliny: 45 cm
• Pokrój rośliny: wzniesiona, silny wigor
• Średnia długość strąków: 17 cm
• Kolor strąków: jednolity, ciemno 

zielone, z połyskiem
• Kształt strąków: strąki proste 

w przekroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 20 60 20

• Odporność: HR: Cl 1 / Psp 1 and 2 
/ BCMV; IR: Ua

Poweron
Jakość, wyrównanie i plon

Wysokoplonująca odmiana o wysokiej 
zdrowotności. Dobre wiązanie zapewnia 
łatwy zbiór i czysty surowiec.

Zalety dla zakładu:
• Wyrównane zielone strąki – wysoka 

jakość jednolitego surowca
• Bardziej wydajny proces przetwarzania 

dzięki wysokiemu wyrównaniu strąków
• Mniej zanieczyszczeń podczas zbioru 

dzięki wysokiemu wiązaniu

Zalety dla producenta:
• Doskonały wigor i plon – roślina dobrze 

radzi sobie w trudnych warunkach
• Roślina otwarta mniej podatna na cho-

roby lepsza cyrkulacja powietrza, mniej 
chorób grzybowych

• Łatwiejszy dostęp do środka łanu 
z opryskami dzięki otwartemu pokrojo-
wi roślin – lepsza skuteczność ochrony

Główne cechy:
• Segment: very fine
• Okres wegetacji: średniowczesny, 61 dni
• Wysokość rośliny: 45 cm
• Pokrój rośliny: średnio wzniesiona
• Średnia długość strąków: 11-12 cm
• Kolor strąków: ciemno zielone
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra 
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

10 80 10

• Odporności: IR: Cl: 1 / BCMV / Psp: 1, 2

 

Najwyższa jakość, 
wyrównanie i wydajność
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Casher
Wczesna, kompaktowa 
i wzniesiona roślina 
o wyrównanych i atrakcyjnych 
strąkach. Odmiana o wysokim 
potencjale plonotwórczym 
i doskonałej jakości

 

Zalety dla zakładu:
• Idealnie proste i wyrównane strąki 

– szybsza obróbka strąków ze względu 
na ich wyrównanie

• Wyrównany, jednolity kolor – produkt 
wysokiej jakości

Zalety dla producenta:
• Wysoki plon wyrównanych strąków 

– lepsza opłacalność produkcji
• Roślina mocno wzniesiona – łatwiejszy 

zbiór, plon wyższej jakości bez zanie-
czyszczeń

Główne cechy:
• Segment: fine
• Okres wegetacji: wczesny, 58 dni
• Wysokość rośliny: 40-45 cm
• Pokrój rośliny: silnie wzniesiona
• Średnia długość strąków: 12 cm
• Kolor strąków: zielony, bardzo wyrów-

nany
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek 
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 55 45

• Odporności: HR: BCMV / Cl: 1

Pation
Wzniesiona roślina 
gwarantująca łatwy zbiór 
doskonałej jakości strąków

 

Zalety dla zakładu:
• Proste strąki o dobrym kolorze – naj-

wyższa jakość surowca
• Łatwo podlega obróbce – krótszy czas 

i mniejszy nakład na przerób fasoli
• Późna odmiana umożliwiająca wydłu-

żenie kampanii zbiorczej

Zalety dla producenta:
• Wzniesiony pokrój rośliny – łatwiejszy 

zbiór i czystszy uzyskany plon wysokiej 
jakości strąków

• Wysoki plon – lepsza opłacalność 
produkcji

• Doskonały smak zarówno do przemy-
słu jak i na świeżo

Główne cechy:
• Segment: mid-fine
• Okres wegetacji: średniopóźny, 62 dni
• Wysokość rośliny: 45-50 cm
• Pokrój rośliny: silnie wzniesiona
• Średnia długość strąków: 12-13 cm
• Kolor strąków: ciemno zielone
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

góra
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 30 70

• Odporności: HR: BCMV / Cl: 1

Serengeti
Wysoki plon i długie proste 
strąki – surowiec najlepszej 
jakości dla przetwórstwa

 

Zalety dla zakładu:
• Wyrównane, proste strąki – najlepsza 

jakość surowca dla przemysłu
• Wolne dorastanie ziaren – dłuższe okno 

zbiorcze i surowiec najwyższej jakości
• Wyrównany kolor i atrakcyjny połysk 

strąków

Zalety dla producenta:
• Wysoki potencjał plonotwórczy 

– dobry zysk wynikający z dobrego 
plonu i najwyższej jakości

• Mocna roślina o silnym wigorze 
– tolerancyjna na wysokie temperatury

• Dłuższe okno zbiorcze – powolne 
dorastanie ziaren ogranicza możliwość 
przerośnięcia i utraty jakości

Główne cechy:
• Segment: fine
• Okres wegetacji: wczesny, 58 dni
• Wysokość rośliny: 45 cm
• Pokrój rośliny: wzniesiona, silny wigor
• Średnia długość strąków: 15-16 cm
• Kolor strąków: jednolity, ciemno 

zielone, z połyskiem
• Kształt strąków: strąki proste 

w przekroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 40 60

• Odporności: HR: Cl 1, BCMV

Serengeti w doświadczeniach polowych uzyski-
wała najwyższe oceny pod względem zdrowot-
ności roślin. Również w niezależnych badaniach 
prowadzonych pod kierunkiem pana Zygmunta 
Czarniaka dyrektora RZD w Żelaznej w 2011 r. 
zajęła pierwsze, a w 2012 r. drugie miejsce.
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Carson
Wysoki plon i długie proste 
strąki – surowiec najlepszej 
jakości dla przetwórstwa

 

Zalety dla zakładu:
• Wczesny plon o dobrej jakości 

– możliwość wydłużenia kampanii 
zbiorczej

• Intensywny żółty kolor strąków – atrak-
cyjna barwa surowca

Zalety dla producenta:
• Mocna roślina o silnym wigorze – do-

brze dostosowuje się do warunków 
uprawy

• Dobry, wczesny plon o wysokiej 
jakości

Główne cechy:
• Segment: żółtostrąkowa
• Okres wegetacji: wczesny, 59 dni
• Wysokość rośliny: 50 cm
• Pokrój rośliny: silny wigor
• Średnia długość strąków: 15cm
• Kolor strąków: jednolity, intensywnie 

żółty
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 10 80 10

• Odporność: HR: BCMV / Cl: 1;  
IR: Cl / Pss

Soleon
Bardzo wczesna odmiana 
z wysokim plonem 
i o atrakcyjnych żółtych 
strąkach

Zalety dla zakładu:
• Wyrównany i atrakcyjny kolor strąków  

– wysoka jakość gotowego produktu
• Odmiana łatwa do zbioru i obróbki
• Niska ilość zanieczyszczeń w surowcu 

podczas zbioru

Zalety dla producenta:
• Wysoki plon – wyższa opłacalność 

produkcji
• Proste strąki – wysoka jakość surowca
•  Wzniesiony pokrój rośliny – wyższa 

zdrowotność, łatwiejszy plon, mniej 
zanieczyszczeń

Główne cechy:
• Segment: żółta, very fine
• Okres wegetacji: średniowczesny, 60 dni
• Wysokość rośliny: 45 cm
• Pokrój rośliny: wzniesiona
• Średnia długość strąków: 12 cm
• Kolor strąków: jednolity, intensywnie 

żółty
• Kształt strąków: strąki proste w prze-

kroju okrągłe
• Miejsce strąków na roślinie: środek i 

góra 
• Kalibracja:

EF  
<6,5

VF  
6,5-8,0

FI  
8,0-9,0

ML  
9,0-10,5

L  
>10,5

 65 35

• Odporności: HR: BCMV / Cl: 1 / Psp: 1-2

 

Moncayo
Wysokiej jakości fasola 
szerokostrąkowa

 

Zalety dla zakładu:
• Jednolity ciemnozielony kolor, po blan-

szowaniu z połyskiem
• Mocna  i wzniesiona roślina z dobrym 

wigorem
• Atrakcyjny wygląd i wyrównanie strą-

ków
• Najlepsze połączenie jakości i plonu
 
Główne cechy:
• Segment: fasola płaska
• Okres wegetacji: wczesny, 58 dni
• Wysokość rośliny: 45 cm
• Pokrój rośliny: wzniesiona z wigorem
• Średnia długość strąków: 14-15 cm
• Szerokość strąków: 18-20 mm
• Kolor strąków: ciemno zielone
• Miejsce wiązania strąków na roślinie: 

środek i góra
• Odporność: IR: BCTV
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Odmiana Segment
Przybliżona 
liczba dni 
wegetacji 

Wczesnosć
Kalibracja Długość 

strąka 
(cm)

Odporności

Kolor 
strąków %EF %VF %FI %ML %L BCMV Cl1 Psp1-2

Pierroton EXTRA FINE 60 Średnio-wczesna Zielony 70 30 10,9 HR HR HR

Eperon EXTRA FINE 60 Średnio-wczesna Zielony 60 40 11,4 HR HR HR

Fashion EXTRA FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 70 30 11,2 HR HR HR

Prodigon EXTRA FINE 62 Średnio-późna Zielony 55 45 12,2 HR HR HR

Granderon EXTRA FINE 62 Średnio-późna Zielony 50 50 11,4 HR HR HR

R104061 EXTRA FINE 63 Średnio-późna Zielony 70 30 11,5 HR HR HR

Fusion EXTRA FINE 64 Późna Zielony 80 20 11,6 HR HR HR

Carneool VERY FINE 58 Średnio-wczesna Zielony 60 30 10 11,1 HR HR HR

Grodon VERY FINE 60 Średnio-wczesna Zielony 15 85 11,3 HR HR HR

Longio VERY FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 30 70 11,7 HR HR HR

Poweron VERY FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 10 80 10 11,3 HR HR HR

Verdigon VERY FINE 62 Średnio-późna Zielony 90 10 11,4 HR HR HR

Masai VERY FINE 62 Średnio-późna Zielony 10 70 20 10,0 HR HR

Mayon VERY FINE 62 Średnio-późna Zielony 70 30 11,7 HR HR HR

Xavo VERY FINE 62 Średnio-późna Zielony 60 40 11,7 HR HR HR

Fulvio FINE 57 Wczesna Zielony 10 80 10 10,2 HR HR HR

Avignon FINE 58 Wczesna Zielony 20 70 10 11,4 HR HR

Casher FINE 59 Wczesna Zielony 55 45 12,4 HR HR

Serengeti FINE 60 Średnio-wczesna Zielony 40 60 14,7 HR HR

Bomont FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 40 60 11,5 HR HR HR

Konza FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 20 60 20 15,8 HR HR

Cerdon FINE 61 Średnio-wczesna Zielony 10 50 40 11,6 HR HR HR

Klaron FINE 63 Średnio-późna Zielony 70 30 12,0 HR HR

Pation MID FINE 58 Wczesna Zielony 30 70 12,5 HR HR

Forum MID LARGE 61 Średnio-wczesna Zielony 15 75 10 13,0 HR HR HR

Prevail LARGE 59 Wczesna Zielony 20 80 13,4 HR

Huntington LARGE 60 Średnio-wczesna Zielony 20 80 14,0 HR

Soleon VERY FINE 58 Wczesna Żółty 65 35 11,4 HR HR HR

Carson MID LARGE 58 Wczesna Żółty 10 80 10 14,0 HR HR

Furano FLAT 59 Średnio-wczesna Zielony 14,0 HR

Moncayo FLAT 62 Średnio-późna Zielony 14,0

Corella FLAT 62 Średnio-późna Zielony 14,5 HR

Charakterystyka odmian fasoli

Stosowane oznaczenia odporności 
– wysoka HR (średnia IR)
 BCTV Beat Curly Top Virus

 Cl 1  Antraknoza – Colletotrichum lindemuthianum race 
alpha, beta, delta,gamma, lambda

 PSP 1, 2  Bakterioza obwódkowa – Pseudomonas savastanoi 
pv. phaseolicola rasy 1, 2

 BCMV Wirus mozaiki fasoli

 Ua Rdza – Uromyces appendiculatus
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Rozwiązania Syngenta  
w uprawach grochu i fasoli 
Uprawy grochu i fasoli atakowane są przez dość liczną grupę 
szkodników, które niezwalczane skutecznie powodują duże straty 
w plonie tych roślin. Szczególnie w profesjonalnych uprawach 
wielkoobszarowych, gdzie również utrata jakości plonu obniża 
opłacalność produkcji.  

Skuteczna walka 
ze szkodnikami  
w uprawach 
Zaobserwowano w doświadczeniach, że 
uprawy fasoli i grochu zaatakowane przez 
szkodniki szczególnie mszyce i wcior-
nastki, ale też i inne, wykazują znacznie 
większą podatność na choroby grzybowe 
(typu szara pleśń czy zgnilizna twardzi-
kowa). Choroby te to polifagi atakujące 
bardzo wiele gatunków, ich rozwojowi 
sprzyja osłabienie roślin i uszkodzenia 
tkanek spowodowane przez szkodniki. 
Dlatego przy uprawie tych gatunków 
bardzo ważna jest skuteczna i szybka 
ochrona przeciwko szkodnikom, jaką 
zapewnia Karate Zeon 050 CS. Nowo-
czesna formulacja tego środka znacznie 
podnosi skuteczność substancji aktywnej 
w nim zawartej (Lambda-cyhalotryna 50g 
w 1litrze środka). Ponieważ Karate Zeon 
050 CS ma bardzo szerokie spektrum 
zwalczanych szkodników to program 
ochrony w przypadku upraw grochu moż-
na oprzeć na tym środku uzupełniając 
preparatem Pirimor 500WG w celu sku-
tecznego zwalczania mszycy grochowej, 
jeśli ataki tego szkodnika są nasilone.

Kompleksowa 
ochrona upraw 
przeciwko chorobom 
grzybowym
Uprawy fasoli i grochu są porażane 
przez wiele patogenów specyficznych 

dla tych upraw, ale również wiele szkód 
wyrządzają patogeny, które są dość 
powszechnie występującymi polifagami: 
szara pleśń czy zgnilizna twardzikowa. 
Warunki, jakie panują w łanie roślin 
grochu i fasoli sprzyjają rozwojowi 
wymienionych powyżej chorób. Kom-
pleksową i skuteczną ochronę upraw 
fasoli i grochu możemy oprzeć na trzech 
preparatach: Amistar 250 SC, Amistar 
Opti 480 SC oraz Switch 62,5 WG. 
Środki te przede wszystkim mają bardzo 
szerokie spektrum zwalczanych patoge-
nów, a dodatkowo Amistar Opti 480SC 
oraz Switch 62,5 WG to preparaty za-
wierające po dwie substancje aktywne, 
dzięki czemu ich skuteczność podnosi 

się w wyniku synergii działania dwóch 
substancji jednocześnie. Jednoczesne 
stosowanie różnych substancji obniża 
też ryzyko powstawania odporności pa-
togenów na środki chemiczne, pozwala 
też redukować dawki czy zmniejszać 
ilość zabiegów, co jest bardziej przyja-
zne środowisku i wypełnia oczekiwania 
dzisiejszego rynku. 
Na uwagę zasługuje fakt, że preparaty te 
zwalczają zgniliznę twardzikową. Ich sto-
sowanie zapobiega rozwojowi tej choroby, 
która jest chorobą polifagiczną mogącą 
atakować wiele gatunków uprawnych. 
W ostatnich latach obserwuje się nasilenie 
ataków tej choroby w różnych uprawach 
warzyw. Patogen ten wytwarza charakte-
rystyczne twory przetrwalnikowe zwane 
sklerocjami. Mogą one przetrwać w glebie 
wiele lat czekając na odpowiednie warun-
ki rozwoju. Dla takiego polifaga, jakim jest 
zgnilizna twardzikowa zmianowanie upraw 
nie przynosi żadnych rezultatów. W przy-
padku upraw grochu i fasoli zwalczanie 
tej choroby, jeśli mamy do czynienia 
z silnym porażeniem, jest bardzo trudne. 
Stosując jednak preparaty Amistar Opti 
480SC oraz Switch 62,5 WG przeciwko 
askochytozie grochu, antraknozie fasoli 
czy szarej pleśni będziemy jednocześnie 
zwalczać zgniliznę twardzkową działając 
profilaktycznie, co w wypadku tej choroby 
jest najskuteczniejsze. 
Zaleca się też profilaktyczne stosowanie 
preparatu Switch 62,5 WG w wypadku, 
kiedy uprawy są silnie atakowane przez 
szkodniki: mszyce, wciornastki, zmienniki. 
Uszkodzenia i osłabienie wzrostu roślin 
powodowane przez te szkodniki sprzyjają 
porażeniu uprawy szczególnie przez szarą 
pleśń i inne choroby grzybowe. 

Wojciech Juńczyk
Technical Crop Expert Syngenta Polska
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kukurydza

Boom na kukurydzę
Choć kukurydza głównie kojarzy się nam z Ameryką, 
to również w Europie uprawiana jest na znaczną skalę. 
Głównymi producentami kukurydzy cukrowej w Europie 
są Francja i Węgry, i od uprawy w tych dwóch krajach 
w dużej mierze zależy sytuacja na polskim rynku. Mimo to 
powierzchnia produkcji kukurydzy cukrowej w naszym kraju 
intensywnie rośnie. Wzrost ten generowany jest głównie 
przez powiększanie się areału kukurydzy super słodkiej 
(sh2), przy jednoczesnej stabilnej roli odmian standardowo 
słodkich (su). Rosnące zapotrzebowanie na kukurydzę 
cukrową skłania producentów do zwiększania powierzchni 
uprawy oraz do wydłużania kampanii zbiorczej. 

Szerokie portfolio odmian Syngenta pozwala dobrać 
odmiany zależnie od stanowiska, przeznaczenia, 
okresu wegetacji itd. 

Możliwość wysiewu po sobie odmian wczesnych 
– Sweetstar, średnich – Garrison i późnych – Overland 
i Shinerock, znacznie ułatwia planowanie produkcji, 
jej stabilność i zbiór w optymalnym momencie.
Syngenta chcąc utrzymać pozycję lidera na polskim 
i europejskim rynku nie poprzestaje na odmianach już 
obecnych w portfolio i nieustannie prowadzi hodowlę 
nowych propozycji. Skutkiem tego, co rok w Polsce i innych 
krajach europejskich testowane jest ponad 30 nowych 
odmian, a tylko najlepsze mają szansę wejść do sprzedaży. 
Dbając o bezpieczeństwo produkcji i konsumentów 
oferujemy nasiona posiadające unikatowy certyfikat 
Excelis. Gwarantuje on czystość nasion od zanieczyszczeń 
materiałem GMO. Na terenie Europy, a w tym Polski, 
oferujemy wyłącznie nasiona niemodyfikowane genetycznie, 
a wszystkie partie poddawane są testom z użyciem metody 
PCR. Dzięki tak restrykcyjnym wymogom jakości oraz 
certyfikatowi Excelis mogą Państwo dostarczać surowiec 
oraz gotowy produkt do każdego, nawet najbardziej 
wymagającego odbiorcy. 
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Plan testów Excelis

Partia zanieczyszczona
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Syngenta Polska wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom branży dostarczając od-
miany kukurydzy cukrowej, które z jednej 
strony dają wysoką opłacalność produk-
cji, z drugiej łatwo poddają się obróbce 
w zakładach przetwórczych, utrzymując 
wysokie walory jakościowe. Uzyskiwany 
z nich produkt spełnia najwyższe oczeki-
wania smakowe i estetyczne konsumen-
tów. Zarówno hodowla jak i produkcja 
nasion najlepszych odmian kukurydzy 
cukrowej Syngenta odbywa się zgodnie 
z niezwykle restrykcyjnymi procedurami 
gwarantującymi bezpieczeństwo.

Dlatego:
•  W Europie sprzedajemy wyłącznie 

nasiona odmian niemodyfikowanych 
genetycznie.

•  Dzięki procedurom zapobiegawczym 
i naprawczym dokładamy wszelkich 
starań, by zapewnić czystość nasion 
odmian kukurydzy cukrowej od zanie-
czyszczeń materiałem GMO.

•  Oferujemy nową usługę/certyfikat 
jakość Excelis® Syngenta Polska 
kieruje się technicznie wykonalnymi 
i prawnie uzasadnionymi normami 
dotyczącymi czystości nasion od 
zanieczyszczeń materiałem GMO. 
Owa czystość od zanieczyszczeń 
GMO stanowi obecnie dodatkowe 
kryterium w procesie kontroli jakości 
materiału siewnego. Na terenie Europy 
oferujemy wyłącznie nasiona pod-
dane kontroli w ramach programu 
Excelis, a wszystkie partie nasion są 
testowane z użyciem metod PCR*.

*PCR: ang. polymerase chain reaction – reakcja 
łańcuchowa polimerazy

Czym są  
nasiona Excelis®?
Dodatkowo do obecnie posiadanych wy-
sokich standardów jakości, na najważ-
niejszych etapach produkcji i obróbki na-
sion, wdrażamy nowe procedury kontroli 
pod kątem całkowitej czystości materiału 
siewnego od zanieczyszczeń GMO.  

Jak zapewniamy 
jakość nasion 
Excelis®?
Poza kontrolą jakości nasion pod wzglę-
dem czystości GMO, nasiona Excelis, 
w odniesieniu do pozostałych kryteriów 
jakości (kiełkowanie, czystość, czystość 
odmiany, zdrowotność nasion, masa ty-
siąca sztuk), spełniają wszystkie najwyż-
sze normy jakościowe

Jak zapewniamy poprawność stosowa-
nych metod?
Gwarancją poprawności i skuteczności 
metod kontroli nasion pod względem 
wolności od zanieczyszczeń GMO są:
•  doroczne zewnętrzne audyty procedur 

i mechanizmów kontrolnych wykony-
wane przez specjalistyczną międzyna-
rodową firmę audytową (SGS);

•  system HACCP (ang. Hazard Analysis 
Critical Control Point – System Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli) pozwalający na monitorowa-
nie ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń 
GMO na wszystkich etapach produkcji.

Jakie korzyści dla 
klientów oznacza 
certyfikat Excelis?
Program Excelis® oferuje klientom 3 istot-
ne korzyści:
•  identyfikowalność materiału siewnego na 

wszystkich etapach procesu produkcji;
•  wysoką satysfakcję odbiorców su-

rowca  i gotowego produktu, a także 
konsumentów

•  wzrost poziomu zaufania konsumen-
tów i innych kontrachentów.

13 punktów kontrolnych 
na przestrzeni całego 
procesu
•  Nasiona wyróżnione znakiem jakości 

Excelis® są aż 13 razy poddawane 
kontroli w ciągu całego procesu pro-
dukcyjnego.

•  Proces kwalifikacji Excelis® opiera się na 
szczegółowym harmonogramie testów.

W poszczególnych zakładach produk-
cyjnych pobiera się 3 x 10 000 nasion do 
testów PCR.

PCR
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Excelis – gwarancja czystości nasion  
to bezpieczeństwo produkcji i konsumenta
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Garrison
Wysoki plon, wyśmienity 
smak – doskonałe 
uzupełnienie dla Overlanda

  

 

Zalety dla zakładu:
• Doskonały kolor i smak ziarniaków 

– najwyższa jakość gotowego produk-
tu – produkt premium

• Wysoki plon i najlepsza jakość gwaran-
tują ciągłe dostawy najlepszej jakości 
surowca

• Drobne i długie ziarniaki dają wysoki 
uzysk atrakcyjnego surowca

Zalety dla producenta:
• Wysoki plon – dobra opłacalność 

produkcji
• Dobre okrycie dobrze zaziarnionych 

kolb – wysoka jakość plonu

Główne cechy:
• TYP: super słodka (SH2)
• Okres wegetacji: 79 dni
• Jednostki cieplne 900
• Wysokość rośliny: 220 cm
• Długość kolb: 20 cm
• Średnica kolb: 5,2 cm
• Liczba rzędów: 16-18
• Długość ziarniaka: 12-13mm
• Odporności: HR: Pst, Et,Bm, Rp1-d, 

Rp-1i, MDMV

Chłodnia RUN to jeden z nielicz-
nych w Polsce zakładów, zajmu-
jący się mrożeniem całych kolb 
kukurydzy. Dla działu Agro niezwy-
kle ważne stają się cechy odmian, 
na które inni producenci nie zawsze 
zwracają uwagę. Takimi szczególnymi 
cechami są kształt i długość kolby 
– musi być prosta, równa i dość dłu-
ga tak, aby po obcięciu nadal miała 
15 - 18 cm w zależności od wyma-
gań klienta. Ważne są także same 
ziarniaki – ich kolor, smak, tekstura 
oraz to, czy ułożone są w równych 
rzędach. Kukurydza do mrożenia 
w całości nie może mieć żadnej 
skazy na kolbie, gdyż nawet najmniej-
sze uszkodzenie dyskwalifikuje kolbę 
z dalszej produkcji. Od wielu lat RUN 
opiera swą produkcję o odmianę 
Jubeelie-C, która spełnia wszystkie 
te wymagania. Coraz częściej jednak 
pojawiają się klienci, którzy przy za-
chowaniu wręcz idealnego wyglądu 
chcą, aby kolby miały podwyższoną 
zawartość cukru. Dlatego szef działu 
Agro Zbigniew Sawicki oraz agronom 
Jarosław Kaniewski z zadowoleniem 
obserwowali odmianę Garrison. Ich 
zdaniem odmiana ta idealnie pasuje 
do ich oczekiwań. Jako supersłodka 
gwarantuje podwyższoną zawar-
tość cukrów, a jej wygląd spełnia 
najwyższe wymogi kontrahentów. 
Ziarniaki ułożone są w licznych (16-18) 
równych rzędach, kolby zaziarnione 
do samego końca, a kolor, zwłaszcza 
po ugotowaniu, bardzo atrakcyjny. 
Zalety Garrisona sprawiają, że właś-
nie ta odmiana będzie z przyszłości 
uprawiana na coraz większych po-
wierzchniach, aby zaspokoić rosnąca 
liczbę zamówień na mrożone kolby 
kukurydzy supersłodkiej. 

Od kilku lat, jedną z głównych odmian 
kukurydzy super słodkiej, uprawianej 
na polach HJ Heinz Polska jest 
Overland. 
Dostaliśmy tę odmianę do testów kil-
ka lat temu – mówi Sławomir Paszkier 
z HJ Heinz Polska – i od razu zwró-
ciliśmy na nią uwagę. Był to strzał 
w dziesiątkę. Dziś Overland jest naj-
ważniejszą późną odmianą na której 
bazujemy. Szukaliśmy jednak czegoś 
wcześniejszego, co mogłoby uzu-
pełnić Overlanda i wydaje nam się 
że po tym roku znaleźliśmy – mowa 
tu o odmianie Garrison. Przetesto-
waliśmy Garrisona w sezonie 2012 
i wypadł doskonale. Odmiana ta 
łączy w sobie zarówno wysoką jakość 
uzyskiwanych ziarniaków jak i wyróż-
niający ją plon. Duże, zaziarnione do 
końca  kolby doskonale osłonięte są  
liśćmi, a długie ziarniaki o intensywnej 
żółtej barwie przekładają się na wyso-
ki plon netto uzyskiwany w zakładzie. 
Odmiana ta jest prosta w uprawie, 
nie ma tendencji do wytwarzania du-
żej ilości pędów bocznych, a szeroki 
pakiet odporności znacznie poprawia 
jej zdrowotność. W nadchodzącym 
sezonie chcemy zwiększyć udział 
Garrisona na naszych polach, 
aby stał się silnym uzupełnieniem 
dla Overlanda. 

warzywa przemysłowe 2013 45



 

Sweetstar

Zalety dla zakładu:
• Najlepsza, aby wcześnie rozpocząć 

produkcję
• Wysoki plon przy dużej wczesności 

zapewnia ciągłość dostaw
• Wysoki uzysk ziarniaka

Zalety dla producenta:
• Najwyższy plon przy tak dużej wczes-

ności
• Wysoka jakość wczesnych kolb
• Silna roślina tolerancyjna na nieko-

rzystne warunki pogodowe

Główne cechy:
• TYP: super słodka (SH2)
• Okres wegetacji: 71 dni
• Jednostki cieplne 830
• Wysokość rośliny: 210 cm
• Długość kolb: 19 cm
• Średnica kolb: 5,5 cm
• Liczba rzędów: 14-16
• Długość ziarniaka: 12-13mm
• Odporności: HR: Bm, Rp1-d, Rp-1g; 

IR: Pst, Et, MDMV

Sindon

Zalety dla zakładu:
• Długie i drobne ziarniaki dają wyso-

ki plon przy zachowaniu najwyższej 
jakości surowca

• Dobre okrycie kolb chroni przed strata-
mi wynikającymi z ich uszkodzenia

• Wysoki uzysk ziarniaków gwarantuje 
wysoką wydajność pracy zakładu

Zalety dla producenta:
• Wysoki plon długich i atrakcyjnie wy-

glądających kolb
• Wysoki uzysk ziarniaków przekłada się 

na wyższą opłacalność produkcji
• Długie okno zbiorcze pozwala na ze-

branie kolb najwyższej jakości
• Roślina niska i mocna nie podatna na 

wykładanie

Główne cechy:
• TYP: super słodka (SH2)
• Okres wegetacji: 81 dni
• Jednostki cieplne: 930
• Wysokość 220 cm
• Długość kolb: 22 cm
• Średnica kolb: 5,1 cm
• Liczba rzędów: 18-10
• Długość ziarniaków: 12-13 mm
• Odporność: HR: Pst, Rp1-d; IR: Et, 

Bm

W 2012 roku na polach Gospodar-
stwa Rolnego Dawtona uprawiano 
niemal wszystkie odmiany kukurydzy 
supersłodkiej z oferty firmy Syngenta. 
Zdaniem dyrektora gospodarstwa 
w Lesznie, pana Jana Wróblewskie-
go, najciekawiej spośród wszystkich 
uprawianych odmian, zaprezentował 
się Sindon. 
– Sindon w tym roku dał jeden z naj-
wyższych plonów brutto. Co więcej 
uzysk ziarniaka w zakładzie z tej 
odmiany przekroczył 40%. Rów-
nież sama roślina prezentowała się 
bardzo dobrze. Dobry wigor, mocny 
system korzeniowy a także wysoka 
zdrowotność i brak pędów bocznych 
to cechy, które zwróciły moją uwagę, 
– mówi Jan Wróblewski.
– W tym sezonie nie zaobserwo-
waliśmy także, aby ta odmiana się 
wykładała. Sindon charakteryzuje 
się długimi i nie przesadnie grubymi 
kolbami, dlatego ziarniaki ułożone 
w wielu rzędach mają dużą długość 
i są drobne. Te cechy zapewniają wy-
soki plon i najwyższą jakość surowca. 
Z pewnością Sindon znajdzie się 
w sezonie 2013 w uprawie na na-
szych polach. 

(GSS7158) (GSS5698)

Najwcześniejsza odmiana 
super słodka o wysokim plonie 
i silnej roślinie tolerancyjnej 
na trudne warunki pogodowe

Długie kolby i długie ziarniaki 
ułożone w wielu rzędach to 
sekret najwyższego plonu 
i najwyższego uzysku
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Starshine Shinerock

Zalety dla zakładu:
• Wczesny zbiór – wcześniejsze rozpo-

częcie zbiorów i wydłużenie kampanii
• Dobra jakość i zadowalający plon na 

początek produkcji

Zalety dla producenta:
• Doskonała wczesność  i wyrównanie 

kolb
• Silna roślina i prawidłowy jej pokrój
• Tolerancyjna na niekorzystne wiosenne 

warunki pogodowe

Główne cechy:
• Typ: standardowo słodka (SU)
• Okres wegetacji: 71 dni
• Jednostki cieplne: 800
• Wysokość rośliny 210cm
• Długość kolby: 20 cm
• Średnica kolby: 5,3 cm
• Liczba rzędów: 14-16
• Długość ziarniaków: 12-13 mm
• Odporności: HR: Rp1-d; IR: Bm 

Silna roślina z szerokim spektrum 
tolerancji, charakteryzuje się wysokim 
plonem i doskonałym uzyskiem 
ziarniaków.

Zalety dla zakładu:
• Wysoki uzysk ziarniaków – wysoki 

udział plonu netto
• Długie okno zbiorcze – mniejsze ryzyko 

przejrzenia i pogorszenia jakości
• Doskonała jakość kolb i ziarniaków
• Najpóźniejsza odmiana doskonale 

wydłużająca okres zbiorów

Zalety dla producenta:
• Szerokie spektrum tolerancji i odpor-

ności – wyższa zdrowotność na polu 
– lepszej jakości i wyższy plon

• Silna roślina – brak tendencji do wykła-
dania się

• Wysoki potencjał plonotwórczy – wyż-
sza opłacalność produkcji

Główne cechy:
• TYP: super słodka
• Okres wegetacji: 85 dni
• Jednostki cieplne:980
• Wysokość: 270cm
• Długość kolb: 20cm
• Średnica: 5,3 cm
• Liczba rzędów: 18-20
• Długość ziarniaka: 12-13mm
• Odporności: HR: Bm, Rp1-g, MDMV; 

IR: Pst, Et

(GSS2259P)

Wczesna odmiana 
standardowo słodka 
o długich kolbach, 
i wysokim plonie

wysoki plon i doskonała 
jakość kolb na późny zbiór

Overland
Standard na polskim 
rynku. Super słodka, super 
wydajna, super zdrowa 
i z super wigorem

 

Zalety dla zakładu:
• Wyrównane kolby – łatwiejsza i szyb-

sza obróbka surowca
• Długie ziarniaki gwarantują wysoki 

uzysk
• Doskonały kolor smak 

Zalety dla producenta:
• Wysoki potencjał plonotwórczy – dobra 

opłacalność produkcji
• Zdrowa i silna roślina – pełny pakiet 

odporności – lepsza zdrowotność to 
lepsza jakość i wyższy plon oraz niższe 
nakłady na ochronę

• Dobre zdolności dostosowania do nie-
korzystnych warunków pogodowych

Główne cechy:
• TYP: super słodka (SH2)
• Okres wegetacji: 83 dni
• Jednostki cieplne: 955
• Wysokość rośliny: 220 cm
• Długość kolby: 20cm
• Średnica kolby: 5,3 cm
• Liczba rzędów:18-20
• Długość ziarniaka: 12-13mm
• Odporności: HR: Pst, Et, Rp1-t; IR: Bm
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Odmiana typ
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Spirit SU 68 760 190 19 5,2 14-16 11-12 IR

Starshine (GH4902) SU 71 800 210 20 5,3 14-16 12-13 IR HR

Boston SU 73 830 210 20 5,4 16-18 12-13

GH2042 SU 74 840 210 21 5,4 18-20 12-13 IR HR

Jurassic (GH3281) SU 80 920 250 22 5,3 18-20 12-13 IR IR HR HR IR

Jubilee SU 81 930 240 21 5,2 16-18 11-12 IR

GH6462 SU 82 940 260 21 5,4 18-20 13-14 IR IR HR HR IR

GH5704 SU 83 950 260 20 5,4 20-22 12-13 IR IR IR HR IR

GH6225 * SU 83 955 290 21 5,3 16-18 11-12 IR HR HR HR

Bonus SU 84 960 220 19 5,2 18-20 11-12 HR IR HR HR

Elite SU 85 970 270 22 5,2 18-20 11-12 HR IR

Sweetstar (GSS7158) SH2 73 830 210 19 5,5 14-16 12-13 IR IR HR HR HR IR

GSS5649 SH2 78 890 230 21 5,6 18-20 13-14 IR IR IR HR HR

Garrison SH2 79 900 220 20 5,2 16-18 12-13 HR HR HR HR HR HR

GSS1477 SH2 79 905 230 21 5,3 16-18 13-14 IR HR HR HR IR

Sindon (GSS5698) SH2 81 930 220 22 5,1 18-20 12-13 HR IR IR HR

GSS8529 SH2 82 940 260 20 5,5 18-20 13-14 HR IR HR

GSS8388 SH2 83 955 220 20 5,1 16-18 12-13 HR HR IR HR

Overland SH2 83 955 220 20 5,3 18-20 12-13 HR HR IR HR

Shinerock SH2 85 980 270 20 5,3 18-20 12-13 IR IR HR HR HR

SU – standardowo słodkie  
SH2 – super słodkie

Charakterystyka odmian kukurydzy

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)
 
 Pst  Bakteryjne więdnięcie kukurydzy – Pantoea stewartii (ex: Erwinia stewartii)

 Et  Północna rdza liści (NCLB) – Exserohilum turcicum (ex: Hel.turcicum)

 Bm  Południowa rdza liści (SCLB) – Bipolaris maydis (ex: Helminthosporium m.)

 Ps Rdza kukurydzy – Puccinia sorghi

 MDMV  Wirus karłowej mozaiki kukurydzy  
– Maize Dwarf Mosaic Virus

 –  jasny,  – ciemnożółty
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Ochrona 
kukurydzy cukrowej 
środkami ochrony roślin 
firmy Syngenta  
– porady praktyka Dr inż. Roman Warzecha

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy Radzików

Uprawa kukurydzy cukrowej w Polsce zajmuje obszar ponad 6 tysięcy hektarów i ciągle 
wzrasta. Uprawia się ją głównie do przetwórstwa (konserwacja w puszkach), ale także 
na świeży rynek (kolby mrożone i surowe). Wartość odżywcza i dietetyczna kukurydzy 
cukrowej wynika przede wszystkim z wysokiej zawartości łatwo przyswajalnych cukrów 
i wysokiej zawartości błonnika regulującego działanie przewodu pokarmowego. W kukurydzy 
cukrowej występują w dużej ilości makro i mikro pierwiastki: wapń, magnez, żelazo i cynk. 
Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoka zawartość selenu, głównego pierwiastka w diecie 
przeciwnowotworowej. Występuje również wiele witamin, A, C, B1, B2, PP oraz E, określana 
mianem „witaminy młodości”.
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Zwalczanie 
chwastów:
Chwasty należą do najgroźniejszych 
agrofagów w kukurydzy cukrowej. 
Konkurują z roślinami o wodę, światło 
i składniki pokarmowe. Ich eliminacja 
w początkowych stadiach rozwoju jest 
podstawowym zabiegiem agrotechnicz-
nym. Firma Syngenta ma w swojej ofercie 
kilka herbicydów, które są przeznaczone 
do zwalczania chwastów w kukurydzy. 
Jednak nie posiadają oddzielnej reje-
stracji do upraw kukurydzy cukrowej, 
jakkolwiek są szeroko stosowane w tym 
podgatunku. Producenci stosują je 
w uprawach kukurydzy na własną od-
powiedzialność. Osobiście mam bardzo 
duże doświadczenie ze stosowaniem 
herbicydów firmy Syngenta w kukury-
dzy cukrowej, zarówno na poletkach 
doświadczalnych jak i  w warunkach 
produkcyjnych, z dużą ilością odmian. 
Kukurydzą cukrową zajmuję się od 
ponad piętnastu lat. Mogę potwierdzić 
wysoką skuteczność stosowanych her-
bicydów i w odniesieniu do wybranych 
z nich, pełną selektywność w stosunku 
do szerokiej gamy odmian. Przed zasto-
sowaniem herbicydów należy dokładnie 
zapoznać się z etykietami rejestracyjnymi 

zamieszczonymi na stronach interneto-
wych firmy Syngenta lub Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie stosować 
herbicydów, gdy rośliny kukurydzy znaj-
dują się w warunkach stresowych (po 
przemarznięciu, długotrwałych chłodach 
itp.). Stosować dopiero po ustąpieniu 
warunków stresowych i po podjęciu 
wegetacji przez rośliny.

Lumax 537,5 SE, jest przeznaczony 
do stosowania doglebowego, po siewie 
kukurydzy, przed jej wschodami lub do 
stosowania po wschodach do fazy 3 liści. 
Jego działanie jest wyjątkowo skuteczne 
w warunkach uwilgotnienia gleby, które 

sprzyja przenikaniu preparatu do gleby. 
Działa zarówno na kiełkujące jak i wy-
kiełkowane chwasty. Szerokie spektrum 
działania jest związane z obecnością 
3 substancji aktywnych: terbutyloazyny, 
mezotrionu i S-metolachloru. Zwalcza 
chwasty jedno i dwuliścienne, stosowany 
w dawce 3,5 - 4 l/ha. Reklamowany jako 
„mercedes” wśród herbicydów. Według 
moich własnych obserwacji, herbicyd jest 
wyjątkowo bezpieczny dla odmian kukury-
dzy cukrowej i bardzo skuteczny w zwal-
czaniu chwastów. Nie zwalcza chwastów 
dwuliściennych wieloletnich i perzu.

Dual Gold 960 EC, jest przeznaczony 
do zwalczania jednorocznych chwastów 
jednoliściennych, głównie prosowatych. 
Wykazuje wysoką skuteczność  w zwal-
czaniu tych chwastów. Nie zwalcza 
chwastów dwuliściennych, jedno i wie-
loletnich oraz perzu. Zawiera substancję 
aktywną S-metolachlor. Stosować bez-
pośrednio po siewie, na dobrze uprawio-
ną (bez grud) wilgotną glebę. W przy-
padku braku opadów atmosferycznych 
(przesuszona gleba) Dual Gold 960 EC 
stosować przed siewem kukurydzy 
– z wymieszaniem z glebą na głębokość 
5 cm. Dawka 1 – 1,5 l/ha. Herbicyd bez-
pieczny dla odmian kukurydzy cukrowej.

Callisto 100SC, jest przeznaczony do 
zwalczania chwastów jednorocznych 
dwuliściennych  i niektórych jednoli-
ściennych (chwasty prosowate). Zawiera 
substancję aktywną mezotrion. Dawka 
1 - 1,5 l/ha. Stosowany po wschodach 
kukurydzy, nalistnie do fazy 8 liścia. 
Według mojej opinii, herbicyd wyjątko-
wo skuteczny w zwalczaniu chwastów. 
W dotychczasowej praktyce nie stwier-
dziłem fitotoksycznego działania na od-
miany kukurydzy cukrowej, jakkolwiek 
w wyższej dawce może spowodować 
przejściowe odbarwienie (bielenie) bla-
szek liściowych kukurydzy.

Milagro Extra 6 OD, jest przeznaczony 
do zwalczania chwastów jednorocznych 
chwastów jedno (chwasty prosowate) 
i dwuliściennych, a w wyższych dawkach 
również perzu. Posiada unikatową formu-
lację OD (zawiesina olejowa). Nie wymaga 
więc wspomagania w formie adiutantów. 
Zawiera substancję aktywną nikosulfu-
ron. Stosowany nalistnie, po wschodach 
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kukurydzy od fazy 2-giego do fazy 8-ego 
liścia. Dawka 0,5 - 0,75 l/ha. W przypad-
ku kukurydzy cukrowej stosować dawkę 
0,5 l/ha, lub ewentualnie dawkę dzie-
loną. Może nie zwalczać perzu, jednak 
na pewno go osłabi. Nie jest do końca 
poznana tolerancja odmian kukurydzy 
cukrowej, więc jeśli stosować to z dużą 
dozą ostrożności.

Elumis 100 OD, to fabryczna kompo-
zycja dwóch środków Callisto i Millagro. 
Zawiera dwie substancje aktywne, 
mezotrion i nikosulfuron. Podobnie jak 
Milagro Ekstra 6 OD zawiera unikatową  
formulację OD. Stosowany nalistnie, po 
wschodach kukurydzy od fazy 2-giego 
do fazy 8-ego liścia. Dawka 1 - 1,5 l/
ha. Zwalcza szeroką gamę chwastów 
jedno i dwuliściennych. W wyższej dawce 
również zwalcza perz, jednak stosowanie 
takiej dawki jest ryzykowne dla kukurydzy 
cukrowej. Podobnie jak w przypadku 
Milagro Ekstra 6 OD zalecam dużą dozę 
ostrożności w stosowaniu herbicydu Elu-
mis 100 OD, a jeśli już to w dawce  
1 l/ha lub w dawce dzielonej. Jest 
gwarantowana wysoka skuteczność 
w zwalczaniu chwastów. Nie jest poznana 
tolerancja odmian kukurydzy cukrowej 
na herbicyd Elumis 100OD. Takie badania 
zamierzam przeprowadzić w najbliższym 
czasie.

Zwalczanie 
szkodników: 
Główne szkodniki występujące w upra-
wie kukurydzy, w tym również w kuku-
rydzy cukrowej to ploniarka zbożówka, 
mszyce i omacnica prosowianka. Bez-
względnie należy zwalczać te szkodniki, 
gdyż ich obecność wpływa na plon 
kukurydzy cukrowej, jego wysokość i ja-
kość. Obecność tych szkodników (mszyc 
i omacnicy prosowianki), eliminuje sprze-
daż kolb na świeży rynek i ziarno do 
przetwórstwa (konserwacja w puszkach) 
lub do garmażerii. Firma Syngenta oferu-
je do zwalczania szkodników kukurydzy 
insektycyd Karate Zeon 0,50 CS.

Karate Zeon 0,50 CS (substancja ak-
tywna lambda-cyhalotryna)
Ploniarka zbożówka: zalecana dawka 
01 l/ha, opryskiwać gdy rozwija się 
2 - 3 liść. Należy zwrócić szczególną 
uwagę przy późniejszych terminach 
siewu kukurydzy cukrowej, zwłaszcza 
jeśli w okolicy znajdują się uprawy zbóż 
jarych, z których to może następować 
nasilony nalot tego szkodnika na planta-
cję kukurydzy.
Mszyce: – zalecana dawka 0,1 l/ha 
opryskiwać w okresie masowego nalotu 
mszyc uskrzydlonych na rośliny.

Omacnica prosowianka: Omacnica 
prosowianka – zalecana dawka 0,2 l/ha 
zabieg wykonywać w okresie wiecho-
wania kukurydzy najlepiej dwukrotnie 
w odstępie 7 dni. Zaleca się stosowania 
pułapek feromonowych lub innych na-
rzędzi do diagnozowania pojawienia się 
populacji tego szkodnika, aby precyzyjnie 
określić moment składania jaj i wówczas 
wykonać zabieg.

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

– Państwowy Instytut Badawczy 
Radzików
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Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
tel.: (22) 32 60 690
fax: (22) 32 60 689
www.syngenta.pl

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.syngenta.pl/pl/odpowiedzialnosc

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 
na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych 
na etykiecie.

WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU  
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Wersja katalogu: listopad 2012

 reprezentanci terenowi

 specjaliści ds. doświadczeń (trial officers)

Polska Południowa
Władysław Tokarczyk
0 600 34 25 25
wladyslaw.tokarczyk@syngenta.com

Mariusz Stępień
0 664 14 91 37
mariusz.stepien@syngenta.com

Polska Centralna
Zbigniew Chuchnowski
0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com

Błażej Wędrowski
0 692 42 63 45
blazej.wedrowski@syngenta.com 

Polska Zachodnia
Zygmunt Siekacz
0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz@syngenta.com

Polska Wschodnia
Piotr Prasołek
0 608 44 34 79
piotr.prasolek@syngenta.com

Leszek Klimczak
Menedżer ds. produktu
warzywa kapustne
0 600 39 04 04 
leszek.klimczak@syngenta.com

Jacek Malinowski
Współpraca z przemysłem  
przetwórczym
0 660 49 23 78
jacek.malinowski@syngenta.com

Polska Północna
Zenon Małek
0 608 67 98 84
zenon.malek@syngenta.com

Przy opracowaniu tego katalogu staraliśmy się, aby informacje 
w nim zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez 
nas informacje powinny być jednak wykorzystane w opar-
ciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz po 
uwzględnieniu warunków klimatyczno-glebowych typowych 
dla danego regionu. W związku z tym, firma Syngenta Polska 
nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wy-
łącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.


