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Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w roku 2014 nastąpił 
znaczący wzrost uprawy warzyw kapustnych. Śmiało można 
powiedzieć, że przede wszystkim był to rok kalafiora, którego 
wyprodukowano w Polsce aż 245 tys. ton, czyli o prawie 17% 
więcej niż w roku poprzedzającym. I właśnie wśród kalafiorów 
największym powodzeniem cieszyły się odmiany SEMINIS ta-
kie jak Fortaleza F1 i Giewont F1, które w opinii wielu pro-
ducentów ponownie przyniosły największy zysk z hektara.

Sezon nie był jednak łatwy dla producentów oraz zakładów 
przetwórczych, którzy nagle musieli stawić czoła rosyj-
skiemu embargu. Wyjątkowo nie sprzyjał też układ pogody. 

Anomalie pogodowe w postaci niespotykanej suszy na północy 
Polski oraz tropikalne temperatury w lipcu i sierpniu zahamowały 
dzienne przyrosty warzyw kapustnych z nasadzeń czerwcowych 
co w połączeniu z relatywnie chłodnym wrześniem przyczyniło 
się do znacznego opóźnienia wegetacji kalafiorów. Negatywnie 
zareagowały zwłaszcza brokuły, których rozluźnione róże często 
nie spełniały wymagań jakościowych zakładów przetwórczych. 
Łaskawsza okazała się końcówka sezonu, która pozwoliła na ze-
branie dobrych plonów.

W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu asortyment wa-
rzyw kapustnych, któremu warto zaufać – kapusty, kalafiory oraz 
brokuły, wśród których producenci znajdą odmiany najbardziej 
odpowiadające ich wymaganiom, które sprawdzą się w różnych 
warunkach uprawy, dając plon doskonałej jakości. Wśród nowo-
ści polecamy zwłaszcza kolejne odmiany kalafiorów nowej gene-
racji tj. SV5777AC oraz SV5818AC, które stanowią uzupełnienie 
naszego asortymentu. Cieszymy się, że już w pierwszym roku 
sprzedaży odmiany te zyskały pozytywne opinie producentów, 
potwierdzając tym samym wysokie oceny uzyskane w kilkulet-
nich testach doświadczalnych w Polsce.

Tylko wysoka wydajność upraw decyduje o zadawalającym ra-
chunku ekonomicznym. Dlatego też zachęcamy do kontaktu 
z naszymi przedstawicielami terenowymi, którzy służą facho-
wym doradztwem i pomocą w doborze odmian i wykorzystaniu 
ich potencjału.

Wysokich plonów życzy Państwu zespół SEMINIS.
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kalafior – odmiany wczesne

Odmiany wczesne potwierdzają swoje zalety!
Wczesna uprawa kalafiorów wiąże się z wieloma wyzwania-
mi. Na początku, przy produkcji rozsady należy zapewnić 
młodym roślinom odpowiednie warunki do ich wzrostu. Na 
tym etapie nie można popełnić żadnego błędu.

Wysiewając nasiona nie wiadomo jeszcze jaka będzie po-
goda w terminie najbardziej optymalnym do sadzenia. 
Często zdarza się tak, że rozsada na miejsce stałe trafia 

za wcześnie. Najczęściej jednak jest już lekko przerośnięta. Warun-
ki pogodowe wiosną w znacznej mierze wpływają na powodzenie 
naszej produkcji. Brak światła, niskie temperatury, a w późniejszym 
okresie duża różnica temperatur pomiędzy środkiem dnia a nocą 
mogą mieć negatywny wpływ na wielkość i jakość plonów.

Wczesna uprawa kalafiorów wiąże się zatem z dużym ryzykiem, 
dlatego bardzo ważny jest wybór właściwych odmian, które spro-
stają warunkom produkcji oraz zapewnią zyski. Obecnie rynek 

potrzebuje już nie tylko wczesnych kalafiorów krajowej produkcji, 
ale domaga sie coraz wyższej jakości róż.

Docenionymi przez producentów odmianami wczesnymi kalafio-
rów są Momentum i Abeni. Minął kolejny sezon, kiedy odmiany 
te ponownie potwierdziły swoje zalety.

Momentum pozwala uzyskać główny zbiór już po 55 dniach! Kalafiory 
jak na tak wczesną produkcję są bardzo mocne i dobrze okryte liśćmi.

Abeni jest drugą pod względem wczesności odmianą. Wyglądem 
przypomina odmiany późniejsze, gdyż charakteryzuje się dobrym 
osadzeniem w liściu oraz dobrze wypełnioną, białą różą.

Zdrowe liście, szybki przyrost, dobre wypełnienie róż oraz ich 
okrycie warunkują bardzo dobrą jakość odmian Momentum i Abe-
ni przy wczesnej produkcji.

Kalafior

Radosław Grabowski (Monsanto) 
poleca odmianę Fortaleza na 
rozpoczęcie sezonu przetwórczego

Wejdź z nami na szczyty! 
Nowa generacja kalafiorów Seminis dla Ciebie!

Fortaleza F1
okres wegetacji 

75 dni

SV5818AC F1
okres wegetacji 

85-95 dni

Aquata F1
okres wegetacji 

100-105 dni

Giewont F1
okres wegetacji 

100-110 dni

Momentum F1
okres wegetacji 

58 dni

Abeni F1
okres wegetacji 

63 dni

SV5777AC F1
okres wegetacji 

70 dni

Odmiany wczesne/średniowczesne Odmiany jesienne
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kalafior – odmiany wczesne

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

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 63 dni 

od posadzenia
»  rośliny o dużej sile wzrostu 

oraz atrakcyjnym pokroju liści 
ułatwiającym zbiór

»  bardzo dobre wyrównanie roślin 
gwarantuje szybki i skoncentrowany 
zbiór

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

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

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

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

ZALETY:
»  bardzo dobra jakość róż  

w tak wczesnym segmencie
»  mniej uszkodzeń roślin podczas zbioru 

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

KORZYŚCI:
»  łatwe pakowanie i lepszy wygląd 

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

sprzedający się na rynku warzyw 
świeżych

okres wegetacji
63 dni

okres wegetacji
63 dni

Kalafior uniwersalny – zarówno pod folię, 
włókninę, jak i na poplon jesienią. Abeni 
to odmiana wczesna. Okazuje się jednak, 
że doskonale sprawdza sie w uprawie na 
poplon.
Pan Roman Jasonek z miejscowości Złot-
niki, od kilku sezonów wysadza ją w lipcu, 
na jesienny zbiór. Robi tak również kilku in-
nych producentów z rejonu Igołomii. Od
mianę tą uważają za prawdziwy hit.
Jesienią wiele odmian choruje, ujawnia 
swoją podatność na niekorzystne warunki 
pogodowe. Abeni zachowuje doskonałą 
jakość nawet podczas długotrwałych 
deszczy, czy mgieł. Wykształca bardzo 
atrakcyjne róże, białe, zbite, zdrowe. 
Jest także bardzo wyrównany. „Jestem 

gorącym zwolennikiem Abeni i SV5777C, 
jako odmian wczesnych i Fortalezy oraz 
SV5818AC jako późniejszych” – z przeko-
naniem mówi pan Roman.

Pan Tomasz Skalski uprawia kala-
fiory od niemal 20 lat. Preferuje od-
miany Seminis. Uprawia Abeni od co 
najmniej 4 lat, na dwa nasadzenia 
– wiosną, pod włókninę oraz na poplon. 
Każdy sezon jest inny, a odmiana ta za każ-
dym razem pozytywnie zaskakuje. Jakość 
jest zawsze bez zarzutów! Mocny ko
rzeń, wysokie osadzenie, doskonały 
kolor róż i zdrowotność to cechy Abeni. 
Odmiana sprawdzająca się w warunkach 
suchych i wilgotnych.
 Tomasz Skalski, Złotniki

Abeni – doskonała jakość wczesną wiosną

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

  siew  sadzenie  zbiór

 WARZYWA KAPUSTNE SEMINIS | 4

kalafior – odmiany wczesne

Zacznij najwcześniej z Momentum!

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

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

i wyrównane róże
»  kalafior przeznaczony na rynek warzyw 

świeżych

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

ZALETY:
»  jedna z najwcześniejszych 

odmian na rynku
»  dobra jakość róż 

w najwcześniejszych  
zbiorach

»  wczesny i skoncentrowany 
zbiór 

»  wysokiej jakości produkt, 
łatwy w pakowaniu

»  mniejsze uszkodzenia 
podczas zbioru oraz 
pakowania

Momentum F1 

bardzo dobra jakość w najwcześniejszym segmencie

Najwcześniejsza odmiana kalafiora do upraw wczesną wiosną 
w tunelach foliowych.

okres wegetacji
56–58 dni

okres wegetacji
56–58 dni

Kalafiora uprawiam przez cały rok. W tym roku 3 raz z rzędu mia-
łem odmianę Abeni, która po raz kolejny potwierdziła, że jest 
wiodocą odmianą jeżeli chodzi o wczesnego kalafiora. Pierwszy 
raz zdecydowałem się na wcześniejsze Momentum. Sadze-
nie wczesnych kalafiorów było 8 marca pod folią perforowaną 
w zagęszczeniu 30-32 tys./ha. Około 15 kwietnia folia została 
zdjęta, a cięcie kalafiorów odbyło się z początkiem maja. Sadze-
nie prowadzę etapami wybierając odmiany o różnym okresie 
wegetacji: Momentum, Abeni, Hermon, Fortaleza.
Uprawę zacząłem od Momentum. Odmiana zaskoczyła mnie 
pozytywnie. Wyciąłem ponad 90% handlowych róż bardzo zbi
tych i białych. Jak na najwcześniejszy kalafior róża jest wy
sokiej jakości, przypomina kalafiory znacznie późniejsze, 
pod względem wyglądu oraz masy okrywających ją liści. Dzięki 
temu odbiorcy chętniej kupują ode mnie towar. Kalafiory 
uprawiam od lat, i wiem, że klienci oczekują towaru wysokiej ja-
kości. Nie można pozwolić sobie na wpadkę, dlatego wybrałem 
kalafiory Seminis – na tych odmianach można polegać.

Momentum – odmiana 
zaskoczyła mnie pozytywnie! Abeni – nie tylko 

na wiosnę!

Jakość zawsze bez 
zarzutów!

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

  siew  sadzenie  zbiór

Sławomir Milczarek, Karsznice Góra Św. Małgorzaty Roman Jasonek, Złotniki
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kalafior – odmiany do przetwórstwa

SV5777AC – znakomita jakość róży 
w każdych warunkach
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kalafior – odmiany wczesne

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 67-69 dni od 

posadzenia
»  rośliny o atrakcyjnym wyglądzie, dużej 

sile wzrostu i wzniesionym pokroju liści
»  bardzo dobre wyrównanie i zdrowotność 

roślin w polu
»  róże wysokiej jakości, zbite, ciężkie 

i białe, dobrze okryte liśćmi

»  podobnie jak Hermon, 
odmiana tolerancyjna 
na niekorzystne warunki 
uprawy (pękanie głąba 
i dzielenie się róży 
w warunkach zmiennej 
pogody)

SV5777AC F1 

Odmiana przeznaczona do wiosennej uprawy 
zarówno pod płaskimi osłonami, jak i bez osłon.

Jako kobieta dosyć krytycznie patrzę na odmiany. Zależy mi by moja 
produkcja była perfekcyjna. Nie mogę sobie pozwolić na nawet naj-
mniejszą pomyłkę. Nasz region dominuje we wczesną uprawę kala-
fiora. Potrzebujemy odmian, które sprostają wyzwaniom jakie niesie 
wczesna uprawa kalafiora. W bieżącym sezonie w tunelach foliowych 
uprawiany był Momentum, Abeni. Odmiany doskonale prezento-
wały się na polu jak i w kartonach. W tym roku drugi raz mieliśmy od-
mianę SV5777AC. Z dwuletniego doświadczenia mogę powiedzieć, 
że kalafior SV5777AC doskonale sprawdza się w uprawie za

równo tunelowej jak i spod 
płaskich przykryć. Miał bar
dzo mocny, sztywny, szero
ki liść, idealnie kryjący różę. 
Kalafiory sprzedajmy głównie 
pakowane po 6 w karton, rów-
nież na giełdzie. Dlatego nasze 
odmiany muszą mieć jak naj-
większą wagę przy zachowa-
niu odpowiednich rozmiarów. 
Potrzeba by spełniały wymaga-
nia giełdy jak i odbiorców hur-
towych. Odmiana SV5777AC na 
stałe wejdzie w nasz program 
uprawy kalafiora tuż obok Mo-
mentum, Abeni, Hermona.

Marzena Adamiak, 
Łęka k. Piątku

Pan Roman Jasonek z miejscowości Złotniki uprawia 
kalafiory od 20 lat. Obecnie na 5 ha, przez cały sezon. 
Wybiera jedynie odmiany Seminis, ze wględu na ich 
jakość i plonowanie. Nie skarży sie na brak popytu. 
Produkuje na eksport, świeży rynek i do przetwórni.
SV5777AC plonuje pomiędzy Abeni a  Hermonem. 
Doskonały kalafior pod włókniny. Wykształca bar
dzo ładne, wzniosłe liście oraz okazałą, okrągłą 
i zbitą różę. „Jest bardzo ładny i równy w plonowaniu, 
gdyż wystarczą 3 cięcia. Nie było na nim omszeń, czy 
przebarwień. Kolor róży jest bez zarzutu.” Być może 
sprawdzi się także na poplon, na jesień, podobnie, jak 
Abeni.

SV5777AC – bardzo ładny 
i równy w plonowaniu

SV5777AC na stałe wejdzie w nasz 
program uprawy kalafiora

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

  siew  sadzenie  zbiór

okres wegetacji
67–69 dni

5 ARGUMENTÓW dlaczego 
warto wybrać SV5777AC?
1.  Silny wigor roślin i wzniesiony 

pokrój liści
2.  Wysokie wyrównanie roślin
3.  Dobre okrycie róży
4.  Znakomita jakość róży w każdych 

warunkach
5.  Bardzo wysoka tolerancja na stresowe 

warunki uprawy wiosną

NOWOŚĆ
Fortaleza F1 – pewność i jakość w każdych warunkach!

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

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

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

Fortaleza – potwierdza swoją stabilność
HIT SEZONU wśród kalafiorów do przetwórstwa i na rynek warzyw świeżych! 

Uprawiam kalafiory z przeznaczeniem na świeży rynek głównie pod zaopatrzenie supermarketów oraz 
okazjonalnie pod zaopatrzenie w różyczkę zakładów przemysłowych.
To już drugi rok kiedy uprawiam kalafiora Fortaleza. W tym roku dokonałem dwóch nasadzeń - 15.03 
oraz 15.05. Kalafior ten uważam za perfekcyjny. Z obu nasadzeń wyciąłem blisko 100% róż. Jeżeli 
chodzi o letnią uprawę odmiana ta pozwoliła mi oszczędzić czas jaki przenaczyłbym na gumkowanie. 
Liście doskonale okrywały róże. Oprócz Fortalezy na polu miałem jeszcze inne „letnie” odmiany. Od-
miana Seminis wyszła najlepiej. Przy takich wysokich temperaturach jako jedyna nie dostała omszenia. 
Jeżeli chodzi o samą różę to jest bardzo zbita i ciężka. Dobre okrycie liśćmi powoduje, że 
kalafiory się nie ocierają. Uważam, że Fortaleza jest idealnym kalafiorem, spełnia wysokie wymagania 
letniej produkcji kalafiora.
W tym roku pierwszy raz miałem również w uprawie kalafior SV5818AC, Aquata oraz Giewont na pro-
dukcję jesienną. Cięcie kalafiorów rozpocząłem ok. 15 września z sadzenia 10 czerwca. Po tym roku mogę 
z całą pewnością stwierdzić, iż Fortaleza, SV5818SAC i Aquata będą ponownie w uprawie 
w przyszłym sezonie, głównie ze względu na jakość wymaganą przez supermarkety.

Bartłomiej Olejnik, Kuchary

Pan Robert Lipowiecki producent z miejscowości Glewiec uprawia kalafiory na 
7 ha, w różnych terminach nasadzenia.
Odmianę cechuje bardzo dobre, szczelne, spiralne okrycie róż. Dzięki 
temu kolor jest bez zarzutów. Rośliny równo, bez zahamowań dorastają, dając 
różę wielkości nawet ponad 3 kg. Choć lato tego roku sprzyjało chorobom, 
odmiana ta i tak była zdrowsza od konkurencyjnych. Fortaleza równo dorasta 
do zbioru, co oszczędza czas i robociznę, a także pomaga w planowaniu zby-
tu. Jest chętnie kupowana, ceniona na rynku krajowym i na eksport.

Fortaleza, SV5818AC i Aquata – odmiany, którym warto zaufać

Fortaleza – polecam szczególnie 
na zbiór wczesnojesienny

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

  siew  sadzenie  zbiór
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GIEWONT górą! zdecydowanie najlepszy kalafior 
dla przemysłu chłodniczego w Polsce

Jak na razie Giewont jest nie do pobicia – mówi Dyrektor ds. Kon-
traktacji i  Zaopatrzenia Surowcowego Zbigniew Sawicki (RUN 
Chłodnia we Włocławku) – tylko ta jedna odmiana stanowiła u nas 
w tym roku ponad 50% produkcji. Wybieramy Giewonta ze wzglę-
du na najwyższą jakość surowca. Nasi producenci są również 
zadowoleni, gdyż niejednokrotnie zbierają rekordowe plony z tej 
odmiany. 

Program nasadzeń stanowią dwie uzupeł-
niające się pod względem okresu wegetacji 
odmiany Fortaleza i Giewont.
Odmianę Giewont uprawiam juz trzeci se-
zon – mówi Pan Jacek Śliwiński – jest bardzo 
wydajna i świetna jakościowo. Na tegorocz-

nej plantacji niektóre okazy Giewonta 
osiągały wagę ponad 9 kg, a około 60% 
róż miało wagę powyżej 5 kg.
Państwo Anna i Jacek Śliwińscy 
uprawiają kalafiory w rejonie Bruków 
Unisławskich na obszarze 60 ha.

 » 

Program nasadzeń stanowią dwie uzupeł-
niające się pod względem okresu wegetacji 
odmiany Fortaleza i Giewont.
Odmianę Giewont uprawiam juz trzeci se-
zon – mówi Pan Jacek Śliwiński – jest bardzo 
wydajna i świetna jakościowo. Na tegorocz-

nej plantacji niektóre okazy Giewonta 
osiągały wagę ponad 9 kg, a około 60% 
róż miało wagę powyżej 5 kg.
Państwo Anna i Jacek Śliwińscy  » 
uprawiają kalafiory w rejonie Bruków 
Unisławskich na obszarze 60 ha.

Marian Łośko (Bonduelle Polska) – w 2014 
roku kalafior Giewont stanowił największy 
udział w całej produkcji. Dzięki wysokiej 
wydajności przekroczyliśmy zakładane 
plany produkcyjne, pomimo wyjątkowo 
niesprzyjających warunków pogodowych. 

Róże odmiany Giewont są bardzo zbite 
i  twarde, dzięki czemu na każdym etapie 
produkcji nie ma mowy o kruszu. Odmiana 
idealnie sprawdza się podczas zautomaty-
zowanego różyczkowania mechanicznego, 
zapewniejąc produkt najwyższej jakości. 

   Pani Mirosława Urbanowska (Pinguin
Foods Polska) – „Odmiana Giewont zdo-
minowała tegoroczne kontraktacje kalafiora”

Przemysł wybiera Giewonta

Giewont 
– nie do pobicia!

Pan Zbigniew Sawicki 
prezentuje 8,5 kg różę 
Giewonta

Giewont F1  
nowy standard dla przemysłu chłodniczego

Odmiana polecana na zbiór jesienny 
z przeznaczeniem dla przemysłu chłodniczego.

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

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

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

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

produkcji

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

  siew  sadzenie  zbiór

Róże Giewonta podczas rozładunku w centrum różyczkowania Bonduelle. 
Pan Marian Łośko podkreśla wyjątkową twardość i wagę róż

«

Państwo Śliwińscy prezentują 
odmianę Giewont

Podczas różyczkowania mechanicznego odmiana Giewont pozwala na 
zminimalizowanie udziału frakcji stanowiących odpad. 
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kalafior – odmiany do przetwórstwa

SV5818AC F1 – bardzo dobra jakość różyczek

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

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

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

  siew  sadzenie  zbiór

NOWOŚĆ

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

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

niepowodzenia uprawy.
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kalafior – odmiany do przetwórstwa

Kalafior jest jednym z moich głównych gatunków. Do uprawy 
podchodzę profesjonalnie. Zależy mi na wysokim plonie o bar-

dzo dobrej jakości. Odstawiam towar do zaopatrzenia przemysłu 
przetwórczego. Chcę by moje róże były białe, a towar jaki dostar-
czam był pierwszej klasy, dlatego też prowadzę pełen program 
nawożenia dolistnego kalafiora jak i wszelkich zabiegów ochrony 
roślin. Ponosząc tak duże nakłady wymagam również aby upra-
wiane odmiany spełniały najwyższe standardy. W tym roku posta-
wiłem na kalafiory Seminis: SV5818AC, Aquata, Giewont. Sa-
dzenie odbyło się ok. 20 czerwca w zagęszczeniu 20 tys. szt/ha. 
Pierwsze cięcie róż ropocząłem ok. 8 września. Kalafiory Seminis 
pokazały najwyższą klasę. Róże białe i zbite, nisko osadzone w li-
ściu. Pozwoliło mi to w przypadku odmiany SV5818AC, którą 
mam już całą wyciętą, na uzyskanie plonu 25 t/ha różyczek 
pierwszej klasy. Roślina dobrze kryje róże oraz ma mocny, 
szeroki, wzniesiony liść. Obecnie zaczynam ciąć Aquatę, dalej 
w kolejności czeka Giewont. Odmiany te spełniły moje oczekiwa-
nia, będę kontynuować ich uprawę w kolejnym roku.

Maciej Jakubiak, Gniazdów

Pan Mieczysław Frank (Dolne Wymiary) z okolic Chełmna testował odmianę SV5818AC w okresie letnim (zbiór połowa sierpnia). 
„Mimo występujących wysokich temperatur uzyskałem róże wysokiej jakości, białe i zbite. W porównaniu do innych odmian 
SV5818AC wyróżniał się lepszą odpornością na choroby i wzniesionym pokrojem roślin ułatwiającym zbiór.”

SV5818AC, Aquata, Giewont – spełniły moje oczekiwania, będę 
kontynuować ich uprawę w kolejnym roku!

Aquata F1 – dobre okrycie róż, silny wigor

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

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

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

  siew  sadzenie  zbiór

Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia do zbioru Zagęszczenie 

(w tys. sztuk/
ha)

Samo
okrywanie

Przeznaczenie

wiosna
V/VI

lato
VII/VIII

jesień
IX/X

rynek warzyw 
świeżych

przetwórstwo

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

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

SV5777AC F1 68 - 73 30-45 7 +++ ++

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

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

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

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

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

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

SV5818AC F1 - - 85-95 25-35 9 +++ +++

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

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

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

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

To odmiana doskonała na świeży ry-
nek i dla przemysłu. Roślina wykształca 
duże, zbite, śnieżnobiałe róże, szczelnie 
okryte liśćmi. Roślina jest zdrowa, co za-
wdzięcza silnemu systemowi korzenio-
wemu i okrywą woskową liści.

Tomasz Skalski, Złotniki 

Odmianę Aquata testowałem przez ostat-
nie dwa lata, a w tym sezonie stanowiła już 
70% powierzchni uprawy kalafiora w moim 
gospodarstwie. Rośliny o  silnym wigorze 
charakteryzuje bardzo dobra zdrowotność, 
a róże nie mają skłonności do przebarwień 
i zachowują najwyższą jakość.

Nowe odmiany kalafiorów Seminis 
to wzorzec jakości!

Asortyment odmian kalafiorów Seminis

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Łukasz Chrobak z okolic Unisławia.
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Kapusta

Pan Stanisław Lesień, właściciel firmy 
STAN, prezentuje odmianę Vestri

kapusta biała – zestawienie odmian
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Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia 

do zbioru
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Odmiany wczesne

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

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

Champ F1 70 E 1,5-2,5 35-50 +++ + -

Odmiany na zbiór letni

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

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

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

Tobia F1 105 E 4,0-8,0 25-35 +++ +++ -

Odmiany na zbiór jesienny

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

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

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

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

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

SV3394JH F1 150 F 4,0-8,0 22-30 +++ +++ +

Odmiany do długiego przechowywania

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

SV3388JL F1 125-130 E 1,5-3,0 30-50 +++ +++ +++

SV3389JL F1 130-135 E 1,5-3,5 30-50 +++ +++ +++

SV3404JL F1 140-145 E 2,0-4,0 30-50 +++ +++ +++

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

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

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

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

GD E F

MODELE KSZTAŁTÓW KAPUSTY:

Asortyment odmian kapust białych Seminis

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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kapusta biała – rynek warzyw świeżych

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

  sadzenie  zbiór

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Quartz F1 – odmiana długo nie pękająca w polu

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

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

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

oraz tolerancyjna na żerowanie wciornastka

SV3336JB F1  
uniwersalna odmiana o  wysokiej zdrowotności w polu

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

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

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

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

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

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

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

SV3336JB Standard 1 Standard 2MenzaniaTobia

5 ARGUMENTÓW dlaczego 
warto wybrać SV3336JB?
1. �Uniwersalna�odmiana�zarówno�na�rynek�

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

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

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

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

5. �Odmiana�szybko�zakrywa�
międzyrzędzia�=�ograniczone�
występowanie�chwastów.

kapusta biała – odmiany wczesne

Tucana F1  
 uniwersalna odmiana do wczesnych nasadzeń

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

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

jak i w gruncie bez osłon z wczesnych nasadzeń

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

  siew  sadzenie  zbiór

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

  siew  sadzenie  zbiór

Pandion F1  
 odmiana przeznaczona do najwcześniejszych nasadzeń

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji 55 dni
»  kształtne, kuliste główki o masie 1-2 kg
»  główki są intensywnie zielone i odporne na pękanie
»  odmianę charakteryzuje szybki wzrost roślin, nawet w trudnych warunkach 

uprawowych przy małej intensywności światła i niskiej temperaturze
»  tolerancyjna na jarowizację, co jest bardzo ważną cechą przy wczesnych, zimowych 

nasadzeniach

15 | WARZYWA KAPUSTNE SEMINIS
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kapusta biała – odmiany do supermarketów – główka 2–3 kg

SV3389JL F1  
 idealna dla supermarketów: kształt, kolor, wyrównanie

Odmiana polecana na bezpośrednie zaopatrzenie supermarketów oraz 
do przechowywania. 

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

bardzo wyrównane, o dobrej  
strukturze wewnętrznej,  
doskonale osłonięte liśćmi

»  nadaje się do uprawy w wysokim 
zagęszczeniu

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

od zagęszczenia

ZALETY:
»  wczesna odmiana  

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

i łatwiejszy zbiór
»  zróżnicowana wielkość główek

KORZYŚCI:
»  dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, 

odmiana może być sadzona  
później w sezonie

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

przez konsumentów

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

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

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

od zagęszczenia)

»  główki są bardzo dobrze osłonięte przez 
liście, zbite, o bardzo dobrej strukturze 
wewnętrznej

SV3388JL F1  
 uniwersalna odmiana, dopasowana do wymagań rynku

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

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

W przeciągu ostatnich lat zmianie uległ zarówno rynek, jak 
i preferencje konsumetów. Ważnym jest by za tymi tren-
dami podążać, a nawet je wyprzedzać! Będąc pierwszym 

na rynku z innowacyjnym produktem możemy zyskać więcej. Do-
tyczy to również kapust. Obecnie rynek zmienia swoje wymagania. 
W dobie bardzo szybkiego życia nie tylko w miastach, zmienia się 
sposób podejścia do żywności. Konsumenci coraz częściej wybie-
rają gotowe produkty lub półprodukty z których przygotują potrawy. 
Chcą przygotować posiłek szybko i sprawnie. Sięgając po kapustę, 
wybierają niewielką, taką o masie 2-3 kg. Małe, zgrabne główki łatwo 
mieszczą się w torbach, można je jednorazowo skroić do posiłku.
Nie tylko świeży rynek potrzebuje małych kapust. Zapotrze-
bowanie na nie widoczne jest również w firmach produkujących 
np. gołąbki czy surówki. Związane jest to z procesami technolo-
gicznymi, gdzie z mniejszych główek otrzymuje się większą wy-
dajność. Główki koniecznie muszą być mocno wypełnione 
płaskimi liśćmi, struktura wnętrza jak najbardziej zbita, 
stanowiąca niemal jedną całość. Dzięki temu przy średnicy 16-20 
cm masa główki może wynieść nawet 2-4 kg.

Przy produkcji „marketówek” ważne jest zagęszczenie. Więk-
sze niż standardowe, wynoszące 40 tys. sztuk/ha, a  nawet 
50 tys. sztuk/ha. Odmiany tego typu nie drobnieją, a przy mniej-
szym zagęszczeniu nie przerastają. Ich podstawową zaletą jest 
tworzenie bardzo wyrównanych główek, dobrze okrytych liść-
mi. W  tym sektorze Seminis oferuje: SV3388JL, SV3389JL, 
SV3404JL, Furios i Arrivist.
Głównymi zaletami powyższych odmian jest wysoko osadzo
na na „nodze” główka, powodująca, że kapusty nie gniją od 
spodu, krótki głąb wewnętrzny oraz mocna, zbita strut
kura liści wewnętrznych. Ten wachlarz odmian stworzony 
został, by zapewnić różne terminy nasadzeń i zbiorów, stałą 
wysoką jakość, czyli gwarantować ciągłość dostaw do super-
marketów i zakładów przetwórczych.
Oferta Seminis dostosowuje swoje odmiany do realiów i po-
trzeb rynku. Z  naszymi odmianami można zaplanować pro-
dukcję oraz być pewnym stałej wysokiej jakości towaru pod 
względem zdrowotności, wyrównania oraz wymagań techno-
logicznych.

Kapusty dla supermarketów 
by sprostać wymaganiom konsumentów

SV3404JL F1  
Nowa odmiana kapusty do długiego przechowywania, idealnie nadaje się 
na zaopatrzenie do supermarketów.

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji 140-145 dni od posadzenia
»  bardzo dobre wyrównanie i zdrowotność
»  rośliny o kompaktowych rozmiarach, wzniesionej rozecie liści i wysokim osadzeniu główek
»  główki twarde i bardzo dobrze wypełnione, średnia masa 2.0-4.0 kg w zależności od 

zagęszczenia
»  odmiana idealna do supermarketów, nadaje się do uprawy w wysokim zagęszczeniu
»  przechowywanie do maja

NOWOŚĆ

5 ARGUMENTÓW dlaczego warto wybrać SV3404JL?
1.  Bardzo dobra jakość główek
2. Bardzo wysoka zdrowotność polowa

 3. Przydatność do długiego przechowywania
 4. Możliwość uprawy w wysokim zagęszczeniu na potrzeby supermarketów
 5. Uniwersalność zastosowania

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie



kapusta biała – odmiany do przechowywaniakapusta biała – odmiany do przechowywania

Producenci, którzy dostarczają towar niemal przez cały rok po-
winni posiadać w swojej produkcji kapusty z przeznaczeniem 
do przechowywania. Kapusty te muszą być łatwe w później-

szym przygotowaniu do sprzedaży, a także powinny być zdrowe, 
by móc je dobrze przechowywać. Producenci tego typu kapust 
zwracają uwagę na kolor po przechowaniu jak i na łatwość obiera-
nia z liści, które nie mogą się rwać. Od lat podstawowymi kapustami 
do przechowywania są Galaxy i Kronos. Odmiany te wciąż cieszą 
się popularnością, niezmiennie od warunków uprawy, klimatu i wy-
magań rynku. Producenci cenią je za jakość po przechowaniu, 

pewność i wierność w plonowaniu. W bieżącym roku spraw-
dziły się pod względem zdrowotności, kiedy sytuacja rynkowa znie-
chęciła wielu do inwestowania w produkcję. W porównaniu z inny-
mi odmianami Galaxy czy Kronos wykazały się także wysoką 
odpornością na żerowanie wciornastka. Nie wykazywały one 
niemalże śladów uszkodzeń dokonanych przez szkodnika, podczas 
gdy inne rosnące tuż obok były porażone nawet do 6 liścia! Kronos 
i Galaxy posiadają wysoko osadzone główki, krótki głąb wewnętrz-
ny oraz są wysoce wydajne niezależnie od panujących warunków 
i mało podatne na żerowanie wciornastka.

Sprawdzone odmiany 
do przechowywania to pewny zysk!

Furios F1 
 naturalny, zielony kolor przez cały okres przechowywania!

Uniwersalna odmiana do bardzo długiego przechowywania.

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

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

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Od 6 lat uprawiam kapustę do przechowywania. Moją główną 
odmianą jest Galaxy. Cenię ją za niezmienność i niezawodność. 
Główki są duże, dobrze zbite, a co najważniejsze bez 
wciornastka. Oprócz kapust do przechowania już drugi rok 
uprawiamy kapustę z przeznaczeniem na surówki Menzania. 
Duże, wydajne, smaczne główki to jej główna zaleta. Ry-
nek się zmienia, dlatego też i ja poszukuję nowych, ciekawszych 
odmian. W tym roku na polu miałem dodatkowo odmianę Furios 
i SV3404JL. Po tym roku mogę stwierdzić, iż główki tych od
mian są bardzo twarde, mocno zbite. Posiadają one krótki 
głąb wewnętrzny. Obecnie coraz częściej rynek poszukuje od-
mian o mniejszych główkach, ale trzymających wagę. Odmiana 
SV3404JL spełnia te wymagania. W kolejnym roku zamierzamy 
więc kontynuować jej uprawę.

Grzegorz Urbaniak, Ociąż

«  Pan Adam wraz z synami uprawia kapustę od wielu lat. 
W okolicy jest znanym producentem, wiernym odmianie 
Galaxy od wieu, wielu lat...

Jest to niemłoda odmiana, ale niezawodna, dla mnie najlepsza 
– twierdzi pan Szumera. Wspomina czasy, kiedy na czarnym 
rynku starał się o dolary, aby za nie móc zakupić nasiona. Od 
tamtych lat, aż do dziś w  gospodarswie zawsze sadzona 
jest Galaxy. „Do kwaszenia i  uprawy odpowiada mi Galaxy” 

– z  przekonaniem mówi pan Szumera. Doskonale plonuje, 
w sensie masy i jakości. Wysokie osadzenie chroni główki przed 
gniciem. Poza tym odmiana ta świetnie się przechowuje, co 
szczególnie w tym roku, kiedy cena i zbyt świeżego towaru są 
bardzo słabe, może okazać się bardzo pożądaną cechą.

Adam Szumera, Pstroszyce k. Miechowa

Kronos F1 
 do bardzo długiego przechowywania

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

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji 165 dni
»  główki wyrównane wielkością i kształtem, ciężkie, bardzo ścisłe z krótkim 

wewnętrznym głąbem 
»  liście okółkowe i osłaniające główkę pokryte grubą warstwą wosku
»  nie jest atakowany przez wciornastki i wykazuje bardzo wysoką tolerancję 

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

Pan Adam Szumera

Pan Grzegorz Urbaniak z synem
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5 ARGUMENTÓW 
dlaczego właśnie 
Ambrosia?
1.  Wysoki plon
2.  Wysoka tolerancja 

na choroby bakteryjne 
i grzybowe

3.  Silny wzrost nawet 
w stresowych 
warunkach uprawy

4.  Doskonała struktura 
wewnętrzna, 
delikatne unerwienie, 
krótki głąb

5.  Doskonały surowiec 
do kwaszenia

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

Konsumenci kapusty kiszonej są bardzo wymagający. Czyn-
nikiem warunkującym zakup są ich przyzwyczajenia wynie-
sione z domów rodzinnych, z dzieciństwa. Jest to zmien-

ne w zależności od regionów kraju. Ważnym czynnikem jest 
kolor, smak, chrupkość kiszonki. Producenci by móc zapenić 
sobie ciągłość sprzedaży muszą dostarczać niemalże ten sam nie-
zmienny jakościowo produkt. Oprócz techniki produkcji ważnym 

czynnikiem jest odmiana. To ona w głównej mierze decyduje o ko-
lorze, smaku, chrupkości naszej kapusty kiszonej. Odmiany Seminis 
od lat są niezmiennym fundamentem w produkcji kapusty kiszonej. 
Związane jest to z ich zaletami. Końcowi odbiorcy, konsumeci są 
przyzwyczajeni do ich smaku, koloru i niechętnie wybierają inne. 
Producenci natomiast mogą pochwalić się wysoką wydajnością, 
uniwersalnością kapust do kwaszenia Seminis. Od lat kluczowy-
mi odmianami są Ambrosia i Vestri. Wysoko wydajne kapusty, 
które pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokich plonów. To prze-
kłada się na zarobek dla producenta dostarczającego towar do 
przetwórni. Producent kapusty kiszonej natomiat otrzymuje z nich 
to co najleprze czyli: kolor, smak, chrupkość i to najwyższej jakości, 
dzięki czemu jest konkurencyjny na rynku.

Tobia F1 – wysoki plon, do letniego kwaszenia

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

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

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

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

»  doskonały surowiec do kwaszenia
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kapusta biała – odmiany do kwaszenia

Ambrosia F1  
wysoki plon nawet w stresowych warunkach uprawy

Dobrze sprawdzona odmiana, polecana do jesiennego kwaszenia.

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

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

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

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

Ambrosia pewna w każdych warunkach!

Pan Mariusz Wąwoźny upra-
wia kapustę od 1992 roku, na 
powierzchni 7 ha. Odmianę 
Ambrosia uprawia od co 
najmniej 4 lat. Jest to ulu-
biona odmiana Pana Mariu-
sza, na którą przeznaczany 
jest zawsze największy are-
ał. Ambrosia jest odmianą 
polecaną do kwaszenia. Ła
twe oddzielanie się liści 
podczas przygotowywania, 
dobry smak, jasny kolor, 
bez zbrunatnień i w stu 
procentach dobra jakość 
kiszonki, pozbawiona od-
padu to walory tej odmiany.
Odmiana sprawdza się każ-
dego roku, niezależnie od 
warunków pogodowych. 
Zawsze można na nią liczyć. 
Wytwarza zdrowe, ciężkie, 
niepękające główki. Zdecydowanie wyróżnia się pod wzgledem zdrowotności. Potwier-
dza się jej tolerancja na choroby grzybowe i bakteryjne.

Mariusz Wąwoźny, Uniejów Kolonia

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

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

  siew  sadzenie  zbiór

Menzania F1  
 odmiana o wyjątkowych walorach smakowych

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

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

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

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

SV3394JH F1  
Nowa odmiana kapusty polecana do przetwórstwa w typie Theras’a.

Cechy odmiany:
»  okres wegetacji około 150 dni od posadzenia
»  obfity nalot woskowy i wysoka zdrowotność w polu
»  silny wigor roślin
»  główki ciężkie, okrągłe, o zbitej i regularnej strukturze wewnętrznej oraz słodkim 

smaku
»  średnia masa główek około 6.0 kg

NOWOŚĆ

Kolia F1  
 delikatna struktura wewnętrzna i doskonałe walory smakowe

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

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

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

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

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Pan Stanisław Lesień, Krajowy Mistrz Agroligi 2006 oraz zdo-
bywca tytułu Rolnik Farmer Roku w XIX Edycji, od blisko 30 
lat zajmuje się uprawą i kiszeniem kapusty. Wraz z żoną pro-
wadzą 90-ha gospodarstwo specjalizujące się w  produkcji 
roślinnej. Posiadają własne kwaszarnie na 5 000 ton kapusty 
i 800 ton ogórków. Państwo Lesień posiadają halę przetwór-
czą oraz nowoczesny zakład konfekcjonowania kwaszonek. 
Produkty charakteryzuje doskonała jakość i walory smakowe. 
Odbiorcami są sieci handlowe oraz sklepy i hurtownie w kraju 
i zagranicą (głównie Niemcy, USA). Smak ich produktów doce-
nił również sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podczas 
swoich wizyt w firmie STAN.

To już jest mój kolejny rok 
z kapustą Vestri. W tym roku 
również w uprawie miałem 
nowość SV3336JB. Głów-
ki duże, osadzone w  liściu 
z mocnym woskiem. Kapu-
sty te dorastały do 6-8 kg. 
Wracając do Vestri, jest 
to kapusta bardzo uni
wersalna pod względem 
stanowiska, jak i przebiegu 
pogody. Niezwykle wy
dajna, zdrowa. Głównym 
jej atutem jest jakość ka
pusty po procesie kisze
nia - chrupka, smaczna.
«  Stanisław Lesień (firma 

STAN) z kapustą Vestri

Kolia jest odmianą bardzo zdrową, sprawdzajacą się niemal 
w monokulturze. Jest rzadko atakowana przez wciornastka, 
a wysoko osadzona główka nie jest podatna na gnicie. Zaletą 
Kolii, jako kapusty głównie do przetwórstwa jest także masa 
główki, siegająca niemal 10 kg. Pan Tadeusz Kupski ceni od-
mianę za smak kwaszeniówki, delikatność, możliwość 
uzyskania cienkiej krajanki i dobre przechowywanie.

5 ARGUMENTÓW dlaczego właśnie 
SV3394JH?
1.  Bardzo wysokie plony
2.  Silny wigor roślin i wierność plonowania
3.  Doskonała struktura wewnętrzna i słodki smak
4.  Obfity nalot woskowy i bardzo dobra zdrowotność w polu
5.  Możliwość średniokrótkiego przechowywania

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Tadeusz Kupski, 
Swojczany 

k. Charsznicy
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Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia 

do zbioru
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Odmiany wczesne

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

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

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

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

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

  sadzenie  zbiór  przechowywanie

Rona F1 – zdrowotność w polu

Doskonały produkt na rynek warzyw świeżych oraz do długiego 
przechowywania.

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

Roxy F1 – do długiego przechowywania

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

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

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

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

i zachowanie doskonałej jakości główek podczas przechowywania

kapusta czerwonakapusta biała – odmiany do kwaszenia

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

Odmiany Seminis od wielu lat posiadają cechy, które wyznaczają standardy wśród odmian do kiszenia i cieszą się niesłab-
nącą popularnością. Prace hodowlane na przestrzeni lat, poparte znajomością potrzeb producentów, dostarczyły wysoko 
plonujące odmiany, sprawdzające się w różnych warunkach uprawy i dające surowiec wysokiej jakości.
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Brokuł

Pan Tomasz Stefaniak, 
Zemborzyce Dolne k. Lublina
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Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  sadzenie  zbiór

SV3277BL F1 
 stabilny okres wegetacji, wierne plonowanie także na słabszych 
stanowiskach

Najpopularniejsza odmiana do uprawy na zbiór latem i jesienią.

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

5 ARGUMENTÓW dlaczego warto wybrać odmianę SV3227BL? 
1.  Krótki i bardzo stabilny okres wegetacji bez tendencji do wydłużania się jesienią
2.  Odmiana odpowiednia do uprawy zarówno latem jak i jesienią (dobra tolerancja na wysokie temperatury)
3.  Tworzy ciężkie i wypukłe róże, brak tendencji do tworzenia odrostów bocznych
4.  Bardzo wysoki plon różyczek o drobnym pąku, doskonały surowiec dla przemysłu chłodniczego
5.  Wysoka zdrowotność roślin
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Terminy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  siew  sadzenie  zbiór

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

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

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

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

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

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

  siew  sadzenie  zbiór

SV1002BL F1  
 wysoki uzysk bardzo dobrej jakości różyczek!

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

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

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

5 ARGUMENTÓW dlaczego warto wybrać odmianę SV1002BL?
1.  Bardzo dobra tolerancja na wysokie temperatury
2.  Dobra polowa tolerancja na mączniaka rzekomego w porównaniu do odmian standardowych
3.  Wysoki plon i doskanała jakość różyczek
4.  Bardzo wysoki uzysk różyczek dzięki mniejszemu udziałowi głąba w masie róży
5.  Niewielka ilość liści na łodydze ułatwia zbiór i przyspiesza przygotowanie produktu do sprzedaży

NOWOŚĆ

Odmiana

Okres wegetacji od sadzenia do zbioru 
(w dniach) Wielkość 

róży

Przeznaczenie

wiosna IV/V lato VI/VIII jesień IX/X rynek warzyw świeżch przetwórstwo

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

SV3277BL F1 70-75 60-65 68-73 bardzo duża +++ +++

SV0099BL F1 72-78 62-68 70-75 duża +++ +++

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

SV1002BL F1 NOWOŚĆ 75-80 65-70 73-78 bardzo duża +++ +++

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

2000 do 2010
EWOLUCJA NIE REWOLUCJA

2013: NOWA ERA
ŁATWY ZBIÓR BROKUŁÓW

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

 

Równomierny 
wzrost: 
zapewnia 
bardziej 
jednorodny
plon.

 

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

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

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

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

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

  siew  sadzenie  zbiór

SV0099BL F1 
 pierwsza odmiana brokuła przystosowana do zbioru 
mechanicznego – oszczędź swój czas i zmniejsz 
koszty uprawy!

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

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

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

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

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

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

brokuł do zbioru mechanicznegobrokuł
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Nasiona oznaczone logo Seminis zostaną dostarczone w opakowaniach Seminis.
Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników 
lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji  
co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych  
i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.
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BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE

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

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI

dr MARTA REPELEWICZ-SZYBKOWSKA
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 692 569 889
marta.repelewicz-szybkowska@monsanto.com 

KAMIL BARTKOWSKI
Specjalista ds. upraw szklarniowych
Rejon Kalisza
tel. kom. 784 004 768
kamil.bartkowski@monsanto.com

PAWEŁ SKRZYNECKI
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
pawel.skrzynecki@monsanto.com

ANNA WOJCIECHOWSKA
Region Polski Południowej
tel. kom. 606 317 500
anna.wojciechowska@monsanto.com

RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
radoslaw.grabowski@monsanto.com

MARCIN PORTKA
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
marcin.portka@monsanto.com

PIOTR DUTKOWSKI
Region Polski Centralnej
tel. kom. 660 507 692
piotr.dutkowski@monsanto.com

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU
 
dr KATARZYNA TYKARSKA-DUCHOVSKA
Dział rozwoju produktu: pomidor
tel. kom. 607 213 426
katarzyna.tykarska-duchovska@monsanto.com

MARCIN PIECHOTA
Dział rozwoju produktu: papryka, ogórek, marchew, por
tel. kom. 600 824 607
marcin.piechota@monsanto.com

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY NASION

Centrum Ogrodnicze POLGER Sp. z o.o.
Zofipole 144, 32-126 Igołomia
tel. (12) 287 03 90, kom. 602 397 776
biuro@polger.com; www.polger.com

FLORTOM Marek Górny, Magdalena Krzyżanowska
ul. Toruńska 155c, 85-880 Bydgoszcz
tel.(52) 522 23 32, kom. 608 101 799, fax (52) 511 56 56
ul. Waryńskiego 80, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 462 19 54, (52) 52 22 040, fax (52) 511 56 66
poczta@flortom.eu; www.flortom.eu

REHEZA Henryk Zając
Moszna 11a, 24-150 Nałęczów
tel. (81) 502 94 27, kom. 602 337 540
reheza@reheza.pl; www.reheza.pl
 
DREW SEEDS Krzysztof Grzyb
Doradca w zakresie uprawy i produkcji papryki
Dąbrówka Podłężna 41 k. Radomia, 26-652 Zakrzew
tel. (48) 610 58 93, (48) 363 86 67, kom. 608 531 551
krzysztofgrzyb@op.pl

SATIVEX S.C. Piotr Pańczak
ul. M. Rataja 28, 61-695 Poznań
tel./fax (61) 823 25 14, kom. 602 113 773, 609 224 992
kontakt@sativex.com.pl; www.sativex.pl

LIDIA HORTI LOGISTIC
ul. Rogatka 16, 62-860 Opatówek
tel. (62) 767 03 83, fax (62) 767 00 05
miroslaw.gimla@lidia-horti.pl, krzysztof.gimla@lidia-horti.pl
www.lidia-horti.pl

F.H.U. Sklep Ogrodniczy WIOLETTA Piotr Kutyła
ul. Nowy Świat 21a
26-900 Kozienice
tel. (48) 614 57 03, kom. 603 961 048
piotr.kutyla@op.pl, sklepwioletta@lancelot.nazwa.pl
www.sklepogrodniczy.isu.pl, www.sklepogrodniczy.net.pl

CHOJNACKI Centrum Rolno-Ogrodnicze Józef Chojnacki
Rogatka 9a, 62-860 Opatówek
tel. (62) 767 06 88, fax (62) 767 06 89
chojnacki@chojnacki.net; www.chojnacki.net


