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W sezonie 2014 wprowadziliśmy do sprzedaży nową 
odmianę ogórka partenokarpnego marki Seminis, o na-
zwie handlowej SV4097CV F1. Podczas trzech lat testów 
w Polsce wykazała się niezwykle wysoką plennością i ja-
kością plonu. Producenci, którzy testowali tę odmianę 
zwracali uwagę na możliwość jej uprawy w niskich tune-
lach, w podłożach organicznych jak i mineralnych. 

W ramach promocji tej odmiany na naszym rynku zorga-
nizowaliśmy szereg spotkań zimą i latem z producentami, 
sklepami, odbiorcami by podzielić się wiedzą o uprawie 
tej odmiany, jej zaletach i charakterystycznych cechach, 
które wyróżniają ją na tle innych odmian dostępnych na 
rynku.

Dziękujemy za liczny udział i do zobaczenia w przy-
szłym sezonie!

Wokół nowości
spotkania ogórkowe SV4097CV F1 w sezonie 2014

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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Ogórek

Mirabelle F1 – standard od lat i na lata!
Produkcja ogórka partenokarpnego pod osłonami nie nale-
ży do najłatwiejszych. Potrafi być jednak bardzo opłacalna. 
Uprawie towarzyszy wiele czynników stresogennych, wpły-
wających bezpośrednio na plon.

Zimne noce plus niedobór światła w ciągu dnia przy upra-
wach bardzo wczesnych mocno ograniczają wzrost roślin. 
Letnie upały, silne słońce połączone z  trudnościami od-

powiedniego wietrzenia roślin powodują, że niemalże więdną, 
schną. Uprawa również odbywa się w różnych podłożach - od 
uprawy w glebie przez słomę do wełny mineralnej lub w matach 
kokosowych. Zmienne są również miejsca uprawy – tunele folio-
we, szklarnie starych konstrukcji, jak i nowoczesne obiekty. Rośli-
na sama w sobie musi być łatwa w prowadzeniu, by producent 
potrafił reagować szybko na jej potrzeby. Dodatkowo dochodzi 
zmienność rynku i wymagań odnośnie koloru i  jakości owocu. 
W obliczu tak wielu zmiennych – uprawowych / rynkowych, war-
to uprawiać odmianę, na której można polegać, której uprawa nie 
jest wyzywaniem, a źródłem dobrej jakości owoców i wysokiego 
plonu. Producent potrzebuje odmiany, która urośnie i da wysoki 
plon w różnych warunkach uprawowych i pogodowych.

Mirabelle F1 – standard na lata!

Odmiana Mirabelle F1 jest w Polsce od lat! Można powie-
dzieć, że ukształtowała rynek ogórka małosolnego w Polsce. 
To odmiana, która od lat towarzyszy producentom w różnych 
warunkach uprawowych, ze względu na swoje unikalne cechy. 
Szybko odbudowuje krzak po okresach chłodu lub niedoboru 
światła. Bardzo dobrze znosi upały, jak i niskie temperatury. 
Radzi sobie ze zmniejszoną ilością światła w najwcześniejszych 
nasadzeniach. Mirabelle F1 jest uprawiana w różnych warun-
kach – od tuneli foliowych po nowoczense szklarnie, ponieważ 
w każdych z  tych konstrukcji daje wysoki plon, dobrej ja-
kości owoców.

Szczególnym atutem Mirabelle F1 jest kolor owoców, 
który jest unikalny na rynku, dzięki temu, niezależnie od 
sytuacji rynkowej, popyt na tego typu ogórka jest niezmien-
ny. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że Mirabelle F1 to 
ogórek od lat i na lata!

„Mirabelle F1, to u mnie podstawowa odmiana ogórka 
partenokarpicznego! Jest niezawodna, niezależnie od 
warunków danego sezonu”

Paweł Pilas – producent ogórka z Tłokinii Kościelnej.

„Mirabelle F1 jest uniwersalną odmianą. Jedyną o takim 
kolorze owoców. Uprawiamy ją na najwcześniejsze na-
sadzenia jak i przez cały rok. To podstawowa odmiana 
w naszym gospodarstwie”.

Krzysztof Bączak – producent ogórka z Opatówka.

Mirabelle F1 
 
Wczesna i bardzo plenna odmiana ogórka, standard 
na rynku!

Odporność: HR: Ccu, IR: CMV/Px

Owoc:
»  smukły, kształtny
»  proporcje długości do średnicy 3,3:1
»  jasnozielona skórka, pokryta średniej wielkości brodawkami

Uwagi:
»  do uprawy zarówno pod niskimi jak i wysokimi osłonami
»  odmiana jest odporna na wirusa mozaiki ogórka, parcha 

dyniowatych oraz mączniaka prawdziwego i rzekomego 
dyniowatych

»  owoce są doskonałym surowcem do produkcji ogórka 
„małosolnego”

NOWOŚĆ

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

  siew  sadzenie  zbiór

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

Odporność: HR: Ccu/CMV, IR: Px

Cechy odmiany:

Typ uprawy: Do uprawy w niskich i wysokich tunelach 
ze wstępnym ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania, w różnych 
podłożach (wełna mineralna, podłoże organiczne).

Termin uprawy: Odmiana polecana do nasadzeń późną 
wiosną oraz latem. 

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

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

II klasy

Zalety odmiany:

»  mniej zabiegów ochrony roślin
»  łatwiejsze prowadzenie uprawy i zbiór owoców
»  wysoki plon całkowity
»  spełnia wysokie wymagania rynku (polecany też dla 

supermarketów)
»  podczas całego okresu uprawy owoce zachowują kształt 

i proporcje między długością, a średnicą

Korzyści dla producenta:

»  zdrowsze owoce = lepsza jakość, konkurencyjny produkt 
na rynku

»  niższe koszty produkcji na kilogram wyprodukowanych 
owoców = oszczędności

»  lepsza cena za dobrej jakości produkt = wyższy dochód
»  ograniczone wymagania co do warunków uprawy = możliwość 

zaoszczędzenia na przygotowaniu obiektów do uprawy

Odmiana SV4097CV F1 jest najnowszą odmianą ogórka 
partenokarpicznego marki Seminis. Podczas trzech lat testów 
w  Polsce wykazała się niezwykle wysoką plennością 
i  jakością plonu. Rośliny odmiany SV4097CV F1 
charakteryzują się generatywnym wzrostem i  otwartym 
pokrojem, wytwarzają krótkie międzywęźla, mają małą 
tendencję do tworzenia pędów bocznych,  przez co są 
bardzo łatwe w  pielęgnacji. Odmiana nie zrzuca 
zawiązków w stresujących warunkach uprawy. Jest 
doskonałą odmianą do stosowania w  uprawie tunelowej 
z nasadzeń od początku kwietnia.
W  bieżącym sezonie 2014 producenci docenili korzystne 
cechy odmiany SV4097CV F1. Odmiana spotkała się  
z  ogromnym zainteresowaniem producentów. Zwracali 
oni uwagę na możliwość jej uprawy w  niskich tunelach, 
w  podłożach organicznych jak i  mineralnych. Docenili 
przede wszystkim łatwość zbioru i  przygotowania 
owoców do sprzedaży. Potwierdzali, że odmiana jest 
„małoobsługowa”, nie wymaga dużych nakładów pracy 
przy pielęgnacji, daje wysoki plon bardzo wyrównanych 
owoców, które nie przyrastają na grubość. Owoce po 
zbiorze nie wymagały sortowania. To doskonały produkt na 
rynek warzyw świeżych oraz surowiec do produkcji ogórka 
małosolnego, polecany również do supermarketów.
Z  odmianą SV4097CV F1 oszczędzasz swój czas 
(łatwa pielęgnacja roślin) i powiększasz swoje zyski 
(uzyskujesz owoce wysokiej jakości, wyrównane 
przez cały cykl uprawy).

PEWNOŚĆ w Twoich rękach

SV4097CV F1 – doceniona 
nowość w sezonie 2014! 

Oszczędź swój czas, powiększ swoje zyski!

Ogórek

Ogórki w Gospodarstwie Pana Krzystofa Bączaka z Opatówka upra-
wiane są od lat. Uprawa prowadzona jest w tunelach foliowych 
oraz szklarniach starego typu, na wełnie mineralnej. Od trzel lat 
w gospodarstwie obok podstawowej odmiany Mirabelle F1 upra-
wiana jest także nowa odmiana ogórka partenokarpnego z hodowli 
Seminis – SV4097CV F1.

Doświadczenie trzyletniej uprawy nowej odmiany potwierdza, 
że ogórek SV4097CV F1 jest godny uwagi! Uprawiamy go 
z nasadzenia kwietniowego, na dwa cykle. To co mi się podo-
ba w tej odmianie, to jej zdolność do utrzymania jakości 
owoców od pierwszego do ostatniego zbioru. Dodatkowo, 
ogórek ten jest bardzo łatwy w uprawie, ze względu na wysoką 
zdrowotność (nie występują choroby grzybowe). Roślina ma 
bardzo mocno rozbudowany system korzeniowy. Bardzo 
dobrze radzi sobie podczas upałów i słonecznych dni. 
W uprawie SV4097CV F1 ważne jest by nie obrywać pędów 
bocznych (których i tak wytwarza niewiele), gdyż odmiana wiąże 
owoce na tych pędach. Zabieg usuwania tzw. „wilków” można 
przeprowadzić raz w miesiącu, urywając sam czubek.

W  przyszłym roku planujemy zwiększyć nasadzenie odmiany 
SV4097CV F1 głównie ze względu na wysoki plon, bardzo do-

brej jakości owoców, nawet podczas słonecznych, upalnych dni. 
Tylko takie cechy odmiany gwarantują opłacalność produkcji na 
zmiennym rynku ogórka.

SV4097CV F1 to odmiana godna uwagi!
wysoki plon, bardzo dobra jakość owoców, mniejszy nakład pracy

Pan Krzysztof Bączak ceni odmianę SV4097CV F1 przede wszystkim 
za łatwość produkcji, wysoki plon, bardzo dobrej jakości owoców. 
Na zdjęciu z żoną i córką.

Odmiana

Owoc

HR IR
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Odmiany do szybkiego kwaszenia (na małosolne)

Mandy F1 11-12 8 zielona Ccu
CMV/

Px
 × × ×  

Mirabelle F1 10-12 7 jasnozielona Ccu
CMV/

Px
× × × × ×

Merengue F1 10-12 8 zielona z jasnymi 
smugami

CMV/
Ccu

Px  × × ×  

Magdalena F1 10-12 7 jasnozielona Ccu/Px CMV × × ×

SV4097CV F1 10-12 9 zielona
Ccu/
CMV

Px × × × ×

Odmiana Wczesność Wzrost, 
pokrój

Kwitnienie 
– typ Uwagi

 Odmiany do szybkiego kwaszenia (na małosolne) 

Mandy F1
bardzo 

wczesna silny partenokarpny wysoki, wczesny 
i wyrównany plon

Mirabelle F1
bardzo 

wczesna średni partenokarpny najwcześniejszy 
wysoki plon

Merengue F1
bardzo 

wczesna średni partenokarpny bardzo wysoki 
plon handlowy

Magdalena F1
bardzo 

wczesna średni partenokarpny tworzy mało 
pędów bocznych

SV4097CV F1
bardzo 

wczesna średni partenokarpny wysoki plon 
handlowy

UŻYTE SKRÓTY I OBJAŚNIENIA:

* oznacza tolerancję

barwa im wyższa cyfra, tym ciemniejsza zieleń

CMV (Cucumber mosaic virus) – wirus 
mozaiki ogórka

Ccu (Cladosporium cucumerinum) – 
parch dyniowatych

Px (Erisiphe cichoracearum) – 
mączniak prawdziwy dyniowatych


