


więcej informacji na seminis.pl
Obejrzyj film reklamowy na naszym kanale : Seminis® Vegetable Seeds Polska (Poland)
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Nowość

Monsanto Polska Sp. z o.o.
Biurowiec Q22,
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
tel. (22) 395 65 00 
fax (22) 395 65 01

KALENDARZ UPRAWY

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

 Siew   Uprawa   Zbiór

CECHY:

•  Generatywna roślina o otwartym pokroju

•  Szybko dorastające owoce i krótkie międzywęźla

•  Odmiana bardzo wydajna, dobrej jakości owoce

•  Rośliny wyrównane od momentu rozsady

•  Silny system korzeniowy

ZALETY:

•  Odmiana wymagająca mniejszych nakładów pracy

•  Łatwiejsza pielęgnacja i prowadzenie roślin

•  Wysoka tolerancja na niskie natężenie światła 

i zmienne warunki pogodowe

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:

•  Może być uprawiana w mniej profesjonalnych 

obiektach

•  Łatwe i szybkie pakowanie, nie wymaga sortowania

•  Nadaje się do uprawy w niskich obiektach

GŁOWNE ZALECENIA UPRAWOWE 
BRITANOS:

•  Siew nie wcześniej niż 10/15 lutego.

•  W nasadzeniach tunelowych od początku kwietnia 

należy poderwać 5-7 zawiązków owoców (w zależ-

ności od pogody). Ma to wpłynąć na zbudowanie sil-

nej rośliny, która będzie regularnie wiązała owoce.

•  Odmiana ma silny system korzeniowy i potrafi 

znieść wysoki poziom EC, ale najlepiej rośnie przy 

EC między 2,6-3,2 w podłożu.

•  Dojrzała roślina nie wytwarza pędów bocznych, 

dlatego zaleca się uprawę w systemie na główny 

pęd.

Nasz nowy wojownik! Nowa odmiana ogórka tunelowego.

Britanos F1

Regionalni Menedżerowie Handlowi 

RADOSŁAW GRABOWSKI

Rejon Polski Północnej

Współpraca z przemysłem przetwórczym

tel. kom. 664 143 543

radoslaw.grabowski@monsanto.com

PIOTR DUTKOWSKI

Rejon Polski Centralnej/Wschodniej

Dział rozwoju produktu: kapusta, brokuł, kalafior

tel. kom. 660 507 692

piotr.dutkowski@monsanto.com

MONIKA BUŁAWA

Rejon Polski Południowej/Wschodniej

tel. kom. 604 159 901

monika.bulawa@monsanto.com

MARCIN PIECHOTA

Dział rozwoju produktu: papryka, 

ogórek, marchew, por

tel. kom. 600 824 607

marcin.piechota@monsanto.com

MARIUSZ KĄKOL

Rejon Polski Zachodniej

tel. kom. 696 898 365

mariusz.kakol@monsanto.com


