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cebula – zestawienie odmian

Odmiana
Wegetacja  

dni od 
siewu

Kształt Barwa łuski
Prze-

chowy-
wanie

Obiera-
nie Uwagi

Typ amerykański

Golden Spike F1 105 kulisty jasnobrązowa 0 ++++ bardzo plenna, obieranie do końca roku

Typ hiszpański

SV6646NW F1 118 kulisty miedziana + ++++
bardzo plenna, do obierania i średniokrótkiego 
przechowywania

SV4774NW F1 125
kulisty, lekko 
wydłużony

miedziana + ++++
bardzo plenna, do obierania i średniokrótkiego 
przechowywania

Rijnsburger

Shakito F1 107-114 kulisty jasnobrązowa ++ +++
najwcześniejszy Rijnsburger z możliwością 
przechowywania

SV3557ND F1 112–118 kulisty jasnozłota +++ +++

najwyższej jakości cebula do handlu po 
przechowaniu, woreczek, obieranie podczas 
przechowywania, niska polowa podatność na 
mączniaka rzekomego, przydatna w produkcji 
ekologicznej

Packito F1 120-124 kulisty jasnozłota +++ +++
odmiana szczególnie polecana na worek dzięki 
wysokiemu wyrównaniu i bardzo atrakcyjnej 
łusce

Rockito F1 120-127
kulisty, lekko 
wydłużony

jasnozłota ++++ ++
najtwardsza w asortymencie, najwyższa 
jakość łuski, bardzo długie przechowanie 
również na pryzmach

Bossito F1 122-128 kulisty żółtobrązowa ++++ +++
bardzo plenna odmiana, która charakteryzuje się
dużym kalibrem cebul w rozmiarze 70-90 mm

Cebula czerwona

R 4593 F1 112 kulisty
czerwono-
-bordowa

+ ++
szybki wzrost i wysoki wigor, atrakcyjne 
wybarwienie, niezawodnie plonuje na różnych 
stanowiskach

Cebula biała

Orizaba F1 115 kulisty biała ++ +++
tworzy duże, twarde i mocno okryte łuską 
cebule, po przechowaniu zachowuje piękny, 
biały kolor

Sterling F1 120 kulisty biała + +++ bardzo duża, wysoki plon, delikatny smak

SV4058NU F1 120–125 kulisty biała ++ +++
duże, twarde i okryte mocną łuską cebule, 
wysoki plon, łagodny smak

Cebula zimująca

Balstar F1 300 kulisty jasnobrązowa - +++ dobrze zimuje, wysoki, wyrównany plon

Cebula szczypiorowa

Green Banner F1 0 0 0 0 0
wczesna, strzelisty szczypior, doskonały 
kontrast kolorystyczny, zalecana głównie na 
wiosnę i jesień

Baja Verde F1 0 0 0 0 0
wczesna, strzelisty szczypior, tolerancja 
na wysokie temperatury, uprawa na lato, 
bez tendencji do tworzenia kulistych zgrubień

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Shakito

SV3557ND

Packito

Rockito

Bossito

  Potencjalny termin przechowywania  Zalecany termin zbioru

Kalendarz zbioru i przechowywania

Seminis to więcej niż tylko dostawca materiału siewnego.  
Seminis dostarcza kompleksowe i  zrównoważone rozwiązania  
od nasion po ochronę roślin, zbiór i przechowywanie.

Pracujemy razem z naszymi partnerami, aby spełnić
Twoje oczekiwania i potrzeby.

Czy odwiedziles nas na jednym z naszych 
dni otwartych?

Seminis Experience iX 
Bazoches en Dunois, 
Frankrijk 

Zeskanuj kod!
Obejrzyj IX spotkanie
cebulowe we Francji
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SV6646NW F1
Twój Hiszpan!

Cechy odmiany:
ilość dni wegetacji ok. 118

cebula w typie hiszpańskim
cebula dnia długiego, zalecany wysiew po 

10 kwietnia w celu ograniczenia ryzyka jarowizacji
wysoko plonująca odmiana, rozmiar cebul Jumbo, 

jumbo colossal
szybki wzrost i przybieranie masy cebul

silny wigor rośliny
mocny system korzeniowy, plonowanie nawet 

w trudnych warunkach uprawowych
wysoka odporność na różową zgniliznę korzeni 

cebuli (Pyrenochaeta terrestris) oraz  
umiarkowana na fuzaryjną zgniliznę cebuli  

(Fusarium oxysporum f.sp.cepae)
mocna jak na ten typ miedziana łuska

kaliber cebul ok. 80 mm
wysoki udział pojedyńczych stożków wzrostu

Przeznaczenie:
odmiana szczególnie przydatna do obierania 

po (nieosiągalnym dla odmian wczesnych) 
średniokrótkim przechowywaniu

Cebule w typie hiszpańskim 
– pewny plon i elastyczność 

dla producenta!

Od kilku lat w Polsce odmiany cebul typu 
hiszpańskiego cieszą się coraz wiekszą 
popularnością. Przewagą tego typu jest 
bardzo duży rozmiar cebul. Pozycjonu-
je to idealnie te odmiany do sprzedaży do 
przemysłu przetwórczego (krążki, kost-
ka) oraz do obierania. Możliwość krót-
kiego przechowania daje elastyczność,  
jeżeli chodzi o przygotowanie surowca do 
sprzedaży. Naturalna predyspozycja do 
tworzenia dużych cebul pozwala uzyskać 
wyższy plon całkowity.

REWOLUCJA 
 NA POLU

typ hiszpański

Golden Spike F1
Bardzo wysoki plon dużych cebul.

Cechy odmiany:
odmiana w typie amerykańskim  

rozmiaru jumbo-colossal (bardzo duża) 
okres wegetacji 106 dni

pewny, wczesny i bardzo wysoki plon dużych cebul
atrakcyjna łuska

silny system korzeniowy
przechowywanie do stycznia

przeznaczona do obierania jak i na susz  
oraz mrożenie

umiarkowana odporność (IR)  
na fuzaryjną zgniliznę cebuli  

(Fusarium oxydosporum f. sp. cepae)
umiarkowana odporność na różową zgniliznę 

korzeni cebuli (Pyrenocheeta terrestris)

Przeznaczenie:
przeznaczona do obierania jak i na susz  
oraz mrożenie, krótkie przechowywanie

ceubla dnia średniego, zalecany wysiew po 
10 kwietnia, w celu ograniczenia ryzyka jarowizacji

typ amerykański
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SV4774NW F1
Rewolucja na polu!

Cechy odmiany:
nowa, wczesna odmiana cebuli w typie 

hiszpańskim o okresie wegetacji około 125 dni
cebule wyrównane, kuliste, twarde  

i bardzo dużych rozmiarów
umiarkowanie mocna i ciemna łuska

bardzo wysoki plon ogólny i handlowy z przewagą 
cebul o średnicy powyżej 80 mm

wyjątkowo wysoka zawartość pojedyńczych 
stożków wzrostu

wierne plonowanie nawet  
w trudnych warunkach uprawowych

bardzo silny szczypior i rozbudowany system 
korzeniowy zapewniają wysoką zdrowotność 

i efektywne wykorzystanie składników 
pokarmowych w każdych warunkach

wysoka odporność na różową zgniliznę korzeni 
cebuli (Pyrenochaeta terrestris) oraz  

umiarkowana na fuzaryjną zgniliznę cebuli 
(Fusarium oxysporum f.sp.cepae)

Przeznaczenie:
odmiana szczególnie przydatna do obierania 

po (nieosiągalnym dla odmian wczesnych) 
średniokrótkim przechowywaniu

cebula dnia długiego, zalecany wysiew po 
10 kwietnia, w celu ograniczenia ryzyka jarowizacji

REWOLUCJA 
 NA POLU

typ hiszpański Rijnsburger wczesny

Shakito F1
Jedna z najszybciej rosnących w typie 

Rijnsburger na rynku
Nowe połącznie wczesności, atrakcyjnej 
łuski oraz możliwości przechowywania

Cechy odmiany:
Mocny system korzeniowy, umożliwia szybki wzrost 

i pobieranie składników pokarmowych
Krótka wegetacja około 107 dni, pozwala  

na szybszy start kampanii zbioru i sprzedaży
Wysokie plony, które przy sprzyjających  

warunkach pogodowych przekraczają 60 t/ha*
Wyrównany kulisty kształt cebul

 Jasnobrązowa dobrze przylegająca łuska
Przechowywanie do końca lutego

Dobra polowa zdrowotność
Wysoki udział cebul w kalibrze 50-70

Zalecenia uprawowe:
Zalecany wysiew 2,8-3 j./ha

Zalecane deszczowanie w trakcie intensywnego 
wzrostu, średnio około 10 dni wcześniej niż  

u odmian średnio późnych i późnych 

NOWOŚĆ
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SV3557ND F1
Unikalne połączenie wczesności 

z możliwością umiarkowanie długiego 
przechowywania.

Cechy odmiany:
nowa, wczesna odmiana cebuli w typie Rijnsburger 

o okresie wegetacji około 112 dni
silny wigor i bardzo dobra zdrowotność szczypioru

cebule bardzo dobrze wyrównane, kuliste, 
o wysokim udziale frakcji 60–80 mm

mocna łuska i wysoka twardość cebul
bardzo wysoki plon ogólny i handlowy,  

również po przechowywaniu
wysoka tolerancja na przedwczesne pobudzenie 

podczas przechowywania
niska polowa podatność na mączniaka rzekomego

silny system korzeniowy gwarantuje wysoką 
tolerancję na niekorzystne warunki uprawy i wierne 

plonowanie na różnych stanowiskach glebowych
wysoka przydatność do obierania dzięki 

dużemu rozmiarowi cebul i wysokiej zawartości 
pojedyńczych stożków wzrostu

Przeznaczenie:
obieranie, rynek warzyw świeżych

Źródło: średnia z 11 prób (7 prób w Holandii oraz 

4 próby we Francji) – od 2009 do 2012 r.

Wykres przedstawiający kalibrację cebul
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Rijnsburger wczesny

Uniwersalność odmiany SV3557ND F1
1. �wczesna�i duże�cebule�(wysoki�plon)�=�łatwa�

w obieraniu
2. �wczesna,�duże�cebule,�jasna�łuska�=�idealny�

produkt�na�rynek�warzyw�świeżych
3. �mocna�łuska,�wysoka�twardość�cebul�

i duża�tolerancja�na�pobudzenie�w trakcie�
przechowywania�=�odpowiednia�do�
umiarkowanie�długiego�przechowywania,�
pomimo�krótkiego�okresu�wegetacji

Packito F1
Wysokie wyrównanie i atrakcyjny wygląd 

handlowy cebul
Odmiana szczególnie polecana  
do pakowania na świeży rynek  

w tzw. carry bag i siatki klipsowe

Cechy odmiany:
Atrakcyjna jasno brązowa łuska

Silnie przylegająca łuska, bardzo twarda
Atrakcyjny wizualnie i jakościowo plon
Kolejna z serii bardzo twardych cebul  

do długiego przechowywania (Maj)
Wegetacja około 120 dni

Wyższa niż u odmian standardowych  
odporność na choroby

Bardzo dobra polowa zdrowotność szczypioru
Wysokie wyrównanie cebul w kalibrze 50-70  
oraz 60/80 ( w zależności od normy wysiewu)

 
Zalecenia uprawowe:

Zalecany wysiew od 3 do 3,2 j./ha
Zalecane deszczowanie  

w trakcie intensywnego wzrostu

NOWOŚĆ

Rijnsburger
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Rockito F1
Twarda niczym skała! 

Odmiana średnio-późna do długiego 
przechowywania

Cechy odmiany:
silny system korzeniowy wpływa na mocny wigor 

rośliny i wykorzystanie wody  
oraz składników pokarmowych

strzelisty mocny zdrowy szczypior
cienka zamknięta szyjka

cebule kuliste z wystająca piętką
jasno-złoty kolor

wysoka jakość łuski, która jest twarda, trwała
najtwardsza odmiana w asortymencie

wysoki plon handlowy również 
po okresie przechowania

wysoki udział pojedyńczych stożków  
wzrostu (ok. 72%)

Przeznaczenie:
do sprzedaży w łusce, woreczek, jako towar 

wysokiej jakości
wysokiej jakości odmiana do długiego 

przechowywania zarówno w skrzyniopaletach 
jak i na wysokich pryzmach

Źródło: 9 prób Seminis – od 2009 do 2013 r. – Holandia 

Wykres oznaczający kaliber cebul po zbiorze
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Rijnsburger

Bossito F1
Nowy późny Rijnsburger z bardzo dużym 

potencjałem plonowania

Cechy odmiany:
Błyszcząca łuska, która zyskuje jaśniejszą barwę  

w trakcie przechowywania
Kolejna z serii bardzo twardych cebul  

do długiego przechowywania (poł. Maja)
Atrakcyjny plon cebul dużego kalibru 70-80 mm

Możliwość obierania po przechowywaniu
Bardzo tolerancyjna na wyrastanie  

w trakcie przechowywania
Wegetacja około 127-130 dni

Wyższa niż u odmian standardowych  
odporność na choroby

Wyróżniająca się polowa zdrowotność szczypioru
Wysokie wyrównanie cebul w kalibrze 70-80 mm

 
Zalecenia uprawowe:

Zalecany wysiew 3 j./ha
Zalecane deszczowanie w trakcie intensywnego 

wzrostu i niedoborów wody
 

NOWOŚĆ

Rijnsburger późny
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cebula czerwona i biała 

SV4058NU F1
Wysoki plon dużych cebul.

Odporność:
HR: Pt IR: Foc

Cechy odmiany:
cebula dnia długiego o białej łusce  

i łagodnym smaku
rozmiar cebul: od dużego do bardzo dużego 

(większy od Orizaby, podobny lub większy 
od Sterlinga, przy zalecanej normie wysiewu 

750 tys. nasion na ha)
wysoki potencjał plonowania

cebule są okrągłe i dosyć twarde
łuska lepsza niż u Sterlinga i podobna do Orizaby
okres przechowywania jest zauważalnie dłuższy 

niż Sterling i prawie tak długi jak u Orizaby
stanowi połączenie pozytywnych cech Sterlinga 

i Orizaby: duży rozmiar cebul i wysoki plon 
(jak Sterling) oraz twardość cebul, mocna łuska 

i przydatność do średniokrótkiego przechowywania 
(jak Orizaba)

SYMBOLE ODPORNOŚCI

Symbol Znaczenie

Foc Fuzaryjna zgnilizna cebuli (Fusarium oxysporum f. sp cepae)

Pt Różowa zgnilizna korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)

HR�(High�Resistance)�– odporność wysoka
IR�(Intermediate�Resistance)�– odporność umiarkowana

R 4593 F1
Do uprawy na różnych stanowiskach.

Cechy odmiany:
najnowsza mieszańcowa odmiana cebuli czerwonej

okres wegetacji 112 dni
silny wigor roślin i szybki wzrost

wysoki udział cebul o średnicy 60–80 mm w plonie 
głównym

kształt okrągły, lekko spłaszczony
łuski mają atrakcyjny, ciemnobordowy kolor

dobre zdolności adaptacyjne  
do różnych stanowisk uprawowych

rekomendowana gęstość siewu: 600 tys. nasion/ha
wysoka odporność na fuzaryjną zgniliznę cebuli 

(Fusarium oxysporum f.sp.cepae) oraz  
umiarkowana na różową zgniliznę korzeni cebuli 

(Pyrenochaeta terrestris) 

Balstar F1
Wysoki, wyrównany plon.

Cechy odmiany:
okres wegetacji – 300 dni

doskonale zimuje
średniowczesna odmiana o wysokim potencjale 

plonotwórczym
szybko rozpoczyna wegetację po zimie, 

tolerancyjna na jarowizację
tworzy wyrównane, okrągłe, twarde cebule 

z atrakcyjną, żółtą łuską
silnie wzniesiony szczypior kwalifikuje tę odmianę 

do sprzedaży w pęczkach 
doskonały smak 

cebula zimująca i szczypiorowa 

Green Banner F1
Wysoki, wyrównany plon.

Cechy odmiany:
Okres wegetacji ok. 90 dni

Do najwcześniejszego siewu wiosennego pod 
osłonami oraz przez cały sezon w gruncie

Cebula szczypiorowa do zbioru pęczkowego 
na świeży rynek

Szczypior sztywny, długi, mocno przylegający
Wykazuje dobrą zdrowotność polową

Wysoka odporność na fuzaryjną zgniliznę cebul 
(Fusarium oxysporum f. sp. cepae)  

i umiarkowana odporność na różową  
zgniliznę korzeni cebuli (Pyrenochaeta terrestris)
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Will Jan van der Molen z firmy Maatschap van der Molen od ośmiu lat uprawia 
cebulę w miejscowości Uithuizermeeden. Jest to najbardziej wysunięty na północ 
punkt Holandii. Przez ostatnie 3 lata wybierał do uprawy w swoim gospodarstwie  
SV3557ND i z satysfakcją podkreśla, że jest to bardzo dobra odmiana z oferty cebul 
Seminis.

SV3557ND
Will Jan tłumaczy swój wybór: Należę do zrzeszenia rolników Agrifirm, które testowało 
na swoich polach doświadczalnych SV3557ND. Odmiana ta osiągnęła bardzo dobre 
wyniki, wyróżniała się świetną łuską i doskonałą twardością pomimo niedoborów 
wody, z którą przez długi czas były problemy. Odmiany, które wcześniej uprawiałem 
uzyskiwały zadowalające wyniki, ale mimo dobrej łuski, zbierały się pod nią pęcherzyki 
wody. Teraz nie mam takich problemów. Odmiana SV3557ND nie dorasta do bardzo 
dużych rozmiarów, ale dzięki temu rośnie równomiernie i odpowiednio się wypełnia, 
co sprawia, że bardzo dobrze się przechowuje. Są to powody, dla których odmianą 
SV3557ND obsiałem pole o powierzchni 10 ha. 

„SV3557ND to godna polecenia odmiana, która bardzo dobrze 
rośnie w gorących i suchych warunkach pogodowych”

Przechowywanie:

Will Jan kontynuuje: SV3557ND jest odmianą, która na północy nadaje się do bardzo długiego przechowywania, chociaż 
my zazwyczaj magazyny mamy już puste w lutym lub marcu. Jest to min. związane z dobrym podziałem i organizacją 
pracy przy uprawie ziemniaków, którą również prowadzimy w naszym gospodarstwie. Cebule wysiewamy w kwietniu, 
kiedy gleba ma już odpowiednią temperaturę, natomiast orkę zawsze wykonujemy jesienią. SV3557ND ma bardzo równe 
i jednolite kiełkowanie. Oprócz dobrego startu i kiełkowania odmiana ta posiada bardzo dobry system korzeniowy,  
co powoduje, że jest bardzo odporna na suszę. W gospodarstwie nie posiadamy nawadniania, jest to dość skomplikowane 
na północy Gronignen. Woda jest tutaj słona i nie nadaje się do podlewania.

Wcześnie i równo załamuje szczypior:

Will Jan: „W tym roku byliśmy zaskoczeni dobrą pogodą na początku sezonu, ale susza zakończyła zabiory bardzo 
wcześnie, bo już w połowie września. SV3557ND była bardzo wyrównana i w ciągu kilku dni załamała szczypior. Na 
szczęście jeszcze długo po załamaniu szczypioru pozostawała zielona. Ze względu na jej wczesność obawiałem się,  
że plon będzie mniejszy, niż w innych częściach kraju, ale okazało się, że tak się nie stało. Po załamaniu szczypioru cebula 
nadal utrzymywała silny wzrost. Pomimo suszy i wyższej średniej temperatury tego lata, wydajność SV3557ND okazała 
się bardzo stabilna. Cieszę się, że nawadnianie uprawy nie było konieczne.”

Fazorowanie:

Will Jan podkreśla, że gorące lato 2019 miało pewne zalety. Dzięki suszy była mniejsza presja chorób, mniej wilgoci, 
a w konsekwencji mniej chorób grzybowych. Natomiast przeprowadzenie zabiegu fazorowania plantacji było nieco 
utrudnione. Odmiana SV3557ND szybko i równo załamuje szczypior, dlatego sądzę, że zabieg fazorowania wykonałem  
o kilka dni za późno. Jednak jak już wcześniej wspomniałem, mimo tego, że odmiana SV3557ND szybko załamuje 
szczypior, to ten nadal pozostawał zielony i preparat idealnie się wchłonął. 

Na podsumowanie Will Jan podkreślił, że SV3557ND  

to bardzo dobra odmiana, która świetnie radzi sobie 

podczas gorących i suchych warunków pogodowych.



Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego 
pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, 
ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie  lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych 
produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej 
podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym 
z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
© 2004 - 2019 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE
MONSANTO Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel. (22) 395 65 00, fax (22) 395 65 01

www.seminis.pl

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI

MARIUSZ KĄKOL
Rejon Polski Zachodniej

tel. kom. 696 898 365
mariusz.kakol@bayer.com

RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej

Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543

radoslaw.grabowski@bayer.com

PIOTR DUTKOWSKI
Rejon Polski Centralnej

Dział rozwoju produktu: kapusta, kalafior, brokuł 
tel. kom. 660 507 692

piotr.dutkowski@bayer.com

KAROLINA MISZTAL
Rejon Polski Południowej

tel. kom. 606 451 651
karolina.misztal.ext@bayer.com

więcej informacji na seminis.pl


