
2020
2021 KALAFIOR–BROKUŁ
Wejdź z nami na szczyty!
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kalafior – odmiany wczesnekalafior – zestawienie odmian

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 dniAbeni F1
okres wegetacji 

63 dni

SV5777AC F1
okres wegetacji 

70 dni

Momentum F1
okres wegetacji 

58 dni

Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia do zbioru Zagęszczenie 

(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 +++ ++

Fortaleza F1 75 73 80 25–35 9 +++ +++

SV5818AC F1 - - 85–95 25–35 9 +++ +++

Agenda F1 - - 95–100 22–30 9 +++ +++

Aquata F1 - - 100–105 22–30 9 +++ +++

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wejdź z nami na szczyty!
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

Abeni F1
okres wegetacji 

63 dni

SV5777AC F1
okres wegetacji 

70 dni

Momentum F1
okres wegetacji 

58 dni

Wejdź z nami na szczyty!

Odmiana

Okres wegetacji 
od posadzenia do zbioru Zagęszczenie 

(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 +++ ++

Whitex F1 73 70 75 30 – 40 1 +++ ++

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

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

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

Gieflor F1 - - 95 – 105 24 – 30 10 +++ +++

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Whitex F1
okres wegetacji 

70 – 75 dni

NOWOŚĆ

Gieflor F1
okres wegetacji 

95 – 105 dni

NOWOŚĆQUICKER HARVEST AND
FRESHER LOOKING FOR LONGER

QUICKER HARVEST AND
FRESHER LOOKING FOR LONGER

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

Momentum F1
Bardzo dobra jakość  

w najwcześniejszym segmencie.
Najwcześniejsza odmiana kalafiora 

do upraw wczesną wiosną  
w tunelach foliowych.

Cechy odmiany:
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

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 bezpie czeństwo uprawy
Korzyści:

łatwe pakowanie i lepszy wygląd w skrzynkach
niższe koszty produkcji

biała i jednolita róża – produkt dobrze  
sprzedający się na rynku warzyw świeżych

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



KALAFIOR–BROKUŁ  | 54 |  K AL AFIOR–BROKUŁ

kalafior – odmiany wczesne kalafior – odmiany wczesne

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

SV5777AC F1
Znakomita jakość róży  
w każdych warunkach. 

Odmiana przeznaczona do wiosennej 
uprawy zarówno pod płaskimi osłonami, 

jak i bez osłon.

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)

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

Whitex F1
Nowa, bezokrywowa odmiana kalafiora  

o długo utrzymującym się białym kolorze.

 
 
 

Cechy odmiany:
odmiana wczesna, do nasadzeń wiosennych

okres wegetacji 70–75 dni od posadzenia
zagęszczenie 30–40 tys.szt/ha 
róża kompaktowa, wyrównana

zdrowe, mocne liście okrywowe,  
przylegające do róży

odmiana bezokrywowa – nie wymaga  
gumkowania, łatwy i szybki zbiór

długo zachowuje biały kolor po zbiorze 
atrakcyjny produkt na rynek warzyw świeżych

CURDIVEX® – 
przełom w uprawie kalafiora! 
Oszczędność czasu i kosztów!

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

Róża tradycyjnej odmiany kalafiora Róża odmiany kalafiora z konceptu 
CURDIVEX®

QUICKER HARVEST AND
FRESHER LOOKING FOR LONGER

Obejrzyj film na

Whitex-przełom w uprawie kalafiora!

Przedstawiamy nasz nowy koncept w uprawie
kalafiorów: odmiany bezokrywowe w porów-
naniu do tradycyjnych. Nowy koncept Curdi-
vex® daje producentowi możliwość zmniejsze-
nia kosztów produkcji poprzez szybszy zbiór 
(bez konieczności okrywania/gumkowania) 
wyższą jakość kalafiora, a przyszłościowo także 
możliwość zbioru selektywnego mechaniczne-
go jako odpowiedź na coraz większy problem
z siłą roboczą. Najważniejszą cechą nowej
koncepcji Curdivex® jest biała róża.
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odmiany na świeży rynek i do przetwórstwa

WYBIERZ SWÓJ SZCZYT!
Oferta do przemysłu Seminis

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

Fortaleza F1
HIT SEZONU wśród kalafiorów do 

przetwórstwa i na rynek warzyw świeżych! 
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

Zalety dla przemysłu chłodniczego:
•  brak kruszu przy różyczkowaniu
•  wzorcowy surowiec do mrożenia
•  idealna odmiana na początek kampanii 

przemysłowej: stabilny okres wegetacji i to-
lerancja na stresowe warunki uprawy, za-
pewnia dobry jakościowo surowiec do mro-
żenia w okresie kiedy inne odmiany często 
zawodzą

•  wczesny, wysoki plon handlowy

Zalety dla producenta:
•  odmiana bezpieczna i wiarygodna – stabilny 

okres wegetacji
•  dobrze znosi stresowe warunki uprawy
•  wczesny, wysoki plon handlowy
•  spiralne krycie róż
•  wysoki udział róż klasy I
•  róże dobrej jakości, doskonale prezentują 

się w skrzynkach
•  w opinii klientów róże pozostawione w polu 

dłużej zachowują biały kolor w porównaniu 
do innych odmian kalafiorów w tym seg-
mencie

SV5818AC
Bardzo dobra jakość 

różyczek, przy krótkim 
okresie wegetacji!

Gieflor
Nowy, mocny,  

zdrowy kalafior!Aquata
Zdrowa roślina,  

silny wigor!

Giewont
Najwięcej kg z ha!  

Nr 1 do przetwórstwa!

Fortaleza
Najlepsza na START!
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odmiany na świeży rynek i do przetwórstwa kalafior – odmiany do przetwórstwa

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

SV5818AC F1
Bardzo dobra jakość różyczek.

Nowa odmiana 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

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

Aquata F1
Dobre okrycie róż, silny wigor.

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

Gieflor F1
Nowy, mocny, zdrowy kalafior 

do przetwórstwa.
Nowa odmiana polecana dla przemysłu 
przetwórczego, do nasadzeń jesiennych.

Cechy odmiany:
odmiana do nasadzeń jesiennych 

okres wegetacji 95–105 dni po posadzeniu
polecany termin sadzenia 15 – 25 czerwca

zagęszczenie wynosi 24 – 30 tys/ha
rośliny o silnym wigorze 

liście bardzo zdrowe,  
pokrojem wzniesione do góry

róże mocno okryte spiralnie skręconym liściem
wysoki uzysk różyczki bardzo dobrej 

jakości i drobnej frakcji

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

Giewont F1
Standard dla przemysłu chłodniczego.
Odmiana polecana na zbiór jesienny 
z przeznaczeniem do przetwórstwa.

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
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Kampania letnia i jesienna Kampania jesienna

Zastosowanie w przetwórstwie

CECHY ODMIANY SV3277BL F1 SV1002BL  F1 TITANIUM  F1

Okres wegetacji
(w optymalnym terminie nasadzeń)

około 68 dni około 73 dni około 75 dni

najkrótszy, stabilny okres 
wegetacji

stabilny okres wegetacji stabilny okres wegetacji 

Plonowanie powtarzalne stabilne 
plonowanie na różnych 
stanowiskach 

zwięzłe róże, bardzo dobry 
plon, wysoki % udział różyczki 
z róży, róże nie rozluźniają się

bardzo ciężkie, zbite róże, 
najwyższe plonowanie,  
wysoki % udział różyczki  
z róży, róże nie rozluźniają się

Typ rośliny mocna roślina z silnym 
wigorem

kompaktowa roślina  
z wysoko osadzoną różą 

kompaktowa roślina  
z wysoko osadzoną różą

Kształt róży lekko wypukła, jak inne 
odmiany standardowe na 
rynku

mocno wypukła mocno wypukła

Optymalne nasadzenia  
na przemysł

 ok. 30 tys/ha ok. 35 tys/ha 35 tys/ha

Tolerancja  
na przerastanie róż

jak inne standardowe odmiany 
na rynku

nieprzerastanie róż listkami  
w okresach stresowych 

nieprzerastanie róż listkami  
w okresach stresowych

Szybkość zbioru jak inne standardowe 
odmiany na rynku

łatwy, szybki zbiór (wysoko 
osadzona róża, zredukowane 
ulistnienie pod różą, 
wyrównanie dojrzewania)

łatwy, szybki zbiór (wysoko 
osadzona róża, zredukowane 
ulistnienie pod różą, 
wyrównanie dojrzewania)

Jamistość  
głąba

jak inne standardowe odmiany 
na rynku

brak tendencji do tworzenia 
pustych komór w głąbach

brak tendencji do tworzenia 
pustych komór w głąbach

Wielkość  
pąka

drobny pąk o ciemnozielonej  
barwie

mały/średni pąk bardzo drobny pąk, brak 
tendencji do rozwoju 
kwiatostanów 

Podatność na choroby wysoka zdrowotność wysoka zdrowotność wysoka zdrowotność

Tolerancja  
na niekorzystne  

warunki uprawy

tolerancja na wysokie 
temperatury oraz okresy suszy, 
odmiana przydatna szczególnie 
na słabsze stanowiska

bardzo dobra tolerancja na 
wysokie temperatury

wskazane nawadnianie  
w okresach suszy

Inne promocyjna cena nasion

BROKUŁ

Odmiana

Okres wegetacji  
od sadzenia do zbioru (w dniach)

Wielkość róży

Przeznaczenie

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

świeżych
przetwórstwo

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

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

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

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

Titanium F1 NOWOŚĆ - - 75–80 bardzo duża ++ +++

Steel F1 - - 95–105 bardzo duża +++ +++

brokuł

SV3277BL F1
Stabilny okres wegetacji, wierne plonowa-

nie 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

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

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 przem. chłodniczego

5.  Wysoka zdrowotność roślin

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
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brokuł Kalafiory i brokuły Seminis

Łukasz Chrobak z okolic Unisławia

„Kalafiory Seminis 

to niezmiennie 

wzorzec najwyższej 

jakości.”

„Kalafiory Seminis 

zawsze pokazują 

najwyższą klasę. 

Będę kontynuował 

ich uprawę 

w kolejnych latach!”

Maciej Jakubiak, Gniazdów

Gildas Bernardeau, Radosław Grabowski z firmy 
Seminis prezentują odmianę Titanium .

Odmiana Titanium F1 prezentowana podczas  
dni brokuła SEMINIS

Odmiana Titanium F1 prezentowana podczas dni 
brokuła SEMINIS

Odmiana Titanium F1 prezentowana podczas  
dni brokuła SEMINIS

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 70 dni

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

Obejrzyj film na

Seminis Vegetable Seeds Polska

Terminy

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

  siew  sadzenie  zbiór

Titanium F1
Niezastąpiona odmiana do przetwórstwa i na 
rynek warzyw świeżych ze względu na wagę, 

jakość, plon. 
Odmiana wyłacznie do nasadzeń  

na jesienny zbiór.
 
 
 

NOWOŚĆ

Obejrzyj film na

Seminis Vegetable Seeds Polska

Cechy odmiany:

rośliny wysokie i silne, ze wzniesionymi liśćmi
tworzy ciężkie, zbite róże z drobnymi pąkami

odmiana tolerancyjna na przerastanie róży liśćmi
Brokuł Titanium F1 jest odmianą o wysokim potencjale 

plonotwórczym, ale jednocześnie wymagającą pod 
względem uprawowym. 

Podstawowe wskazówki uprawowe: 

- polecany tylko do uprawy jesiennej, termin sadzenia  
15-30 lipca, wówczas okres wegetacji wyniesie  

od 75 do 85 dni od posadzenia
- wybierać mocniejsze stanowiska o uregulowanym pH 

 i zasobne w skladniki NPK i mikro
- odmiana lubi wyższe poziomy nawożenia N, wskazane 

pogłówne posypowe nawożenie saletra wapniową 
(zwłaszcza w przypadku ryzyka wymycia N)

- konieczne zapewnienie nawadniania, zwłaszcza w okresie 
suszy i upałów a także jesienią przed zbiorem.

- ograniczyć możliwość wystąpienia warunków stresowych.

Mariusz Kąkol, Monika Buława, Piotr Dutkowski
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– z nami od lat!

Program ochrony warzyw kapustnych preparatami 
firmy Bayer

BBCH

Insektycydy:

Fungicydy:

09 14 18 41 45 49

Serenade® ASO Luna® Experience

Decis® Mega

Movento®

Proteus®

Previcur® Energy

„Nie mogę pozwolić 

sobie na ryzyko 

w uprawie, 

dlatego wybrałem 

kalafiory Seminis.”

Sławomir Milczarek, Karsznice Góra Św. Małgorzaty

„Jakość zawsze 

bez zarzutów!”

Roman Jasonek, Złotniki

„To już kolejny rok 

kiedy uprawiam 

kalafior Fortaleza. 

Zbiór jest zawsze 

perfekcyjny!”

Bartłomiej Olejnik, Kuchary

Bruki Unisławskie
Pan Jarosław Pieńczewski (3ci od lewej)  

i jego załoga podczas zbioru odmiany GiewontRobert Lipowiecki, Glewiec

„Fortaleza – odmiana 

chętnie kupowana 

i ceniona na rynku 

krajowym oraz 

na eksport.”



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


