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The Sky’s the Limit
Odmiany brokułów w ramach konceptu High 
Rise™ mierzą wysoko wraz z producentami 
poprzez wyrównany plon wysokiej jakości.

Składniki odżywcze

Brokuły maja wysoką  

zawartość witaminy C.

Aromatyczne brokuły High 

Rise™ pozwalają czerpać te 

korzyści odżywcze.

Wyrównanie

Spójny wygląd brokułów 

konceptu High Rise™ oznacza 

niezawodny wybór, pozwalający 

przeprowadzić szybki zbiór  

i różyczkowanie, ze względu 

na mniejszą ilość liści niż 

konwencjonalne brokuły.

Innowacja

Przełomowy brokuł  

o wysoko wzniesionej róży 

na łodydze. Łatwe, szybkie 

cięcie, co przekłada się na 

redukcję kosztów zbiorów 

i nakładów pracy.



CECHY ODMIANY:

• Stabilny okres wegetacji: ok. 78-85 dni

• Ciężka, zbita róża o wysokim udziale różyczek  
z róży, stabilne plony na różnych stanowiskach

• Mocna roślina z wysoko wyniesioną różą

• Dobrze wyselekcjonowane pojedyncze, 
drobne różyczki

• Optymalne nasadzenie: 35 tys/ha

• Bardzo szybki zbiór, wyrównanie dojrzewania

• Drobny, wyrównany pąk

• Wysoka zdrowotność

• Dobra tolerancja na wysokie temperatury

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA:

• Wyrównany plon, wysokiej jakości

• Dobrze znosi warunki stresowe

• Szybkie, łatwe różyczkowanie –  
ręczne i mechaniczne

• Utrzymuje zdrowotność na polu

KORZYŚCI DLA ZAKŁADU:

• Bezpieczeństwo jakości surowca

• Długo utrzymuje zielony kolor

• Drobne dobrze wyselekcjonowane różyczki

• Drobny pączek

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

 siew
 sadzenie
 zbiór

KLASYFIKACJA

Segment do nasadzeń wiosenno-jesiennych

Termin sadzenia  kwiecień, czerwiec, lipiec

Okres wegetacji 78 – 85 dni od posadzenia

Przeznaczenia przemysł przetwórczy

Zagęszczenie 35 tys.szt/ha

Andersia (SVBL0273)*

Nowa odmiana brokuła o wysokiej jakości różyczki, dobrym wyrównaniu, szybkim zbiorze



więcej informacji na seminis.pl

Bayer - Crop Science
Monsanto Polska Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa, 
tel +48 22 395 65 00 
fax +48 22 395 65 01

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 - 2020 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kampania letnia i jesienna Kampania jesienna

Okres wegetacji
(w optymalnym 

terminie nasadzeń)

około 68 dni
najkrótszy, stabilny okres 
wegetacji

około 73 dni
stabilny okres wegetacji

około 78-85 dni
stabilny okres wegetacji

około 75 dni
stabilny okres wegetacji

Plonowanie
powtarzalne stabilne
plonowanie na różnych
stanowiskach

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

ciężka, zbita róża o wysokim 
udziale różyczek z róży, 
stabilne plony na różnych 
stanowiskach

bardzo ciężkie, zbite róże, 
najwyższe plonowanie, wy-
soki % udział różyczki z róży, 
róże nie rozluźniają się

Typ rośliny
mocna roślina z silnym
wigorem

kompaktowa roślina
z wysoko osadzoną różą

mocna roślina z wysoko 
wyniesioną różą

kompaktowa roślina
z wysoko osadzoną różą

Kształt róży
lekko wypukła, jak inne
odmiany standardowe na 
rynku

mocno wypukła mocno wypukła mocno wypukła

Optymalne nasadze-
nia na przemysł

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

Szybkość zbioru
jak inne standardowe
odmiany na rynku

łatwy, szybki zbiór (wysoko 
osadzona róża, zreduko- 
wane ulistnienie pod różą, 
wyrównanie dojrzewania)

bardzo szybki zbiór, wysoko 
osadzona róża, 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

jak inne standardowe 
odmiany

brak tendencji do tworzenia 
pustych komór w głąbach

Wielkość
pąka

drobny pąk o ciemnozielonej 
barwie

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

Podatność na 
choroby

wysoka zdrowotność wysoka zdrowotność wysoka zdrowotność wysoka zdrowotność

Tolerancja
na niekorzystne

warunki uprawy

tolerancja na wysokie tempe- 
ratury oraz okresy suszy, 
odmiana przydatna szcze-
gólnie na słabsze stanowiska

bardzo dobra tolerancja na 
wysokie temperatury

dobra tolerancja na wysokie 
temperatury

wskazane nawadnianie
w okresach suszy

Inne promocyjna cena nasion

BROKUŁ

OFERTA BROKUŁÓW SEMINS DO PRZETWÓRSTWA

CECHY ODMIANY SV3277BL F1 SV1002BL F1 TITANIUM F1ANDERSIA F1


