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ieżący rok przyniósł wiele niespodzianek producentom
cebuli. Długo utrzymująca się zima utrudniała przeprowadzenie siewów w optymalnym terminie. Cebule
wysiewano dopiero w drugiej połowie kwietnia, a nawet na
początku maja. Wielu producentów rozpoczęło uprawę na
mokrych stanowiskach, co było przyczyną słabych wschodów, a także zniszczenia struktury gleby. Późniejsze zabiegi
herbicydowe również hamowały wzrost szczypioru. Nierównomierne rozłożenie opadów w czasie wegetacji pogorszyło
jakość i wielkość plonu na plantacjach nienawadnianych, które dominują w uprawie cebuli.
Te wszystkie czynniki spowodowały, iż cebuli w Polsce będzie
mniej niż w ubiegłych latach, a to wpłynie na ich wyższą cenę.
Na rosnące ceny cebuli ma wpływ również poziom produkcji
cebuli na całym świecie. Blisko 10% spadek zasiewów w Rosji,
ok. 8% niższe plony w Holandii i pozostałych krajach Europy
zachodniej przyczynia się do braku surowca. Również padający podczas zbiorów cebuli deszcz w całej Europie i Rosji
znacznie wpłynął na jakość cebuli. Dodatkowo do niedawna
w takich krajach jak Indie, Pakistan było silne zapotrzebowanie na cebulę. Obecnie w tym rejonie trwają zbiory cebuli
własnej produkcji.
Jak w takim razie przygotować się do sprzedaży w roku
obecnym oraz do wyboru odmiany na rok następny?
Nieznane są jeszcze prognozy produkcji cebul z półkuli południowej. Hiszpania ma plony na podobnym poziomie co
w roku ubiegłym. W Holandii obecnie jest mniejszy eksport
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Gorsza jakość

cebul może przełożyć się na przechowanie, a tym samym
na ilość towaru wysokiej jakości pod koniec marca 2014 r.
W takiej sytuacji można prognozować stabilnie rosnące ceny
cebuli. Dlatego w tym roku (2014) najlepiej jest przechować swoje cebule jak najdłużej. Trzeba brać pod uwagę,
jakie odmiany mamy w przechowalni, jak przygotowaliśmy je
do przechowania. Jakie jest ich finalne przeznaczenie? Nie
zawsze wiadomo, który kierunek będzie w danym roku bardziej opłacalny lub sprzedawalny. Czy cebula w łusce, czy pod
obieranie? Czy cena będzie wysoka w połowie sierpnia, czy
dopiero później? W takim przypadku dobrze jest wybrać
odmianę elastyczną, łatwo adoptującą się do zmiennych
wymagań rynku. Takie odmiany znajdziesz wśród odmian
cebul Seminis.
Zapraszamy do lektury newslettera, w którym dzielimy się
z Państwem opiniami producentów na temat naszych odmian.
Piszemy o odmianie Narvito F1, którą w tym roku oferowaliśmy zaprawianą kompleksowo. Odmiana doskonale sprawdziła się w tych trudnych, stresowych warunkach minionego
sezonu, dając wyrównane wschody i jak mówią nasi producenci – rekordowe plony. Prezentujemy też Państwu naszą
nowość RS 0775 1481 F1 – średniowczesny Rijnsburger
wyróżniający się wysoką jakością łuski, do długiego
przechowania, który już zyskał swoich zwolenników wśród
producentów cebuli.

Dobry rok dla cebuli!

Moja plantacja cebul była pokazowa!
Narvito F1 – rekordowe plony i jakość w sezonie 2013!

Z

aprawianie nasion cebuli zaprawami insektycydowymi jest to najtańszy sposób ochrony plantacji przed
śmietką cebulanką oraz wciorniastkiem, ale
zabieg ten nieprawidłowo wykonany może
przynieść niepożądane skutki. Prawdą jest,
że większość producentów w Polsce samodzielnie zaprawia nasiona cebuli zaprawami
insektycydowymi w warunkach domowych,
co ze względu na wysoką fitotoksyczność
tego typu zapraw, jest obarczone dużym

ryzykiem i niejednokrotnie kończy się niepowodzeniem, co skutkuje znacznym obniżeniem zdolności i energii kiełkowania
nasion. Profesjonalne firmy nasienne takie
jak Monsanto SEMINIS mają w stałej ofercie
nasiona cebuli zaprawione kompleksowo,
zwłaszcza w Europie zachodniej producenci zwykle zamawiają tylko takie nasiona.
W sezonie 2013 koncern Monsanto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu produ-

centów w Polsce oferował nasiona popularnej
odmiany NARVITO F1 zaprawione kompleksowo (przeciwko chorobom grzybowym oraz
szkodnikom) w promocyjnej ofercie (bez dopłaty za zaprawę insektycydową Mundial).
Oferta cieszyła się bardzo dużą popularnością
i co ważniejsze przyniosła pożądane efekty.
Pola z cebulą NARVITO F1 były niezwykle okazałe i uzyskano z nich rekordowe plony mimo niesprzyjającego przebiegu
pogody w minionym sezonie.

O opinię na temat odmiany NARVITO poprosiliśmy kilku producentów cebuli z różnych regionów.

Narvito F1 – uzyskałem rekordowe plony!

Pan Cezary Sakowski prezentuje
odmianę Narvito – wyrównane, bardzo
dobrej jakości, cebule w tak trudnym
roku były pozytywnym zaskoczeniem
dla producenta.

„To był dla mnie jeden z lepszych sezonów, jeśli chodzi o uprawę cebuli” – stwierdza Pan Cezary Sakowski, który gospodaruje na areale 50 ha w miejscowości Krępa
koło Dobrzynia nad Wisłą.
Przywiązuję dużą wagę do jakości materiału siewnego oraz doboru odmiany do
mocnych, zlewnych stanowisk jakie występują w moim gospodarstwie. W tym sezonie do produkcji wybrałem popularną odmianę NARVITO F1 marki SEMINIS, która
nadaje się do najdłuższego przechowania, co daje mi bezpieczeństwo i możliwość
wyboru najdogodniejszego momentu sprzedaży. Nasiona były zaprawione kompleksowo z użyciem bardzo dobrej kombinacji substancji aktywnych – podkreśla
Pan Sakowski. Mimo późniejszego niż zwykle terminu siewu (25 kwiecień) oraz
niekorzystnych warunków agrotechnicznych, uzyskałem rekordowe plony, co
(jak na ten rok) było pozytywnym zaskoczeniem nie tylko dla mnie, ale również dla
wizytujących moje plantacje doradców i przedstawicieli firm z branży ogrodniczej.
Odmiana NARVITO F1 wręcz książkowo załamała szczypior, gdy był on jeszcze
w bardzo dobrej kondycji – zdrowy i gruby. Uzyskany plon to ok. 65 ton/ha grubych
cebul o średnicy 7–8 cm. Na uwagę zasługuje fakt, że plantacje z Narvito nie były
nawadniane, a wszystkie cebule były bardzo wyrównane pod względem
wielkości.

dobry rok dla cebuli  |

2

Dobry rok dla cebuli!
Narvito F1

Narvito F1
– absolutny hit
tego sezonu!
Pan Władysław Nowakowski
prezentuje odmianę Narvito.
W jego opinii dzięki bardzo
silnemu systemowi korzeniowemu odmiana bardzo dobrze
zniosła tegoroczny stres
spowodowany przez suszę
i wysokie temperatury.

Odmiany z oferty SEMINIS są nam
znane od wielu lat – mówi Władysław Nowakowski – Prezes Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Starym
Radziejowie w województwie kujawsko-pomorskim, specjalizującej się w uprawie cebuli. SEMINIS ma szeroki
asortyment odmianowy, z którego w naszym gospodarstwie zastosowanie mają
zarówno najwcześniejsze na rynku odmiany typu amerykańskiego (Exacta F1,
Golden Spike F1) oraz sprawdzone odmiany do najdłuższego przechowania
(Bennito F1, Narvito F1).
Największy udział w naszej produkcji mają odmiany przeznaczone do przechowywania typu Rijnsburger, spośród których absolutnym hitem w tym sezonie
okazała się odmiana NARVITO F1. Plantacje z cebulą NARVITO F1 były wręcz
pokazowe, podczas gdy na większości okolicznych pól wokół Radziejowa można
było zobaczyć pola z małymi cebulami, z zasychającym na stojąco szczypiorem.
Dzięki bardzo mocnemu systemu korzeniowemu odmiana NARVITO F1 bardzo
dobrze zniosła tegoroczny stres spowodowany przez suszę i wysokie temperatury i nawet na nienawadnianym stanowisku uzyskaliśmy wysoki plon bardzo
wyrównanych cebul.

wysoki plon
do najdłuższego
przechowania

» cebula typu Rijnsburger o okresie wegetacji

127 dni
» przeznaczona do najdłuższego przechowania
(do czerwca)
» atrakcyjny kolor łuski z wysokim połyskiem
» cebule o cienkiej szyjce, wyrównane, kształt
kulisty, lekko wydłużony
» możliwość obierania mechanicznego
» do wysiewu również na ciężkich glebach

Mundial – skuteczny insektycyd do profesjonalnego zaprawiania nasion cebuli
Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE nr
781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013, środki ochrony roślin zawierające fipronil (Mundial, BASF) mogą być stosowane do profesjonalnego zaprawiania nasion cebuli przez firmy nasienne. Dla producentów cebuli jest to bardzo dobra wiadomość,
ułatwiająca zwalczanie najgroźniejszego szkodnika – wciornastka tytoniowca. Zarówno praktyka, jak i wyniki wieloletnich
doświadczeń, wskazują na długotrwałe działanie zaprawy i skuteczne zwalczanie tego szkodnika. Zaprawianie nasion wydaje się najskuteczniejszą metodą kontroli populacji wciornastka
w cebuli, zwłaszcza przy dość ograniczonej liczbie zarejestrowanych w tej uprawie insektycydów.
Fipronil – substancja aktywna dopuszczona do zaprawiania nasion cebuli. Nazwa handlowa środka – Mundial, oferowany przez
firmę BASF. Produkt stosowany z powodzeniem w Holandii jako
zaprawa nasienna od 2009 r.
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» Działanie: śmietka cebulanka (Delia antiqua), wciornastek
» Zalecana dawka: 200 ml Mundial na 1 mln nasion
» O ddziaływanie na nasiona: oczekiwany minimalny spadek

zdolności kiełkowania 0–5%, ale w dalszym ciągu utrzymywana
jakość nasion precyzyjnych (testy dla nasion niepobudzonych).

Wykres % porażenia szczypioru
przez wciornastka 14 tygodni po siewie
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RS 0775 1481 F1

NOWOŚĆ

nowy numer na naszej liście zasiewów w roku 2014!
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Hopkiem zaliczana jest do najprężniej działających w Polsce.
W tym roku cebule uprawiano na ok.
120 ha. Jedną z nich była nowa odmiana Seminis RS 0775 1481 F1.
Nowość ta została sprawdzona w warunkach produkcyjnych, bez nawadniania. Porównywana była z innymi,
nowymi odmianami oraz tymi, które
uprawiamy regularnie. „Odmiana
Seminis RS 0775 1481 F1 mimo
trudnych, choć jednakowych dla
wszystkich odmian warunków, wyróżniała się pod względem jakości.

RS 0775

Mimo mozaikowatego pola bardzo
równo załamała szczypior. Cienka
szyjka, kształtne, okrągłe cebule oraz
brak „bliźniaków” (podwójnych stożków wzrostu) wyróżniło tę odmianę
już na samym początku. Dodatkowo
RS 0775 1481 F1 była twarda, o dobrze zamkniętej łusce.
Po tegorocznej uprawie możemy
stwierdzić, że na pewno odmiana
RS 0775 1481 F1 wkomponuje
się w nasz plan zasiewów cebuli
w roku 2014.” – komentowała Pani
Jadwiga Najda ze Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie.

Pani Jadwiga Najda (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem) wraz z Marcinem Portka (Monsanto) prezentują nowość RS 0775 1481 F1.

1481 F1 – jakość i długie przechowywanie
» nowa odmiana typu Rijnsburger o okresie wegetacji około 118 dni
» w ysoka polowa zdrowotność szczypioru
» cebule dużego rozmiaru, kuliste, o wysokiej jakości
» bardzo dobre wyrównanie i twardość cebul
» mocna, złotobrązowa łuska i cienka szyjka
» w ysoki plon ogólny i handlowy
» przydatna do bardzo długiego przechowywania – do końca maja
» w ysoka tolerancja na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania
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ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax (22) 395 65 01
www.seminis.com.pl

PAWEŁ SKRZYNECKI
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
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Marcin Liszewski,
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ŁUKASZ RYCOMBEL
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 602 411 391
lukasz.rycombel@monsanto.com
KAMIL BARTKOWSKI
Rejon Polski Centralnej
tel. kom. 784 004 768
kamil.bartkowski@monsanto.com

RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
radoslaw.grabowski@monsanto.com
Marcin Portka
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
marcin.portka@monsanto.com

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.
Cebule Seminis 2014.
© Monsanto Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 11/2013.
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