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Nowe możliwości, zawarte w nasionach  
tworzonych poprzez ludzi,  

naturę i technologię.

SAKATA SEED CORPORATION to firma 
oddana hodowli, produkcji i dystrybucji szerokiej 
gamy nasion warzyw i kwiatów wysokiej jakości, 
które mają służyć wszystkim nabywcom  żywności, 
od producentów po konsumentów. Wśród 
zasługujących na uwagę różnorodnych produktów, 
które wprowadziliśmy na rynek znajdują się brokuł 
Parthenon F1 i pomidory Mini Star F1. Innowacja 
stanowi podstawę naszych działań. 
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Spis treści
(à venir)

Kontynuujemy rozwój naszej firmy
W 2014 roku Sakata wkroczyła w drugi wiek 
działalności firmy. W czasie długiej swojej historii 
przypominała nieustannie najważniejsze wartości 
na których opiera działania, a są nimi Jakość, 
Niezawodność, Doświadczenie.Obecnie, firma 
rozszerza swoją działalność badawczą na rynku 
globalnym oraz na rynkach lokalnych na całym 
świecie.

Nasi ludzie służą ci pomocą
Zadowolenie  i satysfakcja  klienta  jest naszym 
priorytetem. Sakata pracuje w zaufaniu z naszymi 
klientami, starając się sprostać ich  oczekiwaniom. 
Jesteśmy marką rozpoznawalną na całym świecie 
oraz stabilnym partnerem na rynku nasion dla 
profesjonalnych producentów warzyw.
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BakłażanBakłażan BrokułBrokuł
ROMANOV F1
XX Duże lśniące, ciemno fioletowe, prawie czarne owoce 
o długości 22-25 cm, o średnicy 4 cm, osiągają wagę 
przeciętnie 200-250 gram.
XX Bakłażan o wysokim potencjale plonotwórczym.
XX Odmiana ta charakteryzuje się długim okresem 
produkcji.

AQUILES F1
XX Odmiana bardzo wczesna  o okresie wegetacji 65-70 
dni od momentu posadzenia.
XX Roślina o zwartym pokroju, oraz wyrównanej, okrągłej i 
twardej róży w jasno zielonym kolorze.
XX Odmiana ta jest odporna na uszokdzenia stożka 
wzrostu, odpowiednia na najwcześniejsze nasadzenia. 
Główki osiągają wagę 350-500 g
XX Brokuł ten można uprawiać na mini główki zwiększając 
gęstość nasadzenia. 
XX Odmiana wykazuje bardzo niską częstość 
występowania przedwczesnego kwitnienia  przy 
wczesnym nasadzeniu.
XX Brokuł ten lubi nawożenie z wysokim  stężeniem azotu, 
odpowiednie nawadnianie oraz żyzną glebę.

Romanov F1

Aquiles F1

EOS F1
XX Eos jest odmianą z przeznaczeniem do zbioru wiosną 
i jesienią.
XX Bardzo odporna na zanikanie stożka wzrostu.
XX Róże charakteryzują się ciemnozielonym kolorem, o 
drobnych pączkach, osiągają wagę 400-600 gram.
XX Odmiana może wytwarzać duże, okrągłe róże i jest 
mało wrażliwa na występowanie bocznych odrostów.

Eos F1 
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Brokuł

CHRONOS F1
XX Brokuł o pokroju zwartym podniesionym, o róży 
ciemnozielonej, kopulastej , ze stalowoniebieskim 
nalotem woskowym. 
XX Mogą występować nieliczne boczne odrosty.
XX Osiąga wagę nawet do 600g.
XX Odmiana przeznaczona do uprawy na zbiór letni oraz 
jesienny.
XX Odmiana o okresie wegetacji  65-70 dni, przeciętnie 
około tygodnia szybsza od Parthenona.
XX Odmiana jest wyjątkowo tolerancyjna względem 
niskich jesiennych temperatur nocnych.

ARES F1
XX Odmiana brokułu wczesnego o zwartym pokroju, 
pół wzniesionym, przeznaczona na potrzeby rynku 
świeżego.
XX Posiada kopulastą różę w kolorze ciemnozielonym, o 
drobnych pączkach, osiągającą wagę do 700 gram.
XX Okres wegetacji tej odmiany wynosi 63-67 dni 
momentu  wysadzenia na pole. 
XX Odmiana posiada wysoki potencjał plonotwórczy, oraz 
charakteryzuje się wyrównanym plonem.

NOWOŚĆ

Chronos F1

Ares F1

Naxos F1

NAXOS F1
XX Brokuł średnio wczesny (65-70 dni z rozsady) 
przeznaczony do uprawy późnowiosennej i letniej.
XX Pokrój roślin bardzo silnie wzniesiony, zwarty, bez 
odrostów bocznych z rozetą liściową otaczającą wieńcem 
róże chroniąc ją przed bezpośrednimi promieniami słońca 
oraz suchym wiatrem.
XX Odmiana sprawdza się doskonale również w uprawie 
nawodnionej na zbiór w terminach lipcowo-sierpniowych.
XX Róża umiarkowanie kopulasta, o wadze około 600 
gram, zbudowana z bardzo drobnych pączków w kolorze 
ciemnozielonym z niebieskostalowym odcieniem.
XX Najbardziej odporna odmiana na wysokie temperatury 
na rynku z lekką skłonnością do  jamistości głąba, 
przeznaczona na potrzeby świeżego rynku oraz przemysłu.
XX Odmiana sprawdza się doskonale przy produkcji 
ekologicznej  latem.
XX Odmiana nie jest polecana na bardzo wczesne 
nasadzenia.
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Brokuł

Triton F1

Brokuł
MARATHON F1
XX Marathon uważany jest  za główny wyznacznik normy 
rynkowej.  Dołączany jest do wielu programów upraw 
brokułów ze względu na wysoką adaptację do rożnych 
warunków uprawowych oraz łatwość uprawy tej 
odmiany.
XX Odmiana jest powszechnie uprawiana na potrzeby 
rynku świeżego oraz na potrzeby przemysłu.
XX Jest to uniwersalna odmiana do uprawy w całym 
okresie, również na nasadzenie zimowe.
XX Okres wegetacji wynosi 75-80dni od momentu 
wysadzenia.
XX Najlepszą jakość tej odmiany osiąga się podczas  
wczesnych nasadzeń (zbiór w czerwcu), oraz dla 
majowych wysiewów (zbiór we wrześniu- październiku).

PARTHENON F1
Najlepsza waga i jakość na rynek świeży oraz 
do przetwórstwa

XX Odmiana ta jest udoskonaleniem Marathona, o okresie 
wegetacji o 4-5 dni dłuższym, co daje całkowity okres 
80-85 dni wegetcaji od momentu wysadzenia na pole.
XX Prathenon jest odmianą wiodącą na rynku brokuła.
XX Róże  ciężkie o zbitej strukturze przeznaczone są 
zarówno na rynek świeży jak i na przetwórstwo.
XX Pączki malutkie, o kolorze głębokiej zieleni, bardzo 
wyrównane. 
XX Roślina o silnym wigorze oraz mocnym systemie 
korzeniowym
XX Odmiana wykazuje dużą odporność w stosunku do 
stresowych warunków związanych z niedoborem azotu.
XX Brokuł ten przeznaczony jest na zbioru od początku 
lata aż do końca jesieni.

TRITON F1
XX Odmiana polecana na zbiór późno letni i jesienny.
XX Okres wegetacji 78-83 dni, niewiele wcześniejszy  niż 
Parthenon.
XX Okragła korona, daje bardzo dobrą wagę,  
przy gęstym nasadzeniu.
XX Doskonała odmiana zarówno na rynek  
swieży jak i przetwórswto
XX Waga średnia  400-600 g.

Marathon F1
Parthenon F1
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ODMIANA OKRES  
WEGETACJI TERMIN  ZBIORU

GŁÓWKA
WAGA (GRAM) GŁÓWNE CECHY

KOLOR KSZTAŁT PĄCZEK

AQUILES F1 65-70 Wiosna Zielony Poł okrągły Drobny 350-500 Wysoko odporna na uszkodzenia stożka wzrostu do zbioru wiosną.

EOS F1 67-72 Wiosna/jesień Ciemno zielony Okrągły Średnio drobny 400-600 Mniej wrażliwa na boczne odrosty.

ARES F1 63-68 Wiosna/lato Ciemno zielony Okrągły Drobny 600-700 Odmiana wczesna o wysokim potencjale plonotwórczy

CHRONOS F1 65-70 Jesień Niebiesko zielony Okrągły Średnio drobny 400-600 Idealna odmiana nabardzo gęste nasadzenia.

NAXOS F1 75-80 Lato Ciemno zielony Okrągły Drobny 400-600
Bardzo tolerancyjna na wysokie temperatury, zalecany okres sadzenia od połowy maja 

do połowy lipca.

MARATHON F1 75-80 Cały sezon Zielony Pół okrągły Drobny 350-500 Uniwersalna odmiana do uprawy w całym okresie.

TRITON F1 78-83 Lato/jesień Ciemno zielony Okrągły Drobny 400-600 Odmiana na rynek świeży oraz przetwórswto.

PARTHENON F1 80-85 Lato/jesień Ciemno zielony Okrągły Bardzo drobny 400-800 Najlepsza jakość róży,polecana zarówno na rynek świeży jak i do przemysłu.
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BurakBurak
RED HAWK F1
Wczesny, bardzo plenny mieszaniec do upraw 
na świeży rynek w różnych terminach

XX Red Hawk jest odmianą wczesną, o kulistym, pięknie 
wybarwionym korzeniu bez tendencji do tworzenia 
łykowatych, jasnych pierścieni. 
XX Burak ten może być uprawiany na najwcześniejsze 
zbiory również pod osłonami.
XX Charkteryzuje się długim okresem przydatności do 
zbioru.
XX Wysoka zawartość cukru powoduje,  iż burak ma 
zastosowanie również w przetwórstwie, oraz nadaje się 
na przechowanie.
XX Charakteryzuje się doskonałym smakiem.
XX Burak polecany również do upraw ekologicznych.
XX Okres wegetacji 70-80 dni.

CARDEAL F1
XX Odmiana średnio wczesna buraka, z przeznaczeniem 
na rynek świeży oraz do długiego przechowywania.
XX Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem cukru i 
bardzo dobrym smakiem, odmiana ta jest doskonała na 
przetwórstwo.
XX Posiada okrągły, bardzo dobrze wybarwiony  ciemno 
czerwony korzeń. 
XX Okres wegetacji 90-100 dni.

KESTREL F1
XX Burak średnio późny z przeznaczeniem na botwinę, 
świeży rynek oraz przetwórstwo. Ze względu na wysoką 
zawartość cukru nadaje się do przechowywania.
XX Wysoka zawartość cukru powoduje że można 
wykorzystać tę odmianę do mrożenia, produkcji soków 
oraz ekstarktów.
XX Charakteryzuje się silnym wzrostem oraz wigorem.
XX Burak o okrągąłym kształcie korzenia oraz 
intensywnym kolorze czerwieni.
XX Okres wegetacji wynosi 90 -100 dni.

Red Hawk F1

Cardeal F1

Kestrel F1
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RODINA F1
XX Odmiana buraczka podłużnego, cylindrycznego, średnio 
późna.
XX Korzenie średniej długości, gładkie, intensywnie 
wybarwione na ciemno czerwony kolor o słodkim 
smaku.
XX Wykazuje bardzo mała skłonność do zniekształceń 
korzeni.
XX Odmiana zalecana zarówno na świeży rynek, jak 
i dla przemysłu przetwórczego na plastry oraz na 
przechowywanie.
XX Charakteryzuje się silnym wigorem, intensywnym 
wzrostem oraz wysokim potencjałem plonotwórczym.
XX Okres wegetacji tego buraka wynosi średnio 105-115 dni.

GOLDEN EYE
XX Odmiana ta posiada intensywny żółto-złoty kolor. 
XX Burak o korzeniu wyrównanym, gładkim i okrągłym, o 
rozecie średniej grubości.
XX Odmiana  średnio późna, późna, przeznaczona na rynek 
świeży, ze względu na łagodny słodki smak.
XX Odmiana ta polecana jest na rynek hobbistyczny oraz 
specjalistyczny.

Rodina F1

Chioggia

Golden Eye

CHOGGIA
XX Odmiana  o wspaniałym smaku.
XX Buraczki o wewnętrznych kręgach w  kolorze czerwono 
białym.
XX Odmiana polecana na rynek świeży.

9
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Burak liściastyBurak liściasty
BULLS’ BLOOD 
SCARLETTA
XX Najnowsze unikatowe osiągnięcie firmy Sakata.
XX Zaczynając od łodygi liście charakteryzują się 
doskonałym  głębokim, purpurowym kolorem, oraz 
wyrównanym wzrostem.
XX Odmiana ta stanowi znakomity dodatek do sałatek, 
nadając im piękny kolor.
XX Charakteryzuje się dobrym wigorem podczas chłodnych 
okresów w klimacie umiarkowanym.

GALAXY F1
XX Odmiana liści buraka o dużym wigorze oraz wyrównym 
wzroście.
XX Roślina o wysokiej tolarancji na niskie temperatury, 
osiągająca wysoki plon podczas chłodnych sezonów.
XX Posiada liście o owalnym kształcie oraz atrakcyjnym 
zielonym kolorze i jasno czerwonej łodyżce.
XX Odmiana ta jest również polecana do uprawy jesienno-
zimowej.

RHUBARB CHARD
XX Odmiana o atrakcyjnie prezentujących się zielonych 
liściach oraz unerwieniu i  łodyżce w czerwonym 
kolorze.
XX Odmiana ta jest polecana na sałatki oraz do 
gotowania, gdy osiągnie pożądaną wielkość.
XX Roślina do uprawy od wiosny do wczesnej jesieni.

Rhubarb Chard

Galaxy F1

Bull‘s Blood Scarletta 
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DESTINY F1
XX Liście ciemno zielone, o łodydze w kolorze ciemnej 
zieleni.
XX Odmiana odporna na mączniaka rzekomego.
XX Przeznaczona do produkcji jesienno- zimowej.

FIRE FRESH F1
XX Odmiana o pięknym kontraście pomiędzy czerwoną 
łodygą a zielonymi liściami.
XX Fire fresh jest odmianą  Sakaty o najszybszym 
wzroście, przeznaczoną do uprawy podczas całego 
sezonu.
XX Charakteryzuje się silnym wigorem oraz wysoką 
zdrowtnością. 
XX Odmiana ta jest polecana do upraw ekologicznych.
XX Posiada pakiet wysokiej odporności na chwościka oraz 
średniej odporności na mączniaka rzekomego.

SEREN F1
XX Jasno zielone liście o czerwonym unerwieniu.
XX Odmiana o wyrównanym kształcie i wielkości liści.
XX Przeznaczona do uprawy podczas całego sezonu.
XX Chrakteryzuje się łagodnym smakiem botwinki.

Destiny F1

Fire Fresh F1

Seren F1

11
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Cebula
RED CREOLE
XX Cebula w kolorze ciemno czerwonym, 
twarda okryta mocną łuską. 
XX Odmiana przeznaczona na rynek świeży , 
o lekko ostrym smaku.
XX Odmiana nadaje się do bezpośredniego 
siewu. 
XX Cebula o wielkości średniej oraz dużej o 
wysokim potencjale plonotwórczym.

Red Creole

Pegase F1Rosanna

Cebula

ROSANNA
XX Rosanna, jest bardzo atrakcyjną 
odmianą różową o charakterystycznej 
i atrakcyjnej łusce w kolorze czerwono 
brązowym .
XX Odmiana ta ma kształt okrągły, lekko 
spłaszczony.
XX Na przekroju posiada różowe kręgi 
wewnętrzne. 
XX Odmiana przeznaczona jest do 
przechowywania podczas, którego 
nabiera większego wybarwienia koloru.
XX Cebula przeznaczona na rynek świeży 
oraz na przetwórstwo.

ARUBA F1
XX Cebula przeznaczona do długiego 
przechowywania, o bardzo ładnym 
brązowym kolorze, oraz okrągłym 
kształcie.
XX Charakteryzuje się wysokim potencjałem 
plonotwórczym  oraz bardzo 
wyrównanym wzrostem.
XX Odmiana tolerancyjna wobec różowienia 
korzenia.

PEGASE F1
XX Odmiana późna cebuli, o bardzo 
wysokim potencjale plonotwórczym.
XX Cebule o wyrównanym okrągłym 
kształcie oraz żółto- brązowej łusce.
XX Odmiana ta jest przeznaczona również 
do zbioru mechanicznego, posiada 
cienką szyjkę.
XX Cebula ta jest tolerancyjna wobec 
różowatości korzenia, Fusarium.

Aruba F1

12
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siedmiolatka

INTERSTELLAR F1
XX Odmiana, przeznaczona do produkcji 
w okresie całego sezonu od wiosny do 
jesieni.
XX Charakteryzuje się ładnym zielonym 
kolorem oraz wysoką zdrowotnością.

NOWOŚĆ

YODA F1
XX Odmiana o bardzo ładnym ciemno 
zielonym kolorze oraz wzniesionych 
liściach.
XX Odmiana charakteryzuje się szybkim 
wzrostem, dużą zdrowotnością  oraz 
bardzo dobrym wyrównaniem.
XX Szczypior bardzo łatwy w obróbce, 
przeznaczony na uprawę od wiosny do 
jesieni.
XX Największą zaletą tej odmainy jest 
wysoka wydajność.
XX Yoda jest odmianą o długim okresie 
przydatności do zbioru, o podniesionych 
liściach oraz białej cebulce.

Yoda F1

Interstellar F1

LONG WHITE 
KOSHIGAYA
XX Szczypiorek przeznaczony do uprawy na 
wiosnę, lato oraz jesień.
XX Odmiana ta doskonale znosi zimne 
temperatury.
XX Szczypior ten charakteryzuje się 
wysokim plonem  oraz dobrymi walorami 
smakowymi i jakością zbioru.

Long White Koshigaya

KATANA F1
XX Katana jest odmianą o średnio ciemnym 
kolorze zieleni oraz bardzo prostej, nie 
okrągłej cebulce.
XX Szczypior ten jest tolerancyjny 
zarówno wobec niskich jak i wysokich  
tepmeratur, zachowując wysoką jakość 
zbioru przy uprawie w różnych okresach.
XX Roślina o bardzo dobrym wigorze oraz 
wyrównaniu, wykazuje tolerancję wobec 
tip burn.

Katana F1

Cebula  
siedmiolatka

13
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siedmiolatka
Cebula  
siedmiolatka Cebula  siedmiolatkaCukinia

AZIAD F1
Odmiana o dużym potencjale plo-
notwórczym
XX Odmiana bardzo wczesna cukinii w 
kolorze jasno zielonym.
XX Owoce cylindryczne o bardzo dobrej 
trwałości po zbiorczej.
XX Odmiana jednorodna, bardzo dobrze 
wyrównana dająca wysoki plon.

LEMONA F1
XX Odmiana cukinii w kolorze żółtym.
XX Owoce bardzo wyrównane osiągają 
długość od 20 do 25 cm.
XX Cukinia ta jest doskonała na 
rynek świeży, charakteryzując się 
niezwykłymi walorami smakowymi.

SUHA F1
Najlepsza jakość na rynku
XX Odmiana o bardzo wyrównanym 
wzroście, bardzo dobrze adaptująca się 
do różnych warunków uprawowych.
XX Suha F1 zapewnia zbiór pierwszej 
jakości cukinii od pierwszego do 
ostatniego owocu, podczas całego 
sezonu.
XX Cukinie cylindryczne  w kolorze jasno 
zielonym, o skórce z wysokim połyskiem, 
charakteryzujące się dobrym smakiem.

Lemona F1

Suha F1

Aziad F1

Totem

TOTEM
XX Totem jest szczypiorem o ciemno 
zielonych liściach i proporcjonalnej 
długości cebulki.
XX Odmiana ta charakteryzuje się długim 
okresem zbiorczym od momentu pełnego 
dojrzenia i jest polecana do uprawy na 
całym terenie Europy.
XX Kształt cebulki pozostaje prosty, nie 
tworząc zgrubień, odmiana posiada 
tolerancję na tipburn.
XX Szczypior jest łatwy w zbiorze oraz w 
obróbce.
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ODMIANA CYKL ODPORNOŚĆ OKRES UPRAWY
OWOC

KSZTAŁT KOLOR

CUKINIA BIAŁA

HABIBI F1 Bardzo wczesna Wiosna Bulwiasta Jasno zielony

AZIAD F1 Bardzo wczesna ZYMV-WMV Wiosna, lato, jesień Cylindryczny Jasno zielony

SUHA F1 Średnio wczesna ZYMV /WMV/PRSV Wiosna, lato, jesień Cylindryczny Jasno zielony

CUKINIA SZARA

GRAFITTI F1 Wczesna ZYMV/Px Wiosna/jesień  Stożkowy cylindryczny Zielono szary

CUKINIA ŻÓŁTA

LEMONA F1 Cały sezon Wiosna, lato, jesień Cylindryczny Żółty

CUKINIA CIEMNO ZIELONA

ASCONA F1 Średnio wczesna ZYMV-WMV-PRSV-PX Wiosna, lato, jesień Cylindryczny Ciemno zielony
NOWOŚĆ

Ascona F1

ASCONA F1
XX Ascona F1 jest najnowszą odmianą cukinii firmy Sakata.
XX Owoce cylindryczne, wyrównane w kolorze ciemno zielonym, o 
błyszczącej skórce.
XX Odmiana z bardzo dobrym pakietem odporności, pozwalającym 
utrzymanie długiego okresu produkcji.
XX Cukinia może osiągać duże rozmiary , posiada małą komorę nasienną.

NOWOŚĆ

ZYMV: Zucchini yellow mosaic potyvirus - WMV: Watermelon mosaic potyvirus - PRSV: Papaya ringspot virus

15

56pH4_PL_General.indd   15 04/05/2017   07:54



halloween
Dynia  
halloween

TERRAFIN F1
XX Dynia w typie Halloween, wczesna po 
średnio wczesną, o bardzo wyrównanych 
okrągłych owocach.
XX Bardzo dobrze wybarwione, 
pomarańczowe owoce osiągają średnicę 
20-25 cm, oraz wagę od 3,5 do 4 kg.
XX Dynia jest lekko karbowana i posiada 
mocny, w kolorze bardzo ciemnej zieleni 
ogonek.
XX Przeciętny zbiór wynosi od 4 do 5 
owoców z rośliny.

NOWOŚĆ

CROWN PRINCE F1
XX Klasyczna odmiana do przechowywania 
o skórce w kolorze szarym.
XX Dynia przeznaczona do długiego 
przechowywania i sprzedaży w sezonie 
zimowym.
XX Wewnątrz miąższ w kolorze jasno 
pomarańczowym o słodkim bogatym 
smaku.
XX Idealna na rynek przetwórstwa oraz 
świeży.
XX Owoce tej odmiany osiągają przeciętnie 
wagę od 3 do 4 kilogramów.

FLYNN F1
XX Odmiana dyni w typie Halloween o 
bardzo okrągłym wyrównanym kształcie 
z lekkim rzeźbieniem, o głębokim 
pomarańczowym kolorze.
XX Dynie osiągają średnicę 20-22 cm oraz 
wagę od 3 do 4 kg, posiadają ciemno 
zielony mocny ogonek.
XX Przeciętny zbiór dla tej odmiany wynosi 
po 2,5 owocu na krzak.
XX Odmiana wczesna, średnio wczesna  o 
owocach o bardzo długiej przydatności 
po zbiorczej.
XX Odmiana posiada tolerancje IR wobec 
mącznika. 

NOWOŚĆ

Flynn F1

Terrafin F1

Crown Prince F1

ATLAS F1
Wyznacznik nowych trendów na rynku
XX Odmiana niezawodna, o dyniach 
wysokiej jakości oraz zdrowotności.
XX Roślina o bardzo dobrym okryciu 
owoców co pozwala na wydłużony okres 
wydłużony i uzyskanie wysokiego plonu.
XX Dynie uzyskują wagę od 2 do 2,5 kg 
i charakteryzują się bardzo dobrą 
trwałością po zbiorczą.
XX Odmiana o bardzo dobrej jakości 
miąższu, o wysokiej zawartości cukru i 
bardzo dobrych walorach smakowych.

Atlas F1

piżmowa
Dynia  
piżmowa
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piżmowa

ARIEL F1
Najwyższa jakość owoców
XX Odmiana dyni piżmowej o bardzo silnym 
wigorze, przeznaczona do upraw w 
długim cyklu.
XX Owoce nie wykazują tendencji na 
pękanie oraz dobrze tolerują warunki 
stresowe dzięki czemu uzyskuje się 
wysoki plon.
XX Dynie bardzo wyrównane co do kształtu 
oraz wielkości, z małą komorą nasienną.
XX Odmiana charakteryzuje się bardzo 
dobrym smakiem.
XX Dynia tolerancyjna wobec mączniaka 
prawdziwego.

PLUTO F1
Wyznacznik trendów rynkowych
XX  Dynia piżmowa o owcach średnie 
wielkości i wadze  od 1 do 1,5 kg, nie 
wskazujących tendencji na pękanie, co 
pozwala uzyskać wysoki dobrej jakości 
plon.
XX Roślina o silnym wigorze dobrze 
przystosowywująca się do różnych 
warunków uprawowych
XX Owoce bardzo wyrównane o wysokiej 
jakości miąższu. 
XX Odmiana polecana na rynek 
przetwórstwa, tolerancyjna wobec 
mączniaka prawdziwego.

Ariel F1

Pluto F1

VEENAS F1
XX Dynia piżmowa o bardzo wyrównanym 
wzroście osiągająca owoce o wadze od 
0,6-1,2 kg.
XX Posiada gładką skórkę, lekko kremową.
XX Odmiana o bardzo długiej trwałości po 
zbiorczej.
XX Charakteryzuje się mięsistym miąższem 
w kolorze żywej pomarańczy, o 
doskonałych walorach smakowych.
XX Odmiana łatwo adaptująca się do 
różnych warunków uprawowych oraz o 
wysokim potencjale plonotwórczym.
XX Posiada tolerancje wobec mączniaka.

BARBARA F1
XX Barbara F1 jest to unikatowa dynia 
piżmowa firmy Sakata, o zielonym 
wzorze zewnętrznym, oraz intensywnie 
pomarańczowym miąższu.
XX Owoce mogą być zbierane w różnych 
stadiach od mini dyń po duże. 
XX Dynia ta osiąga wagę od 1 do 1,5 kg.
XX Odmiana o silnym wigorze, o owocach o 
długiej przydatności po zbiorczej.

Barbara F1

Veenas F1

Dynia  
piżmowa
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KalafioKalafior Kalafior

CONCEPT F1
XX Odmiana kalafiora do uprawy wiosenno letniej oraz na 
zbiór jesienny.
XX Kalafior ten stanowi nową jakość prezentacji, tworząc 
doskonałe róże pod względem koloru, kształtu oraz 
wielkości.
XX Odmiana ta została wyselekcjonowana aby sprostać 
oczekiwaniom odbiorców, oferując im produkt  
pierwszej klasy  jakości .
XX Okres wegetacji wynosi 85-90 dni od momentu 
wysadzenia.
XX Kalafior ten utrzymuje swą wysoką  jakość plonu w 
rożnych nawet ekstremalnych warunkach uprawowych.

AMANDINE F1
XX Kalafior do zbioru późno jesiennego, o okresie 
wegetacji 105-110 dni. 
XX Roślina o silnym wigorze oraz wysokim osdzeniu róży.
XX Odmiana ta posiada białe różyczki, równe, zbite, o 
dobrym okryciu liśćmi.

NOWOŚĆ

KARNEVAL F1
XX Odmiana kalafiora na bardzo wczesne nasadzenia oraz 
do uprawy jesiennej. Na wczesną uprawę pod zimnymi 
osłonami, włókniną, folią oraz w otwartym gruncie.
XX Odmiana z przeznaczeniem na rynek świeży, główki 
osiągają wagę do około 1-1.5kg. w okresie wegetacji 
75-80 dni.
XX Białe róże są dobrze okryte, o strukturze zbitej.
XX Kalafior tolerancyjny wobec trudnych 
wczesnowiosennych warunków atmosferycznych.

Karneval F1

Concept F1

Amandine F1
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JERICHO F1
XX Odmiana o okresie wegetcaji 95-100 dni do zbioru od 
połowy września do końca października.
XX Odmiana wykazuje silny wigor oraz tolerancję na 
wysokie temperatury w okresie lata.
XX Wysoko wzniesione liście bardzo dobrze się prezentują 
oraz dobrze  okrywają  ciężkie róże. 
XX Kalafior nie wykazuje skłonności do przejrzewania i 
oddzielnia się rożyczek. 
XX Doskonałe okrycie powoduje iż odmiana ta doskonale 
nadaje się na rynek świeży oraz do przetwórstwa na 
mrożonki.

NOWOŚĆ

KASTOR F1
XX Jesienny kalafior przemysłowy o okresie wegetacji ok. 
75 dni od posadzenia.
XX Odmiana tworzy doskonałe róże pod względem koloru, 
kształtu oraz wielkości różyczek.
XX Kalafior niezwykle silnie owinięty krótkimi i średnimi 
liśćmi wewnętrznymi, które chronią dobrze róże przed 
światłem i szkodnikami.
XX Roślina o pokroju silnie wzniesionym, zwartym, 
pozwala na stosowanie dużych zagęszczeń w uprawie 
towarowej.
XX Polecany termin sadzenia to 10-20 lipiec, w 
zagęszczeniu 35 tyś roślin  na hektar.
XX Odmiana jest tolerancyjna na zamieranie brzegów liści.

Kastor F1

Jericho F1

MERTON F1
XX Kalafior przeznaczony na zbiór od początku lata  po 
wczesną jesień.
XX Okres wegetacji wynosi od 85 do 90 dni .
XX Merton charakteryzuje się dobrę prezntacją białych 
dobrze wykształconych róż.
XX Zewnętrznie główki  okrywają soczysto zielone liście, 
bardzo efektywnie zakręcone wokół róży. 
XX Roślina o silnym wigorze.
XX Odmiana ta może być uprawiana w różnej jakości 
glebach.
XX Kalafior przeznaczony na rynek swieży oraz 
przetwórstwo.

NOWOŚĆ

Merton F1
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Kalafio

ODMIANA OKRES WEGETACJI TERMIN ZBIORU OKRYCIE RÓŻY WIGOR

KARNEVAL F1 75-85 Wczesna wiosna, wczesna jesień Dobre Dobry

CONCEPT F1 85-90 Lato i wczesna jesień Dobre, bardzo dobre Dobry, silny

AMANDINE F1 105-110 Późna jesień Bardzo dobre Silny

KASTOR F1 85-90 Jesień Bardzo dobre Silny

MERTON F1 85-95 Lato i wczesna jesień Bardzo dobre Silny

 JERICHO F1 95-105 Jesień Bardzo dobre Silny

CAU01639 70-80 Wczesna wiosna Dobre Dobry

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KalarepaKalafior
QUICKSTAR F1
XX Wczesna odmiana kalarepy polecana do upraw pod 
osłonami.
XX  Odmiana tolerancyjna wobec dużych amplitud 
temperatury.
XX Dojrzałość zbiorczą w uprawie wiosennej uzyskuje po 
ok. 70 dniach od posadzenia.
XX Kalarepa jasnozielona, kulista z łagodnym 
spłaszczeniem, uzyskuje wagę powyżej 150 gram .
XX QUICKSTAR F1 posiada biały miąższ o delikatnym 
słodkawym smaku.
XX Odmiana ta jest soczysta i chrupka.

Kalafio

ALSTON F1 (CAU01693)

XX Odmiana przeznaczona na wczesne oraz średnio 
wczesne nasadzenia, na zbiór wiosenny oraz wczesno 
letni.
XX Tworzy ładne, białe róże dobrze okryte.
XX Odmiana przeznaczona na świeży rynek, ze względu na 
wspaniałą prezentację oraz dobrą wagę.   
XX Okres wegetacji zależy od okresu nasadzenia i wynosi 
od 75 do 85 dni.
XX Charakteryzuje się krótkim cyklem oraz główkami o 
dobrej wadze.
XX Odmiana obecnie jest dostępna do prób.

NOWOŚĆ
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Kalafio Biała głowiastaKalarepa
Kapusta 
Biała głowiasta

ELISA F1
XX Najwcześniejsza odmiana mieszańcowa na rynku o 
okresie wegetacji 45-55 dni. 
XX Typ kapusty białej o ciemno zielonych liściach.
XX Odmiana bardzo dobrze rośnie pod tunelami oraz 
przykryciem.
XX Główki o wadze 600 gram twarde, kuliste z 
przeznaczeniem na rynek świeży lub do przetwórstwa
XX Odmiana odporna na jarowizację, oraz tolerująca duże 
wahania temperatur.
XX Charakteryzuje się doskonałym wyjątkowym smakiem , 
soczystością i delikatną strukturą.

Elisa F1

DELIKATESSEN - Odmiana kapusty 
o wyjątkowym niepowtarzalnym 
smaku, oraz unikatowej strukturze.

NOZOMI F1
Odmiana wczesna do przyspieszonych nasadzeń
XX Uznana odmiana firmy Sakata, bardzo wczesna, o 
okresie wegetacji 55-65 dni od nasadzenia.
XX Rośliny o dużym wigorze i bardzo dobrym wyrównaniu 
we wzroście.
XX Wysoka jakość główek zarówno w uprawach pod 
osłonami, jak i pod okryciem z włókniny.
XX Kilogramowe, kuliste i twarde główki o jasnozielonym 
kolorze zbiera się nawet po upływie 45-50 dni od 
posadzenia rozsady, kapusta pozostawiona dłużej na 
polu może osiągać również wagę powyżej 2 kg. 
XX Odmiana dobrze toleruje duże wahania temperatury 
oraz jest tolerancyjna wobec wewnętrznego 
zbrunatnienia główek.
XX  Odporna na pękanie.

Nozomi F1

STONEHEAD F1
XX Atrakcyjna, wyrównana oraz niezawodna odmiana 
kapusty, doskonała do zbioru letniego oraz jesiennego.
XX Odmiana o okresie wegetacji 65-70 dni, osiągająca 
wagę od 1 do 1.5 kg.
XX Stanowi doskonale polaczenie wczesności oraz bardzo 
dobrej zbitej struktury wewnętrznej.
XX Odmiana odporna na wysokie letnie temperatury, nie 
ulega jarowizacji.

Stonehead F1
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Biała głowiasta
Kapusta 
Biała głowiasta

CHARMANT F1
XX Kapusta na wczesne lato, o okresie wegetacji 60-75 dni 
od momentu wysadzenia. Osiąga wagę od 1 do 2 kg.
XX Posiada bardzo długi okres przydatności do zbioru 
główek o wysokiej jakości .
XX Posiada odporność na Fusarium i wysoką tolerancję na 
Tipburna.
XX Charmant jest odmianą polecaną na rynek swieży.

Charmant F1

MONALISA F1
XX Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 70-75 
dni.
XX Bardzo wyrównane okrągłe główki o ciemno zielonym 
kolorze osiągają wagę około 1.5-2 kg.
XX Wewnętrzny głąb kapusty krótki .
XX Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością oraz 
wyjątkowym wspaniałym słodkim smakiem.
XX Odmiana przeznaczona na rynek świeży oraz na 
przetwórstwo, na surówki ze względu na smak.
XX Odmiana może bardzo długo pozostawać w polu bez 
obawy pękania i podgniwania.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 Fusarium 
oxysporum.

SUPREME VANTAGE F1
XX Jest to odmiana o kapustach małych lub średniej 
wielkości, o dobrze zbitych liściach.
XX Okres wegetacji wynosi 70-75 dni od nasadzenia.
XX Główki w kolorze średnio jasnej zieleni osiągają wagę 
1.5-3 kg.
XX  Odmiana  ta jest zarówno polecana na rynek świeży, 
jak i  na rynek przetwórstwa do cięcia na sałatki.
XX Kapusta charakteryzuje się długą przydatnością do 
zbioru.

Monalisa

Supreme Vantage F1

DELIKATESSEN - Odmiana kapusty 
o wyjątkowym niepowtarzalnym 
smaku, oraz unikatowej strukturze.
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MONROO F1
XX Odmiana polecana przede wszystkim na rynek swieży, 
o atrakcyjnym glębokim zielonym kolorze.
XX Główki osiągają wagę od 2 do 2,5 kg i charakteryzują 
się doskonałym smakiem i delikatną strukturą liści.
XX Okres wegetacji tej kapusty wynosi 85-95 dni od 
momentu wysadzenia na pole.
XX Odmiana wyrównana , ciemnozielona z lekkim 
połyskiem woskowym.
XX Odmiana stanowi dobry surowiec do letniego i 
wczesno jesiennego, szybkiego kwaszenia.
XX Odmiana tolerancyjna wobec wewnętrznego 
zbrunatnienia główek.
XX Kapusta ta jest idealna do zbioru letniego oraz 
jesiennego w północnej oraz wschodniej części Europy.

Monroo F1

GREEN BOY F1
XX Odmiana bardzo wszechstronna o mocnych roślinach, 
odpornych na warunki stresowe, oraz na wysokie 
temperatury. 
XX Długi okres przydatności zbiorczej w rożnych 
warunkach klimatycznych to dodatkowy atut tej 
odmiany.
XX Kapusta przeznaczona do uprawy na sezon jesienny, o 
okresie wegetacji 80-90 dni od momentu posadzenia 
na polu.
XX Główki osiągają wagę od 2 do 5 kg, w kolorze 
głębokiej niebieskiej zieleni i są osadzone na wysokim 
głąbie zewnętrznym.
XX Kapusta zbita w środku o bardzo dobrej strukturze 
wewnętrznej przeznaczona głównie na rynek swieży.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysporum).

Green Boy F1

MARLOO F1
XX Odmiana późno letnia, jesienna oraz na wczesną zimę 
o okresie wegetacji 85-90 dni.
XX Kapusta przeznaczona na rynek świeży lub do 
kwaszenia.
XX Odmiana bardzo łatwa w uprawie, zarówno na rynek 
profesjonalny oraz hobbistyczny.
XX Charakteryzuje się doskonałym smakiem oraz teksturą.
XX Kapusta wspaniale adaptuje się do rożnych warunków 
glebowych oraz charakteryzuje się długim okresem 
zbioru.

Marloo F1
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FIGHTER F1
XX Odmiana do długiego  przechowywania o okresie 
wegetacji 120-140 dni.
XX Masa główki od 3-5 kg. 
XX Roślina o silnym wigorze i wysokiej zdrowotności.
XX Główki wysoko osadzone, w kolorze jasnej zieleni 
okryte są dużymi zewnętrznymi liśćmi. 
XX Odmiana ta może być wykorzystana do kwaszenia,
XX Kapustę można przechowywać, oraz po kilku 
miesięcznym przechowaniu możemy również  
przeznaczyć ją do kwaszenia.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysporum).

CORONET F1
XX Kapusta przeznaczona do długiego przechowywania o 
stosunkowo krótkim okresie wegetacji : 110-120 dni.
XX Główki osadzone na wysokim, sztywnym głąbie, 
zapobiegającym podgniwaniu.
XX Kapusta osiąga wagę około 3 kg i może pozostać  na 
polu  długo bez utraty zdolności przechowalniczej.
XX Główki w typie duńskim pokryte warstwą wosku.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysprum).

Fighter F1

Biała głowiasta 
Kapusta 
Biała głowiasta

Coronet F1

ZYKLOP F1
XX Odmian średnio wczesna, o okresie wegetacji 85-90 dni.
XX Bardzo wydajna, polecana do uprawy letnio-jesiennej.
XX Kapusta ta jest przeznaczona na rynek świeży oraz na 
przetwórczy –kwaszenie.
XX Główki o liściach zbitych, intensywnie zielonych z 
woskowym nalotem, z krótkim głąbem wewnętrznym. 
XX Waga kapusty wynosi około 3,5-4 kg.
XX Roślina o pokroju wzniesionym. 
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysprum).

Zyklop F1
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Kajak F1

Arcticus F1

ARCTICUS F1
XX Najpóźniejsza odmiana z asortymentu Sakata.
XX Articus dojrzewa po około 130-140 dniach, osiągając 
wagę 2-3.0 kg.
XX Kapusta ta doskonale nadaje się do długiego 
przechowywania oraz do bezpośredniego spożycia.
XX Charakteryzuje się doskonalą strukturą, o krótkim 
głąbie oraz regularnie ułożonym unerwieniu.

RED JEWEL F1
XX Odmiana okresie wegetacji 70-80 dni od momentu 
wysadzenia, o wadze główek około 2 kg.
XX Odmiana polecana rownież do uprawy mini główek 
kapusty ze względu na bardzo okragły kształt kapust 
we wszczesnym okresie wzrostu.
XX Kapusta polecana na rynek świeży oraz do 
przetwórstwa.
XX Charakteryzuje się długim okresem zbiorczym oraz 
tolerancją wobec  wewnętrznego zbrunatnienie główek.

Red Jewel F1

Czerwona
Kapusta 
Czerwona

KAJAK F1
XX Odmiana do długiego przechowywania, o wysokiej 
zdrowtności.
XX Odmiana  późna, charakteryzująca się wysokim 
potencjałem plonotwórczym.
XX Masa główki wynosi przeciętnie od  2 do 4 kg.
XX Zbite, okrągłe główki zachowują swą zieleń nawet 
podczas długiego przechowywania.
XX Okres wegetacji wynosi 130-140 dni.
XX Odporność HR FOC1 (Fusarium oxysporum f.sp.
conglutinans race 1 ).

NOWOŚĆ
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Płaska
Kapusta 
Płaska

SATURN N°45 F1
XX Płaska kapusta o wyjątkowym smaku, słodka i 
chrupiąca. 
XX Okres wegetacji wynosi dla tej odmiany 80-90 dni od 
momentu wysadzenia na pole.
XX Posiada duże główki o wadze ponad 2,5 kg.
XX Odmianę tę można uprawiać od wiosny do lata.
XX Główka okryta jest liśćmi w ciemno zielonym kolorze.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysporum ).

ATLAS N°70 F1
XX Prawdopodobnie najlpesza w smaku odmiana  pośród 
całej oferty kapust.
XX Posiadająca typowy japoński płaski kształt główki.
XX Okres wegetacji wynosi 70-85 dni od momnetu 
posadzenia,a główki osiągają wagę od 1 do 2 kg.
XX Atlas N°70  oferuje niepowtarzalny wyjątkowy smak 
kapusty z subtelnym słodkim akcentem i soczystą 
delikatną strukturą wewnętrzną.

Atlas N°70 F1

Saturn N°45 F1

SUNNY F1
XX Płaska kapusta świetnie nadająca się do uprawy w 
wysokich temperaturach, zarówno podczas suchej jak i  
deszczowej pogody.
XX Okres wegetacji wynosi 70-75 dni od wysadzenia.
XX Główki płaskie z małym głąbem wewnętrznym, 
osiągają wagę 1,5- 2,5 kg, w zależności od gęstości 
nasadzenia.
XX Odmiana odporna na Fusarium  Foc:1 (Fusarium 
oxysporum ). 

Sunny F1

DELIKATESSEN - Odmiana kapusty 
o wyjątkowym niepowtarzalnym 
smaku, oraz unikatowej strukturze.
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Płaska
Kapusta 
Płaska Stożkowa

SWEETY F1
XX Płaska kapusta na zbiór jesienny.
XX Odmiana bardzo dobrze znosząca warunki zimnej i 
mokrej aury jesiennej.
XX Okres wegetacji wynosi 85-90 dni od nasadzenia.
XX W zależności od gęstości nasadzenia oraz warunków 
uprawowych główki osiągają wagę 2-3kg.
XX Kapusta posiada ciemno zielone liście.
XX Odmiana ta charakteryzuje się doskonałym smakiem.

CAPE HORN F1 
Pierwsza odmiana mieszańcowa, która 
zpoczątkowała uprawę kapusty stożkowej na 
świecie

XX Odmiana kapusty stożkowej rozpocznająca oraz 
kończąca sezon kapust.
XX Cape Horn F1 dojrzewa w przedziale od 50 do 66 dni 
od momentu wysadzenia na pole.
XX Bardzo dobrze znosi niskie temperature, oraz nie 
wykazuje tendencji do wczesnego wybijania w pędy 
kwiatowe.
XX Główki osiągają wagę 0,8-1,4 kg, posiadają mały 
krótki gląb wewnętrzny.
XX Kaputsa ta charakteryzuje się niepowtarzalnym 
smakiem i miękka strukturą liści.
XX Długi okres zbiorczy to kolejny atut tej odmiany.

DELIKATESSEN - Odmiana kapusty 
o wyjątkowym niepowtarzalnym 
smaku, oraz unikatowej strukturze.

Sweety F1

Cape Horn F1

Kapusta 
Stożkowa
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Włoska i typu włoskiego
Kapusta 
Włoska i typu włoskiego

SAVOY KING F1
XX Odmiana w typie włoskim o okresie wegetacji 85-90 
dni od momentu posadzenia.
XX Glówki przeznaczone na rynek swieży w kolorze zieleni 
osiągają przeciętnie wagę od 1.5 do 2 kg.
XX Kapusta Savoy King doskonale sprawdza się w uprawie 
jesiennej, charakteryzując się wysoką tolerancją wobec 
tip burna.
XX Odmiana o długim okresie zbiorczym.

SAVORNACH F1
XX Odmiana w typie włoskim  o okresie wegetacji 90-95 
dni od momnetu nasadzenia.
XX Do uprawy wiosenno- letniej oraz letnio – jesiennej.
XX Główki o wadze 1.5 do 2.5 kg, o zewnętrznych ciemno 
zielonych liściach.
XX Odmiana ta nie wykazuje skłonności  do wczesnego 
wybijania w pędy kwiatowe.
XX Odmiana o długiej przydatności zbiorczej.

Savoy King F1

Savonarch F1

ESTORIL F1
XX Kapusta typu włoskiego o okresie wegetacji 65dni.
XX Odmiana polecana jest do uprawy wczesno wiosennej 
oraz na zbiór jesienny.
XX Główki o okrągłym perfekcyjnym kształcie oraz długiej 
przydatności zbiorczej.
XX Tolerancyjna na tipburn.
XX Odmiana łatwa w uprawie.

Estoril F1
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ODMIANA OKRES WEGETACJI TERMIN  ZBIORU
GŁÓWKA  WYSOKA ODPORNOŚĆ 

(HR) PRZEZNACZENIE
WAGA KOLOR

ELISA F1 50-55 Wiosna 0.5-1.5 Jasna zieleń Rynek świeży

NOZOMI F1 55-65 Wiosna 1-1.5 Jasna zieleń Rynek świeży

STONEHEAD F1 65-70 Lato/jesień 0.8-1.5 Ciemna zieleń Rynek świeży i przemysł

CHARMANT F1 60-75 Lato/jesień 1.0-2.0 Ciemna zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

MONALISA F1 70-75 Lato 1.0-1.5 Ciemna zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

SUPREME VANTAGE F1 70-75 Lato/jesień 1.5-3.0 Średnia zieleń Rynek świeży i przemysł

MONROO F1 80-90 Lato/jesień 1.5-2.5 Średnia zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

GREEN BOY F1 85-90 Jesień 3.0-5.0 Średnia zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

MARLOO F1 85-90 Lato/jesień 3-4 kg Ciemna zieleń Rynek świeży oraz do kwaszenia

GRANDSLAM F1 85-90 Jesień 3.0-5.0 Średnia zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

ZYKLOP F1 85-80 Jesień 3.0-5.0 Średnia zieleń Foc: 1 Rynek świeży oraz do kwaszenia

CORONET F1 110-120 Jesień 2.5-3.0 Ciemna zieleń Foc: 1 Do przechowywania

FIGHTER F1 120-140 Jesień 3.0-4.5 Jasna zieleń Foc: 1 Do przechowywania oraz do kwaszenia

KAJAK F1 120-140 Jesień 3.0-5.0 Jasna zieleń Foc: 1 Do długiego przechowywania

ARTICUS F1 130-140 Jesień 1.5-2.0 Średnia zieleń Do długiego przechowywania

ESTORIL F1 60-65 Wiosna/lato 1.0-1.5 Ciemna zieleń Rynek świeży

SAVOY KING F1 85-90 Jesień 1.5-2.0 Średnia zieleń Rynek świeży

SAVORNACH F1 90-95 Jesień 1.5-2.5 Ciemna zieleń Rynek świeży

RED JEWEL F1 70-80 Lato/jesień 1.5-2.0 Intensywna czerwień Rynek świeży i przemysł

CAPE HORN F1 50-65 Cały sezon 1-1.5 Średnia zieleń Rynek świeży

ATLAS N°70 F1 70-85 Cały sezon 1.0-2.0 Jasna zieleń Rynek świeży i przemysł

SATURN N°45 F1 80-90 Lato 1.5-2.5 Średnia zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

SUNNY F1 70-75 Lato 1.5-2.5 Ciemna zieleń Foc: 1 Rynek świeży i przemysł

SWEETY F1 85-90 Lato/jesień 2.0-3.0 Ciemna zieleń Rynek świeży i przemysł

NOWOŚĆ
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Kapusta ChińskaKapusta Chińska
NATSUKI F1
XX Kapusta pekińska do uprawy w typie Mini, do zbioru 
latem oraz jesienią.
XX W zależności od zagęszczenia roślin uzyskuje inna 
wagę: przy wysokim 125-200 gram - mini pekinka, 
oraz 1 kg przy mniejszym zagęszczeniu.
XX Okres wegetacji w zależności od wielkości pożądanej 
główek wacha się pomiędzy 5 a 8 tygodni, od 
momentu nasadzenia.
XX Natsuki charakteryzuje się atrakcyjnym świeżym 
kolorem zieleni oraz lekko podłużnym kształtem.
XX Odmiana tolerancyjna wobec wewnętrznego 
zbrunatnienia główek, czerni krzyżowych oraz mokrej 
zgnilizny bakteryjnej.

Natsuki F1

RICHI F1
XX Odmiana uzyskuje dojrzałość zbiorczą po 60-65 dniach 
od posadzenia rozsady w cyklu produkcji późno jesiennej.
XX Główka wydłużona, w pełni zamknięta, dobrze 
wypełniona, o masie około 1,5-2,0 kg.
XX Uprawiana w cyklu wiosenno letnim, odmiana jest 
niezwykle tolerancyjna wobec wybijania w pędy 
kwiatowe. 
XX Zebrana w październiku może być przechowywana 
przez kilka miesięcy, a w warunkach przechowalni z 
kontrolowaną atmosferą do końca kwietnia.
XX  Zaleca się uprawę tej odmiany w zagęszczeniu 60-70 
tys. roślin na hektar.
XX  Richi F1 polecana jest na sałatki i surówki, a jasnożółte 
wybarwienie wnętrza główki podkreśla atrakcyjność 
przygotowanych z niej potraw.
XX  Odmiana tolerancyjna wobec wewnętrznego 
zbrunatnienia główek, niektóre rasy kiły kapusty, czerni 
krzyżowych oraz mokrej zgnilizny bakteryjnej.

Richi F1

Tabaluga F1

TABALUGA F1
Ciemno zielone główki na rynek świeży
XX Odmiana średnio późna polecana do uprawy 
całosezonowej, przeznaczona do bezpośredniego 
spożycia oraz do długiego przechowywania.
XX Odmiana odporna na jarowizację. Dojrzałość zbiorczą 
uzyskuje po 57-60 dniach podczas uprawy na zbiór 
majowy, oraz 65-70 dniach na zbiór październikowy.
XX Główka średniej wielkości, w dużych zagęszczeniach, 
cylindryczna osiąga wagę 1,8-2,0 kg.
XX Liście zewnętrzne intensywnie ciemnozielone, w pełni 
zamykają główkę, osadzoną na bardzo małym głąbie.
XX Polecany termin sadzenia przed 10 -tym sierpnia.
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Pak Choi

Kiseki F1

YUKI F1
XX Pekińska kapusta o okresie wegetacji 65-70 dni do 
upraw na zbiór letni oraz jesienny.
XX Główki o kształcie baryłkowym i wadze od 1,5 do 
2,5 kg w zależności od gęstości nasadzenia.
XX Liście zewnętrzne w ciemnym kolorze zieleni.
XX Wewnątrz kapusta posiada jasno żółty kolor liści.
XX Yuki nadaje się do przechowywania i posiada wysoką 
odporność na niektóre rasy kiły.

Yuki F1

Joi Choi F1

Pak Choi

KISEKI F1
XX Kapusta o okresie wegetacji 63-68 dni, o lekko 
cylindrycznym wydłużonym kształcie 
XX Ciemno zielone liście główki utrzymują swój kolor 
nawet podczas długiego przechowywania.
XX Dobrze znosi niskie oraz wysokie temperatury.
XX Posiada odporności na Tipburna, mączniaka 
rzekomego oraz niektóre rasy kiły kapusty.
XX Odmiana przeznaczona  na zbiór letni i jesienny do 
długiego przechowywania .
XX Zalecane zagęszczenie 80 000 ha – należy wysadzać 
przed 10 sierpnia.

JOI CHOI F1
XX Pierwsza na rynku odmiana Pak Choi o białym kolorze 
łodygi.
XX Wolno wybijająca w kwiatostan roślina, doskonała do 
uprawy w szklarniach oraz na polu.
XX Joi choi posiada ciemne liście z przepięknie 
kontrastującą białą łodygą.
XX Główki so zbioru przeciętnie o wadze 250 gram oraz 
większe.
XX Roślina do uprawy w każdych warunkach klimatycznych 
przez cały sezon.
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You Qing Choi F1

Pak Choi

YOU QUING CHOI F1
XX Nowy Chingen Sai  jest to pak choi 
tolerancyjny wobec kiły kapusty (IR).
XX Odmiana bardzo wyrównana we wzroście 
o ciemno zielonych liściach, mało 
podatna na wewnętrzne zbrunatnienie 
główek.
XX Odmiana charateryzuje się wzniesionym 
pokrojem, co ułatwia zbiór.
XX Bardzo atrakcyjna roślina o długim 
okresie zbiorczym, przeznaczona do 
zbioru jako Mini Pak Choi o wadze 
glówek 200-250 gram.

MEI QING CHOI F1
XX Pierwsza odmiana  na rynku Pak choi 
mieszańcowa w kolorze zielonym.
XX Mei Qing Choi tworzy mniejsze główki 
i jest przeznaczona do nasadzeń o 
wysokim zagęszczeniu, do szybkiegio 
zbioru młodych mini kapustek.
XX Charakteryzuje się zielonym kolorem 
liścii oraz jasno zieloną łodygą.
XX Odmiana polecana głównie do uprawy 
latem oraz jesienią.

Mei Qing Choi F1

SHUN LI CHOI F1
XX Atrakcyjna odmiana Mini Pak Choi o 
lekko zielonych trzonach oraz ciemno 
zielonych liściach.
XX Odmiana wczesna, może być uprawiana 
przy bardzo wysokim zagęszczeniu 
roślin.

Shun Li Choi F1

YANG QING CHOI F1
XX Odmiana  o zielonym kolorze liści 
charakteryzująca się długą przydatnością 
zbiorczej.
XX Główki  są wzniesionee o zbitej 
strukturze wewnętrznej.
XX Ogromną zaletą tej odmiany jest duża 
tolerancja na jarowizację we wczesnym 
okresie sezonu.
XX Yang Qing Choi polecany jest do uprawy 
od wiosny do jesieni na obszarach o 
klimacie umiarkowanym.

Yang Qing Choi F1
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CRIMSTAR F1
XX Odmiana wczesna, o krótkim cyklu wegetacji , 
przeznaczona na wczesne nasadzenia.
XX Roślina o dobrym wigorze łatwa w uprawie.
XX Arbuzy okrągłe o błyszczącej skórce osiągają wagę od 
6 do 9 kg.
XX Polecana do uprawy  tunelowej oraz polowej, na 
nasadzenia wiosenne oraz letnie.

KawonKawon

CRIMSON RUBY F1
XX Odmiana arbuza średnio wczesnego, do uprawy 
wiosenno – letniej, o owocach o wadze od 9 do 12 kg.
XX Owoce wyrównane w kształcie podłużnym.
XX Roślina o silnym wigorze.
XX Arbuzy o doskonałym wyrównaniu i bardzo dobrej 
prezentacji łatwe w zbiorze.
XX Miąższ soczysty o słodkim smaku, w czerwonym 
kolorze.

CRISPEED F1
XX Odmiana bardzo wczesna przeznaczona do uprawy 
wiosennej.
XX Roślina o średnim wigorze, dająca dużą ilość owoców 
wysokiej jakości
XX Arbuzy osiągają wagę od 7 do 10 kg, charakteryzują 
się słodkim smakiem w różnych warunkach 
uprawowych.

Crimstar F1

Crimson Ruby F1

Crispeed F1
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KawonKawon
FIRE BALL F1
XX Odmiana średnio wczesna do uprawy wiosenno letniej.
XX Owoce o ciemno zielonej skórce, okrągłe osiągają 
wagę od 6 do 9 kg. 
XX Roślina o dobrym wigorze, oraz dobrym okryciu 
liściennym.
XX Arbuzy charakteryzują się doskonałym słodkim 
smakiem przy uprawie w różnych warunkach 
klimatycznych.
XX Odmiana o wysokiej jakości owoców i intensywnym 
czerwonym kolorze  wewnętrznym.

DAYTONA F1
XX Odmiana późna, przeznaczona do uprawy na zbiór 
jesienny, o wysokim potencjale plonotwórczym .
XX Arbuzy  owalne ,wyrównane w kształcie i rozmiarze 
osiągają wagę od 10 do 14 kg.
XX Roślina o silnym wigorze i dobrym okryciu liściennym 
owoców.
XX Owoce o chrupiącym, mięsistym i bardzo smacznym 
miąższu.

Daytona F1

Fire Ball F1

ODYSSEY F1
XX Odmiana wczesna przeznaczona do uprawy wiosenno 
letniej.
XX Arbuzy w kształcie owalnym, ekstra duże o błyszczącej 
skórce osiągają wagę od 11 do 16 kg.
XX Roślina o dobrym wigorze.
XX Charakteryzuje się chrupiącym miąższem w kolorze 
ciemnej czerwieni.

Odyssey F1
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REGUS F1
XX Odmiana wczesna arbuza bezpestkowego, 
przeznaczona do uprawy wiosennej i letniej.
XX Owoce o czerwonym soczystym miąższu  
osiągają wagę od 6 do 7 kg.
XX Roślina o dobrym wigorze, oraz wysokim  
potencjale plonotwórczym i wyrównanym  
wzroście owoców.
XX Wysoka zawartość cukru zapewnia  
niepowtarzalny i znakomity smak  
arbuzom tej odmiany

Regus F1

Podium F1

Co: Colletotrichum orbiculare (anthracnose rasse 1) - Fon: Fusarium oxysporum

ODMIANA CYKL WIGOR ODPORNOŚĆ  
(HR/IR)

OKRES UPRAWY
OWOC

KSZTAŁT WAGA

CRIMSON RUBY F1 Średnio wczesny Dobry Co:1 / Fon: 0,1 Wiosna - Lato Okrągly, Podłużny 9 do 12

CRISPEED F1 Bardzo wczesny Dobry Co:1 / Fon: 1 Wczesna wiosna Okrągly 7 do 10

CRIMSTAR F1 Wczesny Dobry Wczesna wiosna - Lato Okrągly 6 do 9

DAYATONA F1 Późny Bardzo dobry Lato Owalny 10 do 14

ODYSSEY F1 Wczesny Dobry Co:1 Wczesna Wiosna - Lato Owalny 11 do 16

PALADIN F1 Średnio wczesny Dobry Co:1 / Fon: 0,1 Wiosna - Lato Owalny 9 do 12

FIRE BALL F1 Średnio wczesny Bardzo dobry Co:1 / Fon: 0,1 Wiosna - Lato Okrągly 6 do 9

ODMIANA BEZPESTKOWA

PODIUM F1 Wczesny Dobry Wczesna wiosna - Lato Okrągly 4 do 6

REGUS F1 Wczesny Bardzo dobry Wiosna - Lato Okrągly 6 do 7

PODIUM F1
XX Odmiana wczesna arbuza bez pestek o  
szybkim wzroście, do uprawy wczesną  
wiosną oraz latem.
XX Owoce o soczystym chrupiącym  
miąższu w kolorze czerwieni.
XX Odmianę tę cechuje długa trwałość  
po zbiorcza i wysoka jakość zbioru.
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Rukola

WILD ROCKET GAIA
XX Odmiana rukoli o ciemnych liściach.
XX Roślina nie wybija szybko w stany kwiatowe, oraz 
szybko odrasta po pierwszym cięciu.
XX Charakteryzuje się doskonłym smakiem rukoli oraz 
szybkim wzrostem.

Azjatyckie
Liście sałatkowe 
Azjatyckie

MIZUNA
XX Mizuna czyli tak zwana japońska kapusta. Jest to 
roślina o bardzo dużej ilości liści, o przeciętnym 
okresie wegetacji podczas lata 28 dni.
XX Liście w kształcie strzałki, lekko postrzępione, 
posiadają białą, cienką łodyżkę.
XX Mizuna jest odporna na chłodne temperatury, 
doskonała do uprawy i zbioru w całym sezonie, 
podczas zimy w obiektach zamknie.
XX Roślina przeznaczona na rynke świeży zarówno 
porfesjonalny jak i hobbistyczny.
XX Liście te są bardzo łatwe w uprawie, charakteryzują się 
łagodnym smakiem.

RED MUSTARD MUSERD
XX Liście sałatkowe red mustard, to odmiana o 
charakterystycznym intensywnym smaku gorczycy.
XX Liście o intensywnym  bordowo czerwonym kolorze.
XX Roślina do zbioru od wiosny do jesieni, o szybkim 
wzroście,  
około 4 do 5 tygodni w zależności od okresu wysiewu. 
XX Liście polecane na rynek świeży.

Liście sałatkowe 
Rukola

Mizuna

Red Mustard Musred

Wild Rocket Gaia
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Marchew Melon
Liście sałatkowe 
Rukola Marchew Melon

KORRIGAN F1
XX Odmiana marchwi średnio wczesna, w typie nantejskim 
o słodkim smaku.
XX Posiada korzeń cylindryczny o średniej długość 18-20 
cm, intensywnie wybarwiony, o mocnej pięknej naci.
XX Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym oraz 
silnym wigorze.
XX Marchew tolerancyjna wobec wybijania w pędy 
kwiatowe oraz dobrze dostosowująca się do 
zróżnicowanych warunków glebowych.
XX Marchew z przeznaczeniem na przetwórstwo oraz 
również na rynek świeży, do zbioru na pęczki.

EXELOR F1
Doskonała jakość przez cały sezon
XX Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym, dająca 
plon  pierwszej jakości co daje maksimum zysków.
XX Naturalnie silna odmiana o wysokiej tolerancji wobec 
mączniaka prawdziwego, co pozwala na utrzymanie 
jakości w długim okresie uprawy.
XX Jednorodne owoce, które pozostają jędrne i twarde 
podczas transportu oraz późniejszego przechowania 
(udoskonalony MSL*)
XX Słodki, twardy oraz soczysty miąższ przynosi 
przyjemność degustacji każdemu konsumentowi.

*MSL- średnia długość trwałości.

BARI F1
Wysoki i wczesny plon
XX Odmiana jest połączeniem krótkiego cyklu wegetacji 
z wczesnością co pozwala uzyskać pierwsze owoce w 
sezonie.
XX Skóra pokryta jednorodną, gęsta siateczką na całym 
owocu.
XX Charakteryzuje się pięknym pomarańczowym miąższem 
o dobrej strukturze wewnętrznej.

Korrigan F1

Exelor F1

Bari F1
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ENDURO F1
XX Enduro F1 to melon o pomarańczowym miąższu i 
kremowo zielonej skórce, o bardzo dobrym smaku.
XX Głównymi zaletami tej odmiany są: długa przydatność 
zbiorcza, dobre okrycie liścienne owoców przez cały 
sezon.
XX Melony długo zachowuje swoją dobrą prezentację  oraz 
wspaniały smak.
XX Roślina charakteryzuje się wysokim potencjałem 
plonotwórczym o owocach  pierwszej jakości.

NOWOŚĆ

MelonMelon

MELGIC F1
XX Melon o wewnętrznym w kolorze soczystej 
pomarańczy, osiągający przeciętną wagę około 1 
kilograma.
XX Główne zalety tej odmiany to : wysoki plon, oraz długa 
przydatność zbiorcza.
XX Roślina dobrze zbalansowana o wyrównanych owocach.

NOWOŚĆ

MELIXIS F1
Wysoka produktywność i długa trwałość
XX Odmiana melona o miąższu w kolorze pomarańczowym 
o owocach o średniej wadze 1 kg.
XX Odmiana ta charakteryzuje się długą przydatnością  do 
zbioru.
XX Melon utrzymuje długo po zbiorze atrakcyjny kolor, oraz 
niepowtarzalny smak. 

Melixis F1

Melgic F1

Enduro F1
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ODMIANA CYKL ODPORNOŚĆ (HR/IR)
OWOC

TRWAŁOŚĆ POZBIORCZA
WAGA KOLOR MIĄŻSZU

ODMIANY ŻÓŁTE

BIMBO F1 Średnio wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 2-2,5 Biały Bardzo długa

CARIOCA F1 Średnio wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2 1,5-2 Biały Bardzo długa

FREVO F1 Średnio wczesny Prsv/Px:1 2,0-2,5 Biały Bardzo długa

CANTALOUPE ITALO

BARI F1 Średnio wczesny  Mnsv/Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1,2-1,5 Pomarańczowy Średnio długa

CHIANTI F1 Wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1,2-1,6 Pomarańczowy Średnio długa

PISTOLERO F1 Późny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2 1-,1,6 Pomarańczowy Długa

CANTALOUPE CHARENTAIS

ENDURO F1 Średnio wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1-1,2 Pomarańczowy Średnio długa

 MELGIC F1 Średnio wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1-1,2 Pomarańczowy Średnio długa

MELIXIS F1 Średnio wczesny Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1-1,2 Pomarańczowy Średnio długa

PIEL DE SAPO

CORDIAL F1 Średnio wczesny  Mnsv - Fom:0,1 / Gc:1 - Px:1,2,5 2,3-3,5 Biały Długa

DON QUIXOTE F1 Średnio wczesny  Mnsv - Fom:0,1 / Gc:1 - Px:1,2,5 4,0-5,0 Biały Bardzo długa

QUIJANO F1 Średnio wczesny  Mnsv - Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 3,5-4,5 Biały Długa

GALIA

EXELOR F1 Średnio wczesny  Mnsv - Fom:0-2 / Gc:1 - Px:1,2,5 1-1,8 Zielony Średnio długa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MNSV: Melon necrotic spot virus - Gc: Golovinomyces cichoracearum - Px: Podosphaera xanthii - PRSV: Papaya ringspot virus - Fom: Fusarium oxysporum f. sp. melonis
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OgórkiOgórki

LAHEEB F1
XX Beta Alpha ogórek, łatwy w uprawie.
XX Owoce o długości do 20 cm.
XX Odmiana średniowczesna doskonała na nasadzenia 
wiosenne i letnie w tunelach.
XX Okragły cylindryczny kształt owoców o ciemnozielonej 
skórce.
XX Charakteryzuje się wysokim plonem, nawet podczas 
wysokich temperatur.
XX Ma umiarkowaną odporność na mączniaka prawdziwego 
(PM).
XX Odmiana zalecana do nasadzeń od początku lutego  na 
podłoża internte oraz tradycyjne.
XX Bardzo plenny ogórek, zawiązki zebrane po 3-4 w 
węźle wyrównane co do kształtu i koloru.

IR: Px

KUNG FU F1
XX Ogórek o długości 20-23 cm, posiadający jeden do 
dwóch owoców w międzywęźle.
XX Owoce mocne i twarde, o atrakcyjnym błyszczącym, 
ciemnozielonym kolorze.
XX Owoce posiadają regularny cylindryczny kształt o 
doskonałej jakości handlowej,  długo utrzymującej 
się dobrej prezenatcji owoców nawet po wzroście w 
warunkach stresowych.
XX Odmiana ta posiada bardzo dobry pakiet odporności 
zabezpieczający uprawę .
XX Ogórek ten jest polecany do uprawy tunelowej od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni .

HR: Ccu 
IR: CVYV/Px

PHARO F1
XX Wiodąca odmiana ogórka Beta Alpha dobrze 
adaptująca się do różnych warunków uprawowych.
XX Ogórek ten jest połączniem wysokiej jakości owocu z 
wysokim plonem.
XX Owoce cylindryczne, bardzo wysokiej jakości, o 
długości 20-22cm, zawiązki zebrane po 1-2 w węźle, 
wyrównane co do kształtu i koloru także pod koniec 
okresu produkcji. 
XX Posiadają bardzo dobrą trwałość owoców i wyrównaną 
ciemną barwę skórki.
XX Odmiana zalecana do nasadzeń od początku marca na 
podłoża tradycyjne oraz intertne.
XX Wczesne plonownie zapewnia pierwsze zbiory już po 
25 dniach od wysadzenia.
XX Należy prowdzić roślinę na jednym przewodniku.

HR: Ccu 
IR: CMV/CVYV/Px

NOWOŚĆ

Pharo F1

Laheeb F1

Ccu: Cladosporium cucumerinum - Px: Podosphaera xanthii  
CVYV: Cucumber vein yellowing virus - Pcu: Pseudoperonospora cubensis - CMV: Cucumber mosaic virus

Kung Fu F1
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RONDA F1
XX Odmiana partenokarpiczna grubo brodawkowa, 
bardzo wczesna o otwartym pokroju roślin.
XX Roślina o dobrym wigorze oraz krótkich międzywęźlach
XX Ciemno zielone owoce osiągają długość 12-13 cm.

IR: CMV/CVYV/Px

TRIUNFO F1
XX Ogórek partenokarpiczny o dobrym wigorze, 
przeznaczony do uprawy tunelowej oraz do małych 
szklarni, osiagąjacy długość 20-22 cm.
XX Tworzy od jednego do dwóch owoców w miedzywęźle, 
łatwy do prowadzenia na kilku przewodnikach.
XX Roślina zachowuje wysoką jakość plonownia  przez 
cały okres uprawy, utrzymując jednakowy kształt oraz 
długość owoców
XX Charakteryzuje się bardzo dobrą trwałością pozbiorczą.

HR: Ccu 
IR: CMV/CVYV/Px

BURPLESS TASY GREEN F1
XX Odmiana wczesna ogórka o długości 20-24 cm. 
Owoce wydłużone cienkie, w kolorze ciemno zielonym 
z brodoawkami.
XX Chrupiący owoc o świeżym miąższu pozbawiony 
gorzkiego smaku.
XX Odmiana  polecana na rynek profesjonalny oraz 
hobbistyczny.
XX Roślina dobrze znosi  wysokie temperatury oraz wysoką 
wilgotność powietrza.
XX Ogórek ten charakteryzuje się wysokim potencjałem 
plontowórczym.

Ccu: Cladosporium cucumerinum - Px: Podosphaera xanthii  
CVYV: Cucumber vein yellowing virus - Pcu: Pseudoperonospora cubensis - CMV: Cucumber mosaic virus

Triunfo F1

Burpless Tasty Green F1

Ronda F1
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PaprykaPapryka

MARVI F1
XX Ogórek grubo brodawkowy, przeznaczony zarówno do 
uprawy tunelowej jak i polowej.
XX Owoce po 1 do 4 w międzywęźlu osiągają długość do 
16 cm.
XX  Odmiana bardzo wczesna o szybkim plonowaniu 32-
35 dni, utrzymująca jakość owoców przez cały okres 
wzrostu.
XX Roślina o wysokim potencjale plonotwórczym.

IR: CMV/Px

NOWOŚĆ

ESPARTANO F1
XX Odmiana żółta papryki typu block.
XX Owoce ciężkie osiągają wagę od 250-270 gram oraz 
przeciętne wymiary 11 na 12 cm.
XX Papryka przeznaczona jest do uprawy tunelowej oraz 
polowej, łatwo adaptując się do różnych warunków 
uprawowych.
XX Odmiana wczesna dająca owoce o gładkiej lśniącej 
skórce.

HR: Tm:0-2

SALANA F1
XX Papryka biała, typu, block kompaktowa o silnym 
wigorze.
XX Owoce szybko dojrzewają osiągając wagę od 180 do 
210 gram.
XX Papryki bardzo wyrównane, błyszczące o 3 do 4 
komorach wewnętrznych.
XX Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym, 
przeznaczona do uprawy tunelowej oraz polowej.

HR: Tm:0

Marvi F1

Px: Podosphaera xanthii -  CMV: Cucumber mosaic virus

Espartano F1

Salana F1

Tm: Tobamovirus pathotype - TSWV: Tomato spotted wilt virus

OgórkiOgórki 
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BAMBINO F1
XX Zielona odmiana słodkiej papryki, o owocach 
wydłużonych o długości 13-15 cm, średnicy 2.4-2.8 
cm i wadze 40-50 gram.
XX Roślina kompaktowa o silnym wigorze, średnio długich 
międzywęźlach.
XX Odmiana przeznczona do uprawy tunelowej, tworząc 
duże owoce nawet w chłodnych okresach.
XX W cyklu wiosennym do uprawy zarówno tunelowej jak i 
polowej.
XX Do uprawy na paprykę ostrą na wczesny zbiór. 
XX Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym.

HR: Tm:0

NOWOŚĆ

Bambino F1

Tm: Tobamovirus pathotype 
TSWV: Tomato spotted wilt virus 

FELIPE F1
XX Odmiana papryki czerwonej typu Blocky, 
z przeznaczeniem do produkcji tunelowej.
XX Roślina generatywna o bardzo wysokim potencjale 
plonotwórczym.
XX Papryki o wymiarach 10 na10 cm rekomendowne są 
do uprawy letniej oraz jesiennej.
XX Owoce osiagają ciemny głęboki kolor czerwieni.

HR: Tm:1-3  
IR : TSWV

CALIBELLO F1
XX Papryka słodka czerwona w typie Lamuyo.
XX Odmiana wczesna przeznaczona do odmiany wiosennej oraz 
letniej, bardzo dobrze wiążąca podczas chłodnych okresów.
XX Papryka posiada bardzo ciemny kolor zielony oraz wysoki 
połysk, w fazie dojrzalej osiąga piękne wybarwienie w 
kolorze czerwieni.
XX Owoce o wadze 250 -330  gram, posiadają bardzo mięsistą 
skórkę o grubości 7-9 mm.
XX Papryka 3-4 komorowa twarda, o wysokiej trwałości, bardzo 
wyrównanym wzroście.
XX Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonotwórczym.

HR: Tm:0-3 
IR: TSWV

Felipe F1
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PaprykaPodkładka
ROUTPOWER F1
Gwarancja dobrej jakości produkcji
Korzyści przy produkcji rozsady:
XX Zapewnia bardzo wysoki odsetek kiełkowania oraz szybki i 
wyrównany wzrost.
XX Doskonała skaryfikacja podczas szczepienia co zapewnia 
rozsadę wysokiej jakości. 
XX Lepsza higiena i pełna kontrola nad rozsadą (łącznie z BFB).

Korzyści dla producenta:
XX Mocny system korzeniowy roślin na polu.
XX Rośliny mocniejsze i odporniejsze na niekorzystne  warunki 
uprawowe  takie jak np. zimno, wiatr, wysoka temperatura.
XX Plon o podwyższonej jakości oraz wielkości.

Routpower przeznaczony jest jako podkładka do 
szczepienia głównie cukinii, dyni, oraz melonów.
Odporność dla arbuza: HR: Fon: 0-2
Odporność dla ogórka: HR: Foc: 0-2
Odporność dla melona: HR: Fom:0,1,2, 0-2

Foc: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans 
Fom: Fusarium oxysporum f. sp. melonis - Fon: Fusarium oxysporum

PVY: Potato virus Y
Tm: Tobamovirus pathotype
TSWV: Tomato spotted wilt virus

PaprykaPapryka
SONORA F1
XX Ostra papryka typu Jalapeño.
XX Odmiana średnio wczesna o silnym wigorze z dobrym 
okryciem liściennym owoców.
XX Papryczki wyrównane, o wysokim połysku  oraz wadze 
20-40 gram o długości 4-5 cm i średnicy 2-3 cm.

HR: PVY:0,(1-2)/Tm: 0

NOWOŚĆ

Sonora F1

BLACK BULLET F1
XX Ostra odmiana papryczki typu Jalapeño.
XX Owoce błyszczące w kolorze ciemnej zieleni, o bardzo 
długiej trwałości po zbiorczej.
XX Roślina o bardzo silnym wigorze o długich 
międzywęźlach, generatywna, utrzymująca jakość i 
wielkość papryczek przez całą długość cyklu.
XX Odmiana uzyskuje bardzo dobrą ostrość w warunkach 
wzrostu przy malej ilości światła.
XX Papryczkę tę charakteryzuje wysoki potencjał 
plonotwórczy.

HR: Tm:0-2 
IR:TSWV

NOWOŚĆ

Black Bullet F1
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PomidoryPomidory
ROZESTAR F1  
XX Pomidorek w kształcie małej różowej śliwki, drobny 
o średniej masie 15 gram, do zbioru pojedynczych 
owoców
XX Twarde owoce charakteryzują się bardzo dobrą 
trwałością po zbiorczą.
XX Odmiana ta ma bardzo dobry słodki, wyjątkowy smak.
XX Do uprawy w szklarniach oraz w tunelach foliowych. 
Przy uprawie w tunelach do 3-5 gron, zalecane jest 
usuwanie części kwiatów.

HR : ToMV:0,1/Ff:A-E/Fol:0/For 
IR: Mi

NOWOŚĆ

MINI STAR F1  
XX Mini śliwka , o czerwonym kolorze, do zbioru luzem 
pojedynczych owoców.
XX Owoce o wadze 9-12 gram posiadają wysoki brix  co 
zapewnia pomidorkom niezwykły smak.
XX Odmiana do uprawy szklarniowej na długie cykle, 
zalecane szczepienie na podkładce o silnym wigorze.
XX Odmiana generatywna, wczesna. Owoce charakteryzują 
się  dobrą trwałością po zbiorczą 

HR: TOMV:0,1,2/Ff:A-E/Fol:0  
IR: Ss

BELLASTAR F1 
XX Pomidorki w kształcie mini śliwki, o niekończącym się 
wzroście.
XX Odmiana wczesna, generatywna zalecana do 
szczepień na podkładkach o silnym wigorze do uprawy 
szklarniowej w długim cyklu.
XX Pomidorki w kolorze czerwonym o wadze 15-22 gram 
przeznaczone do zbioru pojedynczych owoców.
XX Odmiana charakteryzuje się wysokim brixem (7-8) oraz 
wysokim potencjałem plonotwórczym.

HR: ToMV: 0-2/Fol:0/Ff:A-E 
IR: Mi

Mini Star F1

TOMV: Tomato mosaic tobamovirus - Ff: Fulvia fulva - Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici - For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici - Ss: Stemphylium solani - Mi: Meloidogyne incognita

Bellastar F1

Odmiany pomidorów wyselekcjonowane na 
podstawie wysokich kryteriów dotyczłących 
samaku i jakości pomidora, według wyamagań 
oraz  na podstawie oczekiwań konsumentów.

Rozestar F1System koncentrujący się na przestrzeganiu 
zasad higieny i prewencji w całym cyklu od 
produkcji nasion pomidora i podkładki, którego 
głównym celem jest ograniczenie występowania 
Cmm. System kontroli obejmuje badanie 
zdrowotności roślin pomidora w trakcie produkcji 
nasion przez nasze laboratorium działające 
zgodnie z certyfikatami GSPP oraz  kontrole 
nasion przez niezależne instytucje. 
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PomidoryPomidory
DELICACY F1
XX Pomidor koktajlowy o niekończącym się wzroście.
XX Owoce o wadze 20-25 gram o wydłużonym kształcie 
w ciemno czerwonym kolorze charakteryzują się bardzo 
dobrym smakiem.
XX Odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym oraz 
bardzo dobrej trwałości po zbiorczej

HR: ToMV:0-2/Ff:A+E/Fol:0,1 
IR: Ss

SWEET MILION F1
XX Pomidor typu cherry, do zbioru pojedynczych owoców.
XX Owoce wielkości 15-20 g, o atrakcyjnym czerwonym 
kolorze.
XX Bardzo smaczne oraz  słodkie pomidorki.
XX Roślina charakteryzuje się silnym wigorem, 
przeznaczona jest do uprawy amatorskiej oraz 
hobbistycznej.

HR: TOMV:0,1/Fol:0  
IR:Ss

ROYAL STAR F1
XX Odmiana typu cherry w kolorze pomarańczowym, 
przeznaczona do zbioru na gałązce.
XX Pomidor o niekończącym się wzroście do uprawy 
szklarniowej, w obiektach ogrzewanych na długie cykle
XX Odmiana charakteryzuje się wysokim brixem i wysokiej 
jakości zbiorem.
XX Pomidorki o wadze 13 gram, ułożone równomiernie i 
kompaktowo na gałązce.

NOWOŚĆ

Delicacy F1

Sweet Million F1

Royal Star F1

TOMV: Tomato mosaic tobamovirus - Ff: Fulvia fulva 
Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Vd: Verticillium dahliae - Ss: Stemphylium solani - Mi: Meloidogyne incognita 
TSWV: Tomato spotted wilt virus - TYLCV: Tomato yellow leaf curl virus

Odmiany pomidorów wyselekcjonowane na 
podstawie wysokich kryteriów dotyczłących 
samaku i jakości pomidora, według wyamagań 
oraz  na podstawie oczekiwań konsumentów.

System koncentrujący się na przestrzeganiu 
zasad higieny i prewencji w całym cyklu od 
produkcji nasion pomidora i podkładki, którego 
głównym celem jest ograniczenie występowania 
Cmm. System kontroli obejmuje badanie 
zdrowotności roślin pomidora w trakcie produkcji 
nasion przez nasze laboratorium działające 
zgodnie z certyfikatami GSPP oraz  kontrole 
nasion przez niezależne instytucje. 
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FUJI PINK F1
XX Pomidor malinowy o  bardzo wyjątkowym smaku.
XX Owoce mięsiste, o masie 180-200g, okrągłe, lekko 
spłaszczone, twarde, nie wykazują tendencji do 
pękania.
XX Roślina o silnym wigorze. 
XX Charakteryzuje się dobrą trwałością oraz intensywnym 
różowomalinowym kolorem owoców.
XX Posiada delikatną, soczystą strukturę wewnętrzną co 
dodatkowo poprawia wrażenia smakowe.

HR: ToMV:0,2/Ff: A-E/Fol:0,1/Ss/Vd:0 
IR: Mi

OCEANO F1
XX Pomidor o masie 140-160 gram o owocach 
wydłużonych, śliwkokształtnych.
XX Roślina o silnym wigorze, niekończącym się wzroście, 
do uprawy na 12-14 gron.
XX Posiada bardzo dobrze wybarwione twarde  owoce o 
długiej trwałości.
XX Nadaje się do upraw w różnych warunkach, szczególnie 
polecana do nasadzeń krótko okresowych w 
szklarniach i tunelach foliowych.
XX Charakteryzuje się wysoką wydajnością.

HR: ToMV:0,1/Ff:A-E/Fol:0,1/Vd:0 
IR: TSWV/TYLCV/Mi

NOWOŚĆ

ORANJESTAR F1
XX Pomidorek typu cherry o owocach w kolorze 
pomarańczowym.
XX Odmiana o niepowtarzalnym doskonałym smaku i 
bardzo dobrej teksturze owoców
XX Pomidorki do zbioru luzem oraz na gałązce.
XX Odmiana zalecana do szczepień na podkładce o silnym 
wigorze.
XX Pomidorki o wadze 16 gram i brixie na poziomie 8.4 
charakteryzują się bardzo dobrą trwałością po zbiorczą 
i tolerancją na pękanie.

HR: ToMV:0,1/Ff:A-E/Fol:0/For 
IR: Mi

NOWOŚĆ

Oranjestar F1

Oceano F1 

Fuji Pink F1
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PomidoryPomidory
PINK DREAM F1
XX Pomidor malinowy polecany do uprawy tunelowej oraz 
szklarniowej.
XX Posiada mięsiste, okrągłe, twarde owoce o masie 
240–260g.
XX Owoce nie wykazują tendencji do pękania oraz długo 
utrzymują swoją trwałość.
XX Roślina o ciągłym wzroście i dobrym wigorze z silnym 
systemem korzeniowym, dobrze znosząca niższe 
temperatury.
XX Pomidor ten posiada piękny różowy kolor oraz 
niepowtarzalny smak.

HR: ToMV:0,2/Ff:a-e/Fol:0,1/Ss/Vd:0 
IR: TYLCV/Mi

NOWOŚĆ

PINK IMPRESSION F1
XX Pomidor malinowy o mięsistych, okrągłych owocach o 
masie 220–260g.
XX Roślina o silnym wigorze, niekończącym wzroście.
XX Twardy owoc długo zachowuje swoją świeżość.
XX Odmiana ta wyróżnia się doskonałym i 
niepowtarzalnym smakiem.
XX Bardzo wydajna odmiana do uprawy tunelowej oraz 
gruntowej.

HR: ToMV:0/Ff:A-E/Fol:0/Vd:0 
IR: Mi

NOWOŚĆ

PINK PIONEER F1
XX Pomidor malinowy wydłużony, śliwkokształtny.
XX Owoce  twarde o masie 160-180 gram, z zieloną 
piętką
XX Roślina wczesna o silnym wigorze, oraz niekończącym 
się wzroście.
XX Odmianę charakteryzuje wysoki plon o długiej trwałości 
po zbiorczej.
XX Odmiana przeznaczona do uprawy w tunelach oraz do 
uprawy polowej.
XX Pomidor unikatowy na rynku o niepowtarzalnym 
smaku, kształcie oraz kolorze.

HR: Fol:0,1/Vd:0 
IR: Pst/Mi/Ss

NOWOŚĆ

Pink Dream F1

Pink Impression F1

Pink Pioneer F1
TOMV: Tomato mosaic tobamovirus - Ff: Fulvia fulva - Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici - For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Vd: Verticillium dahliae - Ss: Stemphylium solani - Mi: Meloidogyne incognita - TSWV: Tomato spotted wilt virus - TYLCV: Tomato yellow leaf curl virus
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CARTUJANO F1
XX Czerwony okrągły, lekko spłaszczony pomidor o masie 
240-260 gram, z  lekkim karbowaniem.
XX Przeznaczony do uprawy tunelowej do nasadzeń 
wiosennych oraz jesiennych.
XX Odmiana o średniej sile wzrostu, o krótkich 
międzywęźlach.
XX Owoce tej odmiany są twarde oraz długo zachowują 
swoją świeżość.

NOWOŚĆ

JALILA F1
XX Czerwony okrągły pomidor o masie 200-250 gram.
XX Odmiana przeznaczona do uprawy w tunelach oraz w 
gruncie.
XX Roślina o silnym wigorze oraz średnio długich 
międzywęźlach, polecana do upraw w krótkich cyklach.
XX Charakteryzująca się bardzo dobrą  twardością oraz 
trwałością owoców.

HR: ToMV:0,1,2/Vd:0/Fol:0,1

NOWOŚĆ

LESLIE F1
XX Odmiana wczesna o czerwonych, okrągłych owocach o 
masie 180-220 gram.
XX Owoce charakteryzują się wysoką trwałością po 
zbiorczą.
XX Roślina o silnym wigorze, i średnio długich 
międzywęźlach.
XX Twarde owoce o ładnym połysku są bardzo smaczne, 
posiadają tzw. Zieloną piętkę.
XX Przystosowana do uprawy do 10 gron, polecana do 
uprawy w cyklu wiosennym w tunelach oraz na polu. .
XX Odmiana o dużym potencjale plonotwórczym.

HR: ToMV:0,1,2/Vd:0/Fol:0,1 
IR: TYLCV

NOWOŚĆ

Jalila F1

Leslie F1

Cartujano F1
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RzepaRzepa
PURPLE CROWN F1
XX Purple Crown F1 jest odmianą wczesną o różowo 
purpurowym zabarwieniu połowy owocu.
XX Rzepa ta jest przeznaczona do uprawy na zbiór 
jesienny.
XX Roślina bardzo wyrównana, o średniej wielkości 
liściach oraz równomiernie okrągłych owocach.
XX Rzepa ta może osiągać owoce o średnicy od 8cm do 
10 cm.

SWEETBELL F1
XX Sweetbell F1 jest bardzo wyrównaną odmianą o 
okrągłym kształcie i purpurowej skórce w górnej części 
korzenia.
XX Rzepa o białym miąższu, charakteryzująca się 
wyjątkowym niepowtarzalnym słodkim smakiem.
XX Odmiana  ta przeznaczona jest również na zbiór 
jesienny, w formie pojedynczych owoców lub na pęczki.
XX Rzepa nadaje się do spożycia na surowo oraz po 
ugotowaniu.
XX Wyjątkowy smak sprawia iż szybko przypada do gustu 
szerokiemu gronu konsumentów.

TOKYO TOP F1
XX Odmiana białej japońskiej rzepy, o okrągłym kształcie i 
białych korzeniach.
XX Tokyo Top nie wykazuje tendencji do szybkiego 
wybijania w kwiaty i jest bardzo łatwa w uprawie.
XX Odmiana polecana do uprawy od wiosny do jesieni o 
okresie wegetacji nieco dłuższym niż Market Express.
XX Liście silne. Optymalna wielkość  owoców do zbioru 
wynosi od 5 do 7.5 cm w średnicy.
XX Charakteryzuje się wysoką jakością, dobrą trwałością 
dojrzałych owoców oraz słodkim smakiem.

Purple Crown F1

Sweetbell F1

Tokyo Top F1
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RzodkiewkaRzodkiewka

ROYAL CROWN F1
XX Odmiana rzepy o okrągłym kształcie z różowym 
zabarwieniem wierzchniej części korzenia.
XX Odmiana o wyrównanym wzroście i optymalnej 
średnicy owocu  wynoszącej 10 cm.
XX Rzepa ta uzyskuje wagę 300-400 gram. Posiada 
cienką, gładką skórkę.
XX Nie wykazuje tendencji do szybkiego wybijania w 
stany kwiatowe , polecana głównie do uprawy na zbiór 
jesienny.
XX Odmiana polecana również do uprawy w zimnych 
okresach dobrze znosząc niskie temperatury.

GLORIETTE F1
XX Wysokiej jakości rzodkiewka o zgrubieniach okrągłych 
dużych, dobrze wybarwionych na czerwono .
XX Charakteryzuje się śnieżnobiałym miąższem, 
soczystym i bardzo smacznym.
XX Rzodkiewka ta nie wykazuje tendencji do pękania i 
parcenia, posiada wysoką tolerancję wobec Fuzarium 
Yellow (IR).
XX Odmiana o liściach mocno osadzonych, przeznaczona 
do uprawy od wiosny do jesieni na polu.

Royal Crown F1

Gloriette F1

CHERRIETTE F1
XX Odmiana mieszańcowa, wczesna rzodkiewki typu 
Cherry Belle, o atrakcyjnym świeżym czerwonym 
kolorze.
XX Charakteryzuje się długą przydatnością zbiorczą, co 
daje wysoki procent gotowego produktu sklepowego  
w postaci  pęczka lub rzodkiewek luzem. 
XX Rzodkiew przeznaczona do uprawy podczas całego 
sezonu, w klimacie umiarkowanym.
XX Odmiana ta bardzo dobrze znosi chłodne temperatury i 
nadaje się do wczesnego siewu zimą i bardzo wczesną 
wiosna do  uprawy tunelowej .

Cherriette F1
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SzpinakSzpinak
CLIPPER F1
XX Szpinak o okrągłych, gładkich, ciemno zielonych 
liściach.
XX Odmiana średnio późna, posiadająca wysoką 
odporność względem ras mączniaka rzekomego Pfs*: 
1- 7,9,11,13,15.
XX Szpinak przeznaczony jest do uprawy na rynek świeży, 
na pęczki, luzem (baby) oraz do przetwórstwa.

ATHOS F1
XX Odmiana mieszańcowa przeznaczona na uprawę wiosną 
i latem.
XX Liście ciemno zielone, wzniesione lekko zaokrąglone.
XX Odmiana o silnym wigorze o bardzo dobrej tolerancji 
na wysoką temperaturę.
XX Szpinak średnio późny z przeznaczeniem na rynek 
świeży oraz przetwórczy.
XX Posiada wysoką odporność względem ras mączniaka 
rzekomego Pfs*:1-9,11-15.

Clipper F1

Athos F1

* Pfs: Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
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Szpinak

KOTO F1
XX Odmiana szpinaku o kształcie strzałki, spiczastym, 
przeznaczona do uprawy wiosennej oraz jesiennej.
XX Liście w kolorze ciemnej zieleni dobrze wzniesione, co 
ułatwiaich zbiór.
XX Szpinak ten polecany jest również do produkcji 
zimowej na południu Europy lub pod osłonami.
XX Odmiana posiada wysoką odporność względem ras 
mączniaka rzekomego Pfs*:1- 4.

MIKADO F1
XX Unikatowa odmiana szpinaku orientalnego 
przeznaczona do produkcji całorocznej w Europie 
północnej.
XX Odmiana ta pozwala na utrzymanie wysokiej jakości 
produkcji na rynek świeży szpinaku orientalnego.
XX Posiada odporność względem ras mączniaka 
rzekomego  
Pfs*: 1- 4,15.

APOLLO F1
XX Odmiana szpinaku przeznaczona do uprawy wiosennej 
oraz jesiennej.
XX Szpinak o  liściach podłużnych, owalnych po okrągłe.
XX Dzięki grubym mięsistym, pofałdowanym liściom 
pozwala uzyskać wysoki plon. Odmiana polecana na 
rynek przetwórczy.
XX Apollo F1 jest przeznaczony do uprawy polowej z 
przeznaczeniem również na rynek świeży
XX Odmiana posiada wysoką odporność względem ras 
mączniaka rzekomego Pfs*: 1- 9, 11-16.

Koto F1

Mikado F1
Apollo F1
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SzpinakSzpinak
SOYUZ F1
XX Szpinak do uprawy wiosennej oraz jesiennej.
XX Liście średniej grubości z lekkim karbowaniem.
XX Odmiana o pionowo wzniesionych liściach co 
umożliwia łatwy mechaniczny zbiór.
XX Odmiana posiada wysoką odporność względem ras 
mączniaka rzekomego Pfs*: 1- 12,14-16.

SPUTNIK F1
XX Odmiana szpinaku przeznaczona na wysiew wiosną 
oraz jesienią.
XX Liście grube oraz lekko karbowane w kolorze ciemnej 
zieleni uzyskują kształt od owalnego po okrągły.
XX Odmiana posiada wysoką odporność względem ras 
mączniaka rzekomego Pfs*: 1- 12,14-16.

HELIOS F1
XX Helios F1 jest odmianą przeznaczoną do produkcji od 
wiosny aż do jesieni.
XX Szpinak o liściach w kolorze bardzo ciemnej zieleni
XX Posiada wolny po umiarkowany, stabilny wzrost liści, 
dzięki czemu uzyskuje się bardzo wysoki plon masy 
liściowej w uprawach.
XX Odmiana posiada wysoką odporność względem ras 
mączniaka rzekomego Pfs*: 1- 9,11-16.

Soyuz F1

Sputnik F1

Helios F1

* Pfs: Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
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DEFINICJA TERMINÓW UŻYWANYCH DO OPISANIA REAKCJI NA PATOGENY, 
SZKODNIKI I STRES.

Terminy użyte w niniejszym katalogu do opisania reakcji odmian na różne choroby, szkodniki lub stres są zgodne z terminami zalecanymi przez Międzynarodową 
Federację Nasienną oraz terminami opracowanymi i wykorzystywanymi w naukach zajmujących się patologią roślin i ich uprawą.

WSTĘP
Istnieją różniące się między sobą stopnie swoistości w relacjach pomiędzy roślinami i szkodnikami lub patogenami.
Identyfikacja takiej swoistości zazwyczaj wymaga użycia wysoce złożonych metod analitycznych.
Rozpoznanie czy roślina jest podatna na jakiegoś szkodnika lub patogen, czy też nie, może zależeć od zastosowanej metody analitycznej.
Sprawozdania na temat reakcji odmian na określoną chorobę, szkodnika lub stres są oparte na szacunkach dokonanych w określonych warunkach i są uważane za 
wiarygodne.
Jednak swoistość szkodników lub patogenów może się zmieniać w czasie i przestrzeni, zależy ona od czynników środowiskowych i nowych biotypów szkodnika lub 
nowych ras patogenu, które są w stanie pokonać opór, jaki może się pojawić.
Poza tym ważne jest, aby zrozumieć, że na reakcje danej odmiany na konkretne choroby, szkodniki lub stres mogą w naturze mieć wpływ czynniki środowiskowe, 
biologiczne lub inne czynniki, których nie można kontrolować, a które mogą zmienić oczekiwaną wydajność tej odmiany.

DEFINICJA
Definiowane są dwa poziomy odporności:
XX Wysoka odporność (HR – High Resistance): zdolność rośliny do ograniczenia lub opóźnienia ataku określonych szkodników lub patogenów, oraz/lub do ograniczenia 
lub opóźnienia szkód z tego wynikłych, w porównaniu z reakcją roślin podatnych, uprawianych w podobnych warunkach środowiskowych i pod podobną presją ze strony 
szkodników lub patogenów. Roślina o wysokiej odporności może wykazywać pewne objawy choroby lub uszkodzeń w warunkach dużej presji ze strony szkodnika lub 
patogenu.
XX Średnia Odporność (IR – Intermediate Resistance): zdolność rośliny do znoszenia lub ograniczania do pewnego stopnia ataku określonego szkodnika lub patogenu. 
Średnio odporne rośliny wykazują większy zakres objawów niż rośliny o wysokiej odporności, ale i tak powinny one być bardziej wydajne niż rośliny podatne, uprawiane w 
podobnych warunkach.
XX Tolerancja (T): zdolność rośliny do znoszenia stresu abiotycznego (np. środowiskowego lub chemicznego), przy jednoczesnej lepszej wydajności niż w przypadku roślin 
podatnych, uprawianych w podobnych warunkach.
XX Podatność (susceptability): niezdolność rośliny do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonego szkodnika lub patogenu, lub do znoszenia określonego stresu 
środowiskowego lub chemicznego.

ZASTRZEŻENIE
Dane te opierają się na naszych obserwacjach i/lub informacjach pochodzących z innych źródeł. Ponieważ wydajność upraw zależy od interakcji zachodzących 
pomiędzy potencjałem genetycznym materiału siewnego oraz jego właściwościami fizjologicznymi a środowiskiem, włączając w to zarządzanie uprawami, nie dajemy 
żadnych gwarancji w sposób bezpośredni lub domyślny, co do wydajności upraw w odniesieniu do podanych informacji, ani nie ponosimy odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wyniknąć z jakiejkolwiek przyczyny.
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Klaudia Horlop
 klaudia.horlop@sakata-vegetables.eu - Tel: +48 6696 040 122

Christophe Coelho (Sales Director) 
christophe.coelho@sakata.eu - Tel: +33 (0)6 32 54 17 93

Walter Karboswski (Sales Area Manager North Europe)
walter.karbowski@sakata.eu - Mobil: +49 (0) 160 78 94 730

www.sakata-vegetables.eu 
sakata-info@sakata.eu
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SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue Jean Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél.: +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax: +33 (0) 4 66 71 75 09
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