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Czas na zmianę

CARIBOU
Nowa wschodząca gwiazda
Twoich pól

ZOBACZ FILMY CARIBOU!
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Carvora
SV5300DN
Caribou
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SV1140DN
Carlano

NOWOŚĆ

Malbec
Belveta
Orangeblaze

NOWOŚĆ

Zalecany termin siewu

Zbiór

Zalecany termin przechowywania

ASORTYMENT MARCHWI
Typ
Okres
Długość
wegetacji wegetacji

Na
pęczki

Mycie/
PrzechoSzczotkowanie wywanie

Do
przemysłu

Odmiana

Typ

Carvora

Nantejski

Wczesna

90 dni

18-20 cm 2,5-3,0 cm

SV5300DN

Nantejski/
Berlicum

Średnio
późna

110 dni

22-28 cm 4,0-5,5 cm

+

Caribou

Nantejski

Średnio
późna

120 dni

19-21 cm 2,5-3,5 cm

+

+

+

SV1140DN

Nantejski

Średnio
późna

120 dni

17-20 cm 2,5-3,5 cm

+

+

+

Carlano

Nantejski

Późna

130 dni

19-22 cm 2,5-3,5 cm

+

+

+

Malbec

Imperator

Średnio
późna

120 dni

18-25 cm 2,0-3,0 cm

+

Belveta

Nantejski/
Chantenay

Średnio
późna

120 dni

21-25 cm 3,5-5,0 cm

+

Flakke/
Berlicum

Późna

140 dni

25-32 cm 3,5-5,0 cm

+

Orangeblaze

Średnica

+

+
+

+
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Typ nantejski
NOWOŚĆ

Carvora

Carlano

Wczesna marchew z wysokim
potencjałem plonowania

Nowa odmiana marchwi o silnym wigorze
i bardzo wysokiej zdrowotności naci

– Bardzo dobry potencjał plonowania o wysokiej
jakości marchwi
– Wczesny standard rynkowy na pęczki i świeży rynek
– Wyrównane gładkie korzenie z ładnym kształtem
– Nadaje się na wysiewy od lutego do maja

– Wysoki plon netto i mniejszy odpad w porównaniu
do wielu standardów rynkowych
– Wysoki plon handlowy pozwala na zwiększenie
dochodu
– Odporna na pękanie
– Wysokie wyrównanie korzeni 19-22 cm
– Rekomendowane przechowywanie do końca maja
– Silna i zdrowa nać umożliwia szybki zbiór
mechaniczny
– Polecana do produkcji ekologicznej

NOWOŚĆ

Caribou
Marchew średnio późna o wysokim
potencjale plonowania
– O mocnych cylindrycznych korzeniach z ładnym
zakończeniem, która nadaje się do długiego przechowywania
– Nowa odmiana średnio późna w segmencie świeżo
rynkowym
– Ciemnozielona i wzniesiona nać tworzy silny
baldachim naciowy
– Wysoki potencjał plonowania z silnym korzeniem
– Gładkie i wyrównane korzenie o ładnym
cylindrycznym kształcie
– Możliwość przetrzymania w polu po osiągnięciu
wegetacji
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SV1140DN
Średnio późna marchew typu nantejskiego,
o około 120 dniach wegetacji
– Wyróżnia się wysokim potencjałem plonotwórczym
– Wykształca wysoką, wzniesioną, silną i zdrową nać
– Wytwarza mocne, bardzo wyrównane, gładkie
korzenie o długości 17-20 cm, z małym rdzeniem
wewnętrznym
– Brak zielonej główki, silny wigor naci
– Nadaje się do uprawy na różnych typach gleb

Typ berlicum

Typ imperator
NOWOŚĆ

SV5300DN

Malbec

Polecana dla przetwórców
produkujących soki

Nowa czerwona odmiana marchwi dająca
kolor i różnorodność w gamie produktów

– Średnio wczesna odmiana w typie nantes-berlicum,
o okresie wegetacji około 110 dni
– Wyrównane korzenie o gładkiej skórce
i cylindrycznym kształcie
– Silny wigor roślin oraz brak tendencji do zazielenienia
szyjki korzeniowej
– Wysoki potencjał plonotwórczy z wysoką tolerancją
na pękanie
– Bardzo wysoki plon handlowy
– Nadaje się do uprawy na różnych typach gleb

– Czerwony imperator z bardzo dobrym wybarwieniem
wewnętrznym oraz zewnętrznym
– Gładkie, długie równe korzenie nadające się
do sprzedaży jako całe korzenie
– Unikalny produkt na rynku dający dodatkowy kolor
do mieszanych gotowych porcji warzyw

NOWOŚĆ

Belveta F1

Orangeblaze

Unikalna odmiana do produkcji zdrowej
żywności

Wysokie plony dla przemysłu

– Bardzo wysoka zawartość Beta-karotenu
– Obniżony poziom kumulacji azotanów
– Idealna odmiana do produkcji zdrowej żywności
(baby food, soki premium, susz itp.)
– Ciemne wybarwienie korzenia, bez zazielenienia
– Mocny korzeń odporny na pękanie, gładka skórka
– Długość korzenia ok. 21‑25 cm
– Okres wegetacji ok. 140 dni

– Bardzo wysoki potencjał plonowania
– Polecana dla przemysłu na kostkę i słupki
– Silna nać przez cały okres wegetacji
– Nadaje się do wczesnych wysiewów wiosennych
– Mocne długie korzenie o dobrym wybarwieniu
– Zalecana gęstość wysiewu 600‑800 tys/ha
– Bardzo długie korzenie 25‑32 cm
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Carvora
– stworzona do
wczesnego siewu
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Gerhard Kraft,
właściciel GK Seeds,
Niemcy:
„Od trzech lat Carvora jest głównym standardem
rynkowym we wczesnym segmencie marchwii
w Niemczech. Carvora produkowana jest głównie
z przeznaczeniem na pęczki, ale również jako świeża
marchew myta sprzedawana w workach oraz na tacki.
Ta odmiana przekonuje moich producentów bardzo
wysokim wyrównaniem korzeni w połączeniu
z ciemnozieloną nacią. Ze względu na wysokie
wyrównanie, potencjał plonowania tej odmiany jest
bardzo wysoki.
Carvora na moim terenie w Niemczech jest
przeznaczona do wysiewów głównie w lutym, marcu,
a ostatnie wysiewy są na początku kwietnia.”

Odkryj
asortyment
marchwi
Seminis

16:45

skanuj
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Bądźmy w kontakcie!
REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI
 MARIUSZ KĄKOL
Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 696 898 365
mariusz.kakol@bayer.com
 RADOSŁAW GRABOWSKI
Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
radoslaw.grabowski@bayer.com
 MAGDALENA WYGANOWSKA
Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 885 954 880
magdalena.wyganowska@bayer.com
 KAROLINA MISZTAL
Rejon Polski Południowej
tel. kom. 606 451 651
karolina.misztal@bayer.com
PIOTR DUTKOWSKI
Dział rozwoju produktu:
kapusta, kalafior, brokuł, cebula, marchew
tel. kom. 660 507 692
piotr.dutkowski@bayer.com

Nasza nowa strona
jest już dostępna!
Zeskanuj kod QR i sprawdź

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 – 2022 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone

Seminis® Polska

Seminis® Vegetable Seeds Polska

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

