
Dajemy Ci  
jeszcze więcej!
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Klasyfikacja

SegmentSegment ogórek partenokarpiczny, grubobrodawkowyogórek partenokarpiczny, grubobrodawkowy

Termin uprawyTermin uprawy cykl wczesno-wiosenny, letni i jesiennycykl wczesno-wiosenny, letni i jesienny

Typ uprawyTyp uprawy niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, jak i bez niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, jak i bez 
ogrzewania, w różnych podłożach, szklarnieogrzewania, w różnych podłożach, szklarnie

WczesnośćWczesność bardzo wczesnabardzo wczesna

KształtKształt 3,1:13,1:1

Niezawodne odmiany  
Seminis

•  Silny wigor

•  Mocny system korzeniowy

•  Wysoki plon o niezmiennej jakości przez cały okres produkcji

•  Bardzo dobra jakość owoców spełniająca wymagania 
supermarketów i odbiorców hurtowych

Madeira

Madeira

SV3506CV

Mirabelle

SV4097CV

Nowa, uniwersalna odmiana ogórka  
partenokarpicznego Seminis

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kalendarz uprawy odmiany Madeira

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

 siew  sadzenie  zbiór

 Zalety

•  Charakteryzuje się mocnym wigorem

•  Doskonale adaptuje się w różnych 
typach uprawy

•  Nadaje się na najwcześniejsze 
nasadzenia

•  Tolerancja na niskie natężenie 
światła

•  Odporna na warunki stresowe

 Roślina

•  Silny wigor

•  Zbalansowany wzrost

•  Mocny system korzeniowy

•  Wysokie zdolności 
regeneracyjne

 Owoc

•  Długość 10‑12 cm

•  Utrzymyje wysoką jakość  
przez cały okres produkcji

•  Brak tendencji  
do wydłużania się



Mirabelle

SV3506CV

Znana od lat, sprawdzona odmiana o jasnozielonych owocach.  
Charakteryzuje się dobrym wigorem oraz otwartym pokrojem rośliny.

Wysokoplonująca, najbardziej generatywna odmiana 
partenokarpiczna, polecana do uprawy od najwcześniejszych 
nasadzeń do późnej jesieni.

Klasyfikacja

SegmentSegment ogórek partenokarpicznyogórek partenokarpiczny

Termin uprawyTermin uprawy cykl wczesno-wiosenny, letni i jesiennycykl wczesno-wiosenny, letni i jesienny

Typ uprawyTyp uprawy niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, 
jak i bez ogrzewania, w różnych podłożach, jak i bez ogrzewania, w różnych podłożach, 
szklarnieszklarnie

WczesnośćWczesność bardzo wczesnabardzo wczesna

OdpornośćOdporność HR: CMV/Ccu/PxHR: CMV/Ccu/Px

KształtKształt 3,3:13,3:1

Klasyfikacja

SegmentSegment ogórek partenokarpiczny, grubobrodawkowyogórek partenokarpiczny, grubobrodawkowy

Termin uprawyTermin uprawy cykl wczesno-wiosenny, letni i jesiennycykl wczesno-wiosenny, letni i jesienny

Typ uprawyTyp uprawy niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, niskie, wysokie tunele ze wstępnym ogrzewaniem, 
jak i bez ogrzewania, w różnych podłożach, jak i bez ogrzewania, w różnych podłożach, 
szklarnieszklarnie

WczesnośćWczesność bardzo wczesnabardzo wczesna

OdpornośćOdporność HR: CMV/Ccu/PxHR: CMV/Ccu/Px

KształtKształt 3,2:13,2:1

•  Niższy nakład pracy = wyższy zysk

•  Łatwa uprawa i zbiór

•  Wysoki plon wczesny i całkowity

•  Wczesność

•  Stałe plonowanie przez cały okres wegetacji

•  Idealny surowiec na ogórki małosolne

•  Generatywność

•  Krótkie międzywęźla

• Przeważająca ilość owoców pierwszej klasy

SV4097CV
Nr 1 do późnowiosennej i letniej uprawy tunelowej w różnych podłożach. 
Owoce mają doskonałą jakość podczas całego okresu wegetacji.

Klasyfikacja

SegmentSegment ogórek partenokarpicznyogórek partenokarpiczny

Termin uprawyTermin uprawy cykl cykl późnowiosenny i letnicykl cykl późnowiosenny i letni

Typ uprawyTyp uprawy tunele w różnych podłożach, szklarnietunele w różnych podłożach, szklarnie

WczesnośćWczesność wczesnawczesna

OdpornośćOdporność HR: CMV/Ccu/PxHR: CMV/Ccu/Px

KształtKształt 3,3:13,3:1
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Dział Rozwoju Produktu  
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tel. kom. 604 159 901
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Regionalny Menedżer Handlowy  
Rejonu Polski Wschodniej
tel. kom. 885 954 880
magdalena.wyganowska@bayer.com

Mariusz Kąkol
Regionalny Menedżer Handlowy  
Rejonu Polski Zachodniej
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mariusz.kakol@bayer.com

Karolina Misztal
Regionalny Menedżer Handlowy  
Rejonu Polski Południowej
tel. kom. 606 451 651
karolina.misztal@bayer.com

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.
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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

Więcej informacji na seminis.pl

Bądźmy w kontakcie!

Odwiedź nas na Facebooku  
Seminis Polska

Sprawdź ofertę ogórków  
Seminis


