
Taipei daje Ci więcej 
możliwości - świeży rynek czy 
przemysł? To ty decydujesz!

Taipei jest odmianą rekomendowaną do zbiorów jesiennych na 
świeży rynek oraz przemysł. Dobrze różyczkuje się ręcznie i me-
chanicznie, dając drobną frakcję różyczek. Taipei świetnie wpisuje 
się w nasze portfolio z wegetacją (77-82 dni) pomiędzy Titanium 
a Andersią.

Teraz do rodziny dołącza zdrowa i wysoko plonująca odmiana TAIPEI.

Taipei*
Wygrywa jakością!
Nowość dla przetwórstwa i rynku świeżego

(kod hodowcy: SVBL0306)

*nazwa w trakcie rejestracji

 – Doskonałej jakości różyczki  
o drobnej frakcji

 – Atrakcyjny zielony kolor

 – Drobne, wyrównane pączki

 – Szybki zbiór

 – Możliwość przetrzymania w polu

 – Wysoki potencjał plonotwórczy

 – Mocny wigor rośliny i dobra tolerancja  
na stres temperaturowy

 – Zbita róża z możliwością przetrzymania w polu

 – Okres wegetacji pomiędzy Titanium a Andersią

 – Drobne pączki

 – Atrakcyjny kolor

 – Dobra jakość po zbiorze

ŚWIEŻY RYNEK PRZETWÓRSTWO



Kalendarz terminów sadzenia brokuła

Seminis® Polska

Seminis® Vegetable  
Seeds Polska

  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

   PIOTR DUTKOWSKI 
Dział rozwoju produktu:  
kapusta, kalafior, brokuł,  
cebula, marchew 
tel. kom. 660 507 692 
piotr.dutkowski@bayer.com

Titanium 
///  bardzo ciężka róża

///  drobny pączek

///  wysoko osadzona róża

/// szybki zbiór

/// wysoka zdrowotność

Andersia 
///  ciężka róża

///  wysoki uzysk różyczki 
z róży

///  łatwy i szybki zbiór

///  drobny, ciemnozielony 
pączek

Zobacz opinię producentów
Zeskanuj QR kod

Titanium
75-80 dni

77-82 dni

78-85 dni

OKRES WEGETACJI

OKRES WEGETACJI

OKRES WEGETACJI

Taipei

Andersia KWIECIEŃ1 30 1 25

15 31

15 31

CZERWIEC-LIPIEC

CZERWIEC-LIPIEC

LIPIEC

ASORTYMENT BROKUŁU

Odmiana

Okres wegetacji 

od posadzenia do zbioru (w dniach)
Wielkość róży

Przeznaczenie

wiosna

IV/V

lato

VI/VIII

jesień

IX/X

rynek warzyw 

świeżych
przetwórstwo

Chevalier F1 70 – 75 60 – 65 68 – 73 duża +++ +++

SV3277BL F1 70 – 75 60 – 65 68 – 73 bardzo duża +++ +++

Ironman F1 72 – 78 62 – 68 70 – 75 bardzo duża +++ ++

SV1002BL F1 75 – 80 65 – 70 73 – 78 bardzo duża +++ +++

Titanium F1   - - 75 – 80 bardzo duża ++ +++

Taipei*
 

- - 77 – 82 bardzo duża ++ +++

Andersia F1  
NOWOŚĆ 75 – 80 - 78 – 85 bardzo duża ++ +++

Steel F1 - - 95 – 105 bardzo duża +++ +++

NOWOŚĆ

(kod hodowcy: SVBL0306)


