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Szanowni Państwo,
Jak już informowaliśmy wcześniej, w grudniu 2015 roku, firmy Enza Zaden i Takii Seeds podjęły decyzję o współpracy na
polskim rynku. W efekcie od 1 maja 2016 roku Enza Zaden Poland jest jedynym dystrybutorem nasion Takii Seeds w Polsce.
Dzięki rozpoczęciu tej współpracy mamy przyjemność i możliwość zaproponować Państwu pełen asortyment nasion warzyw
zarówno szklarniowych jak i gruntowych.
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog odmian cebuli. Wierzymy, że zawarte w nim informacje pomogą Państwu
podjąć najlepszą możliwą decyzję co do uprawy tego warzywa i doboru najodpowiedniejszej dla Państwa potrzeb odmian.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z
naszymi pracownikami.
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Cebula
Takstar F1
Typ:
cebula dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kolor łuski:
złoto-brązowy
Kształt:
okragły
Kalibraż:
50-70mm
Opis: 	Takstar F1 to jedna z podstawowych odmian wczesnych w Europie
Centralnej. Odmiana charakteryzuje się jasno zielonym ulistnieniem i
silną tolerancją na wybijanie w pędy kwiatowe. Takstar F1 tworzy kuliste
cebule, o wyrównanym kalibrażu z cienką szyjką i brązowo-złotą łuską
zewnętrzną. Odmiana ta może być także zbierana ze szczypiorem na
śweży rynek. Nie jest rekomendowane długie jej przechowywanie.
Takstar F1 znajduje także zastosowanie dla potrzeb przetwórstwa gdyż
jest łatwy do obierania.

Takstar F1

Takmark F1
Typ:
cebula dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kolor łuski:
brązowa z połyskiem
Kształt:
kulista
Kalibraż:
średni
Opis:	Podstawowa wczesna odmiana w Europie Centralnej. Łatwa w uprawie, z
silną tolerancją na wybijanie w pędy kwiatowe. Dobrze reaguje na wyższe
nawożenie azotowe, osiągając większy kalibraż. Stabilne plonowanie,
wyrównane wejście w dojrzałość zbiorczą i jednolita wielkość to cechy
wyróżniające Takmark F1. Odmiana cechuje się średnią odpornością na
Fusarium. Skórka brązowa z połyskiem,o dobrej jakości, mocna, dobrze
przylegająca do cebuli. Cienka szyjka umożliwia szybkie dosuszenie
cebuli na polu i krótkie jej przechowanie.

Adam Koczoski o Takstar F1
Pan Adam Koczoski producent cebuli z Dwikóz, od kilku lat uprawia w swoim gospodarstwie odmianę
Takstar. O jej wyborze, jak sam mówi, zdecydowało „To co najważniejsze w każdej produkcji czyli dochód.
Najlepsze ceny są w okresie najmniejszej podaży, zwykle na początku i na końcu sezonu. Takstar jest
najwcześniejszą odmianą z wiosennego siewu. Najwcześniej siałem Takstara 12.03, w żadnym roku nie było
problemów z jarowizacją” – mówi gospodarz. „W moim gospodarstwie wysiewam 675 tys nasion na hektar,
zapewnia to optymalne połączenie wczesności, wysokości plonu i odpowiedniej wielkości cebul. W dobrych
warunkach daje wysokie plony, a jakość jest zdecydowanie lepsza niż cebul ozimych lub uprawianych z
dymki. Po dopracowaniu technologii zbieram 55-60 ton cebuli z ha”. W opinii Pana Adama „Cebule są
kształtne, niemal kuliste, z cienką dobrze zasychającą szyjką, ładnym kolorem i zadowalającą jak na wczesne
cebule jakością skórki. Ponadto wydłużenie okresu użytkowania specjalistycznych maszyn obniża koszty
jednostkowe produkcji późniejszych odmian i również wpływa na dochodowość gospodarstwa. Nie bez
znaczenia dla opłacalności jest także sprzedaż bezpośrednio po zbiorach, bez magazynowania”.

Takmark F1
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Cebula

Bonus F1

Bonus F1

Medusa F1

Typ:
cebula dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie:
świeży rynek i krótkie przechowanie
Kolor łuski:
brązowa z połyskiem
Kształt:
kulista
Kalibraż:
średnia do dużej
Opis:	Niezwykle stabilna pod względem plonowania odmiana, tworząca niemal
idealnie okrągłe cebule. Wydajność z hektara jest bardzo wysoka z uwagi
na jej kaliber i wyrównanie. Odmiana ta umożliwia osiągnięcie plonu
na poziomie 60-90 ton (zależnie od stanowiska, uprawy, itd). Bonus F1
w początkowej fazie wzrostu silnie rozbudowuje system korzeniowy,
dlatego najlepsze efekty daje przy wczesnym wysiewie nasion.

Typ:
cebula dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie:
świeży rynek i średnio długie przechowanie
Kolor łuski:
brązowa z połyskiem
Kształt:
kulista
Kalibraż:
60 mm - 80 mm
Opis: 	Medusa F1 to odmiana wyhodowana specjalnie po to by
zmaksymalizować uzyskiwane plony. Silny system korzeniowy i mocny
wigor rośliny sprawiają, że odmiana ta jest bardziej odporna na stresowe
warunki uprawy, jak na przykład wysoka temperatura. Z uwagi na
duży kaliber cebul, wyrównanie i łatwość w uprawie, Medusa F1 jest
wiarygodną odmianą o dużym potencjale plonotwórczym.

Medusa F1

Novista F1
Typ:
Rijnsburger
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie:
długie przechowanie
Kolor łuski:
jasnobrązowa
Kształt:
kulista
Kalibraż:
50 mm - 70 mm
Opis:	Novista F1 to wczesna cebula do długiego przechowania
wyselekcjonowana specjalnie dla potrzeb polskich producentów. Roślina
charakteryzuje się ciemnozielonymi i silnie wzniesionymi liśćmi. Novista
F1 może być sprzedawana bezpośrednio po zbiorze na początku sezonu,
ale szczególnie polecana jest do długiego przechowania. Odmiana ta
charakteryzuje się atrakcyjną, brązową i mocną łuską.

Mirosław Pańka o Bonus F1
W miejscowości Szostka na Kujawach ma swoje gospodarstwo Pan
Mirosław Pańka. Cebule uprawia od kilkunastu lat. W gospodarstwie,
co rok, wysiewa się cebulę na powierzchni około 10 hektarów. Od około
8 lat na 30% powierzchni Pan Mirosław uprawia odmianę Bonus, resztę
powierzchni zajmują cebule do długiego przechowywania. Odmianę Bonus
uprawia ze względu na jej wczesność i wysoki plon.” Z odmiany Bonus
jestem bardzo zadowolony ze względu na bardzo wysokie plony, które
odmiana ta osiąga w moim gospodarstwie, oraz wczesność. Już w sierpniu
mogę ją sprzedawać z suchą łuską prosto z pola. W tym okresie są jeszcze
wysokie ceny, więc można dobrze zarobić.”
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Mirosław Pańka

Novista F1
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Cebula

Samantha F1

Samantha F1

Galatea F1

Typ:
cebula dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: średnio-późna
Przeznaczenie:
przechowanie
Kolor łuski:
brązowa
Kształt:
okrągła
Kalibraż:
60 mm - 80 mm
Opis:	Samantha F1 to odmiana typu rijnsburger do długiego przechowania,
charakteryzująca się silnie wzniesionym szczypiorem o mocnym
woskowym nalocie. Odmiana ta wykształca cebule o kulistym kształcie
i kalibrażu dochodzącym do 6, a nawet 8 cm. Cebule okryte są 3-4
warstwami mocnej łuski. Duża zawartość suchej masy oraz mocno
przylegająca łuska pozwalają na długie jej przechowanie nawet do
marca i kwietnia. Samantha F1 to odmiana niezwykle plastyczna,
dostosowująca się do warunków uprawy, tolerancyjna na stres, co
przekłada się na wysoki i stabilny plon.

Typ:
cebula zimująca
Dojrzałość zbiorcza: średnia
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kształ cebul:
kulisty, lekko spłaszczony
Kalibraż:
średni i duży
Opis:	Cebula o wysokiej jakości wyselekcjonowana dla potrzeb polskich
producentów, charakteryzująca się wysokim potencjałem
plonotwórczym. Galatea F1 charakteryzuje się wzniesionym i mocnym
ulistnieniem, o wysokiej zdrowotności i ciemnozielonym kolorze.
Odmiana ta wytwarza cebule okragłe, leko spłaszczone z 3-4 brązowymi
łuskami i cienką szyjką. Kalibraż wyrównany w zależności od warunków
uprawy średni do dużego.

Cebula zimująca

Boreas F1

Boreas F1
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Typ:
cebula zimująca
Dojrzałość zbiorcza: średnio późna
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kształ cebul:
kulisty
Kalibraż:
średni do dużego
Opis:	Zimująca odmiana o silnym wigorze, szerokich zdolnościach
adaptacyjnych i wysokim potencjale plonotwórczym. Mocne rośliny
cechują się dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Atrakcyjny
ciemnozielony kolor ulistnienia sprawia, odmiana ta również doskonale
nadaje się do zbioru na zielono w pęczki. Cebule mają kulisty kształt i
twardą łuskę.

Galatea F1

Senshyu Yellow (Selekcja Takii)
Typ:
zimująca
Dojrzałość zbiorcza: średnio-późna
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kształ cebul:
kulisty, lekko spłaszczony
Kalibraż:
60 – 70 mm
Opis:	Senshyu Yellow to ustalona odmiana cebuli zimującej o złoto-brązowej
łusce. Cebula ta charakteryzuje się wysoką tolerancją na niskie
temperatury w czasie zimy. Wiosną Senshyu Yellow można zbierać na
pęczki bez zaschnietej łuski, a w późniejszych miesiącach jest możliwy
zbiór z dobrze już zaschniętą łuską i cienką szyjką.

Senshyu Yellow
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Cebula

Yellow Stone F1

Cebula zimująca

Szczypior - cebula siedmiolatka

Yellow Stone F1

Estafette F1

Typ:
cebula zimująca
Dojrzałość zbiorcza: średnia
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kształ cebul:
kulisty, lekko spłaszczony
Kalibraż:
60 – 70 mm
Opis:	Bardzo popularna odmiana zimująca o szerokich zdolnościach
adaptacyjnych w warunkach uprawy w Polsce. Yellow Stone F1 w
pierwszej kolejności wytwarza silny system korzeniowy.
	Dopiero w późniejszej fazie wzrostu mocno rozbudowuje ulistnienie. Dzięki
temu uzyskujemy zbalansowaną roslinę, doskonale przygotowaną do
zimowania. Odmiana ta charakteryzuje się silną tolerancją na wybijanie w
pędy kwiatowe. Yellow Stone F1cechuje się wzniesionym ulistnieniem o
ciemnym kolorze. Cebule okragłe, lekko płaskie z atrakcyjną zółto-złotą
łuską. Głowny udział plonu mieści się kalibrażu 60 – 70 mm.

Typ:
cebula pęczkowa
Dojrzałość zbiorcza: średniowczesna
Odporność:
wysoka odporność na mączniaka rzekomego
Opis:	Bardzo produktywna odmiana z dobrą odpornością na wysokie
temperatury. Okres zbioru od wiosny do jesieni. Atrakcyjny zielony
kolor oraz długie wzniesione ulistnienie. Estafette F1 jest odmianą
łatwą do zbioru i czyszczenia.

Cebula czerwona

Linus F1

Linus F1

Typ:
cebula czerwona dnia długiego
Dojrzałość zbiorcza: bardzo wczesna
Przeznaczenie:
świeży rynek
Kształ cebul:
kulisty, lekko spłaszczony
Kalibraż:
50 – 70 mm
Opis:	Linus F1 jest bardzo wczesną, czerwoną odmianą cebuli typu dnia
długiego. Odmiana ta wytwarza bardzo wyrównane, okrągłe, twarde
i w ogromnej większości jednostożkowe cebule. Jest to odmiana nie
tylko szybko dorastająca do fazy zbiorczej, ale także szybko uzyskująca
intensywną, czerwoną barwę wnętrza. Jakość łuski umożliwia krótkie
przechowanie tej odmiany.

Feast

Estafette F1

Typ:
cebula pęczkowa
Dojrzałość zbiorcza: średniowczesna
Odporność:
wysoka odporność na mączniaka rzekomego
Opis:	Bardzo wydajna, ustalona odmiana o dużej tolerancji na wysokie
temperatury. Feast może być zbierany w okresie lata i jesieni.
Odmiana ta charakteryzuje się pojedynczym stożkiem, atrakcyjnym
zielonym kolorem i długim, wzniesionym ulistnieniem.

Tycoon F1
Typ:
cebula pęczkowa
Dojrzałość zbiorcza: średniowczesna
Odporność:
wysoka odporność na mączniaka rzekomego
Opis:	Tycoon F1 charakteryzuje się wzniesionym i dość długim ulistnieniem
o intensywnym ciemnym kolorze. Odmiana ta jest bardzo wyrównana,
a przez to wysoko plonująca. Ponadto Tycoon F1 cechuje się dobrą
odpornością na wyższe temperatury powietrza w okresie lata.

Feast

Tycoon F1
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enzazaden.com

Enza Zaden Poland Sp. z o.o.

					
					
ul. Wąwozowa 29, 02-796 Warszawa
tel.: +48 (22) 64 95 207
fax: +48 (22) 64 95 267
e-mail: biuro@enzazaden.pl
www.enzazaden.com
Prezes Zarządu
Manager handlowy
Kierownik biura

Waldemar Nowak
Jacek Malinowski
Maciej Reizer

601 496 448
885 857 485
226 495 207

Przedstawiciele terenowi:
Polska południowa
Polska północna
Polska zachodnia
Polska wschodnia
(uprawy szklarniowe)

Bernard Zioło
Piotr Pietrzak
Łukasz Bogaczyk
Agnieszka Wiśniewska

605 347 767
603 277 556
607 777 276
607 777 668

Opisy odmian, zalecenia uprawowe i fotografie umieszczone w tej ulotce ściśle korespondują z wynikami doświadczeń i testów. Informacje te powinny być traktowane jedynie jako
informacje pomocnicze i wykorzystywane przez profesjonalnych producentów zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych warunków
klimatycznych i glebowych. Enza Zaden Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmienność wyników uprawy opartej wyłącznie na informacjach zawartych w tej ulotce.
Klient powinien sam zdecydować czy odmiany są dla niego odpowiednie i czy mogą być uprawiane w jego lokalnych, specyficznych warunkach.
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