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Eksperci Syngenta

Sezon 2019 dla producentów kalaﬁorów nie był łatwy. Zaczynając od chłodnej wiosny i
nocnych przymrozków do obecnie panujących wysokich temperatur i braku opadów.
Wszystko to powoduje, że na rynku występuje niedobór tego surowca, a towar dobrej
jakości jest szczególnie ceniony i poszukiwany.

Ciężki sezon 2019
Początek wiosny nastąpił dość wcześnie, ale był bardzo niestabilny pod względem temperatur.
Bywało, że po wysadzeniu rozsady w niektórych obszarach kraju występowały przymrozki, co
wpływało na kondycję roślin. Początek kalendarzowego lata przyniósł temperatury sięgające nawet
35°C. To w połączeniu silnym nasłonecznieniem i brakiem opadów deszczu sprawił, że tylko dzięki
odmianom o wybitnej genetyce można będzie osiągnąć wysoki i dobrej jakości plon.
Eksperci z ﬁrmy Syngenta w dniu 2 lipca lustrowali plantacje kalaﬁorów na Lubelszczyźnie, gdzie
mogli poznać kondycję warzyw i porozmawiać z plantatorami o trwającym sezonie.

Lecanu F1, Almagro F1, Lecanu F1 i Guideline F1
Zbierane są obecnie odmiany z naszego portfolio. Co ważne, kalaﬁory pomimo bardzo trudnego
przebiegu warunków uprawy w sezonie, zachowały wiernie deklarowany okres wegetacji. W okresie
inicjacji i przyrostu róży panowały upały, a jednak te odmiany poradziły sobie. Na rynku kalaﬁor jest
poszukiwany, więc ten kto uprawiał w bieżącym sezonie te kreacje na zbiór letni, wygrał – przedstawia
Rafał Żmuda z ﬁrmy Syngenta. Wysoko ocenia także jakość róż zastaną na polu. Jest ona szczególnie
wysoka na tle trwającego sezonu.

Jak zyskać nawet w trudnym sezonie
Odmiany Guideline F1, Lecanu F1 i Almagro F1 to propozycję kalaﬁorów ﬁrmy Syngenta, które można
uprawiać także w poplonie. Taki pomysł został wykorzystany w gospodarstwie pana Zbigniewa
Karpiuka, u którego trwają właśnie zbiory Almagro F1, a przygotowana już jest kolejna rozsada
odmiany Guideline F1 w to miejsce. Po zakończeniu letnich zbiorów pole zostanie uprawione, a
następnie wsadzona zastanie kolejna partia kalaﬁorów. Takie działanie sprawia, że ogrodnik jest w
stanie lepiej wykorzystać potencjał posiadanego pola. Taka uprawa kalaﬁorów łączy profesjonalizm i
ekonomiczną kalkulację produkcji - mówi Ekspert Syngenta, Rafał Żmuda. Ekspert przypomina, że
okres wegetacji Guideline F1 to 70 – 73 dni, Lecanu F1 73-75 dni a Almagro F1 od 80-83 dni.

Odmiana Guideline

Odmiana Almagro

