


CURDIVEX® – przełom w uprawie kalafiora! 
Oszczędność czasu i kosztów!

Przedstawiamy nasz nowy koncept w upra-
wie kalafiorów: odmiany bezokrywowe  
w porównaniu do tradycyjnych. Nowy 
koncept Curdivex®  daje producentowi moż-
liwość zmniejszenia kosztów produkcji  
poprzez szybszy zbiór (bez konieczności  

okrywania/gumkowania) wyższą jakość 
kalafiora, a przyszłościowo także możli-
wość zbioru selektywnego mechanicznego 
jako odpowiedź na coraz większy problem 
z siłą roboczą. Najważniejszą cechą nowej  
koncepcji Curdivex® jest biała róża.

Nazwa Curdivex wywodzi się  
z najważniejszych cech kalafiora:

1. Biała róża (the white curd).

2. Nowa, unikalna genetyka (a diverse set).

3. Łatwość zbioru (Flexibility).

Razem tworzą nowy koncept kalafiora 

– Curdivex®

Najważniejsze cechy Curdivex®:

• Kalafiory Curdivex® są białe.

• Łatwy, szybki zbiór.

• Wysoka jakość pozbiorcza  
– róże pozostają dłużej białe.

• Mniejsze nakłady pracy  
– brak konieczności okrywania róż.

QUICKER HARVEST AND
FRESHER LOOKING FOR LONGER

Róża tradycyjnej odmiany kalafiora Róża odmiany kalafiora z konceptu CURDIVEX®



Dłużej utrzymuje biały 
kolor po zbiorze  = 

mniejsze straty handlowe

Atrakcyjny produkt 
świeżorynkowy =  

lepszy zbyt

Zdrowe liście okrywowe, 
przylegające do róży, 

chronią produkt podczas 
transportu

Produkt wysokiej jakości

Łatwy i szybki zbiór, 
bez okrywania = oszczędność 

czasu i kosztów produkcji

Kompaktowe, 
wyrównane róże

Do sprzedaży w liściu oraz 
w kartonach po 6-8 szt.



CECHY ODMIANY:

• Róża kompaktowa, wyrównana

• Zdrowe, mocne liście okrywowe,  
przylegające do róży

• Odmiana bezokrywowa – nie wymaga  
gumkowania, łatwy i szybki zbiór 
 

• Długo zachowuje biały kolor po zbiorze 

• Atrakcyjny produkt na rynek warzyw 
świeżych

więcej informacji na seminis.pl
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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 klimatycz-
nych 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.
Seminis® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe  
występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towaro-
wymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.  
© 2004 - 2019 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Terminy
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 sadzenie
 zbiór

Nowa, bezokrywowa odmiana kalafiora o długo utrzymującym się białym kolorze 

KLASYFIKACJA

Segment odmiana wczesna, do nasadzeń  
wiosennych

Okres wegetacji 70 – 75 dni od posadzenia

Przeznaczenia rynek warzyw świeżych

Zagęszczenie 30 – 40 tys.szt/ha

WHITEX


