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POMIDOR GRUNTOWY
Wyzwaniem dla przetwórstwa pomidora gruntowego jest zapewnienie jak 
najdłuższej ciągłości dostaw surowca dobrej jakości. Standardem w 
uprawie pomidora jest zbiór kombajnowy dlatego większość odmian  
pomidora w naszym portfolio jest przystosowana do zbioru mechanicznego. 
Doskonale znana bardzo wczesna odmiana pomidora Albarossa F1, w 
wielu zakładach przetwórczych dostarczana jest jako pierwsza ze zbioru 
kombajnowego. Ultra wczesność i atrakcyjny wygląd sprawia, że 
Albarossa doskonale sprawdza się również na świeżym rynku. W dalszej 
kolejności proponujemy wczesną odmianę Red Brillar F1 oraz średnio-
wczesną Leonorosso F1, która domyka cykl przetwórczy. Kolejne bardzo 
dobre rozwiązania zarówno na świeżym rynku, jak i przetwórstwie są 
odmiany o mniejszej gramaturze. W typie cherry polecamy wczesną 
odmianę Achiko F1, która idealnie sprawdzi się na świeżym rynku oraz w 
całości do mrożenia. W typie mini śliwka polecamy uniwersalną bardzo 
plenną odmianę Cavallino Rosso F1, jest to średnio-wczesna odmiana 
polecana do zbioru mechanicznego. Na kostkę, plastry, i do puszek 
polecamy odmianę Roccia F1, jest to średnio-wczesny pomidor gruntowy 
typu "full flash" o masie owocu 90-100 gram.

Albarossa F1
● Bardzo wczesna odmiana dla przetwórstwa i na świeży rynek
● Owoc owalny o masie 60-70 g

Owoce cechują się wysoką zawartością ekstraktu (6° Brix’a) 
oraz bardzo dobrą jędrnością. Atrakcyjny owoc i wczesność 
determinują przydatność tej odmiany dla plantatorów 
dostarczających pomidory na świeży rynek.  Przystosowanie 
do zbioru kombajnowego sprawia, że odmiana Albarossa F1 
jest wybierana przez plantatorów dostarczających pomidory
do przetwórstwa. Ultra wczesność tej odmiany pozwala 
wydłużyć cykl produkcyjny. Owoce cechują się bardzo dobrym
Wyrównaniem. Niski procent owoców nie wybarwionych!



Red Brillar F1
● Odmiana wczesna
● Owoce okrągłe o masie 80 g
Pomidor bardzo plenny idealny pod zbiór mechaniczny. Atrakcyjna
struktura wewnętrzna owocu. Długie okno zbiorcze. Brix: 6º.

Leonorosso F1
● Odmiana średnio-wczesna
● Owoce owalne, koloru głębokiej czerwieni, 

tolerancyjne na pękanie o masie 80 g. Brix: 6º

Roccia F1
● Odmiana średnio-wczesna
● Owoce wydłużone o masie 90-100 g (Full flash)

Pomidor o dużej zawartości suchej masy  przeznaczony
do przetwórstwa. Idealny na  koncentrat, do cięcia w 
Kostkę i do puszek. Odmiana bardzo plenna. Brix: 7-8º. 

Zeskanuj QR kod i zobacz film!



Cavallino Rosso F1
● Odmiana średnio-późna
● Owoc typu mini śliwka, jędrny, intensywnie czerwony,

 o masie 35 g
Odmiana polecana zarówno na świeży rynek, jak i do przetwórstwa.
Odmiana przystosowana do zbioru kombajnowego. Bardzo dobra do
mrożenia. Typ pomidora pożądany na świeżym rynku!

Achiko F1
● Odmiana wczesna
● Owoc typu cherry, o masie 25 g
Odmiana bardzo plenna z dużą zawartością Brix’a 7-8º. Pomidory
w tym typie na świeżym rynku są bardzo pożądane. Achiko F1
można zbierać wraz z gałązką. W przemyśle polecane do mrożenia.
Polecana do zbioru ręcznego i kombajnowego.



Pink Heart F1

● Odmiana wczesna, średnio rosnąca, o niekończącym wzroście, o bardzo skróconych

 międzywęźlach!
● Owoce malinowe, okrągłe, lekko karbowane, bez zielonej piętki, pięknie się

 wybarwiają.
● W gronach po 4-6 owoców, o wadze 250-300 g.
● Zalecana do uprawy pod osłony od 5 do 7-miu gron.
● W uprawach bezglebowych zalecone zwiększone nawożenie

wapniowe o około 20%.
● Owoce Pink Heart są szczególnie cenione za niepowtarzalny smak!

Pomidor malinowy



Pink Wave F1

● Odmiana pomidora malinowego, na zbiór od wiosny do jesieni, 

uprawiana w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych,
● Owoc o doskonałym smaku, lekko spłaszczony z delikatnym żebrowaniem,
● Roślina o krótkich międzywęźlach,
● Odmiana wielkoowocowa , masa owocu 200-250 g
● Zalecana do uprawy pod osłony od 5 do 7-miu gron.
● Wysoka jakość owoców.

Pomidor malinowy



Sicuro F1

Pomidor typu cherry

Roślina o krótkich międzywęźlach. Owoc okrągły,
o średniej masie 25/35 g, bardzo jędrny,  błyszczący,
czerwony kolor, znakomity smak, na gronie od 12-16
owoców z ciemnozielonymi szypułkami

Grazioso F1

Pomidor typu mini śliwka

Owoc owalny, jędrny, o kolorze głębokiej czerwieni i
średniej wadze 15-20 g. Owoce są bardzo smaczne z
Wysokim brixem. Wysoka tolerancja na pękanie.



CEBULA

Daryca F1
Typ: dnia długiego
Łuska: złota
Dojrzałość zbiorcza:wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek

Odmiana bardzo wczesna. Cebule wyrównane idealne na 
świeży rynek. Odmiana o dobrej łusce dzięki czemu jest 
przeznaczana głównie „na worek”.

Konar F1
Typ: dnia długiego
Łuska: brązowa
Dojrzałość zbiorcza:wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek

Odmiana bardzo wczesna. Cebula bardzo plenna o 
wąskiej łusce, doskonała do przetwórstwa. Cebule 
wyrównane o dużym udziale cebul w kalibrze 8-10. 

Rol-Spec poleca szeroki asortyment odmian cebuli od włoskiej 
firmy Cora Seeds. W segmencie odmian wczesnych warto zwrócić 
uwagę na odmiany Daryca F1 i Konar F1. Odmiany należą do 
najwcześniejszych na europejskim rynku. Dla producentów 
uprawiających cebule do przechowywania szczególnie polecamy 
bardzo plenną odmianę Ambrador F1. Dla producentów 
wyspecjalizowanych w uprawie cebuli o czerwonej łusce 
proponujemy docenianą na polskim rynku odmianę Fiamma F1. W 
segmencie cebul zimujących polecamy odmiany żółte o różnych 
typach wczesności (Fokker F1, Reflex F1, Skiner F1). W 
segmencie cebul czerwonych polecamy znana na polskim rynku 
odmianę Divinnastar F1, dla producentów cebuli białej idealnym 
rozwiązaniem będzie Hidras F1. W standardzie oferujemy nasiona 
precyzyjne. Z odpowiednim wyprzedzeniem na życzenie klienta 
dostarczamy nasiona podkiełkowane.



Ambrador F1
Typ: amerykański
Łuska: brązowozłota
Dojrzałość zbiorcza:średniowczesna
Przeznaczenie: przechowywanie

Ambrador to bardzo plenna cebula o kalibrażu 80-100mm. 
Cebule twarde, z wąską szyjką i mocną 4 warstwową łuską.
Bardzo dobrze się przechowuje na wysokich pryzmach!

Elenka F1
Typ: włoski
Łuska: brązowa
Dojrzałość zbiorcza:średniowczesna
Przeznaczenie: przechowywanie

Cebule wyrównane idealne na świeży rynek i do przechowywania.
Te odmiany wytwarzają 4-5 warstw mocnej, dobrze przylegającej
łuski. Na polskim rynku ten typ cebuli to nowość. Unikalny kolor
łuski!

Khalifer F1
Typ: hiszpański
Łuska: brązowa
Dojrzałość zbiorcza:wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek/przechowywanie

Cebula wczesna o mocnej brązowej łusce z przeznaczeniem do
przechowywania. Cebule kuliste o wąskiej łusce. Wyrównanie
cebul na wysokim poziomie. Cebule o dużym kalibrażu!

 

Zeskanuj QR kod i zobacz film!



Fiamma F1
Typ: dnia długiego
Łuska: czerwona
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek/przechowywanie

Cebula bardzo plenna, charakteryzująca się dobrym przechowywaniem.
Fiamma to odmiana o unikalnym ciemnoczerwonym wybarwieniu.
Cebule z pojedynczym stożkiem wzrostu. Dobrze wysuszona po zbiorze
pozwala na długie przechowywanie.

White Opera F1
Typ: dnia długiego
Łuska: biała
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna
Przeznaczenie: przechowywanie

White Opera tworzy okrągłe cebule o bardzo dobrym wyrównaniu, i
mocnej łusce. Polecamy ją na obieranie i do krótkiego przechowywania.
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Fokker F1
Łuska: brązowozłota
Dojrzałość zbiorcza: wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek
Fokker to cebula o bardzo dużym potencjale plonotwórczym.
Odmiana tworzy cebule okrągłego kształtu o mocnej, złotej 
łusce. Polecana na worek i obieranie.

Cebula zimująca

Zeskanuj QR kod i zobacz film!



Skiner F1
Łuska: brązowozłota
Dojrzałość zbiorcza: późna
Przeznaczenie: świeży rynek
Skiner to cebula rekomendowana na worek. Odmiana tworzy
wyrównane cebule  o mocnej łusce.

Reflex F1
Łuska: złota
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek



Hidras F1
Łuska: białą
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek
Hidras to cebula o śnieżno białej łusce. Doskonale sprawdza
się jako cebula pęczkowa. Atrakcyjny ciemno zielony szczypior
sprawia, że ta odmiana jest poszukiwana na giełdach!

Divinastar F1
Łuska: czerwona
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna
Przeznaczenie: świeży rynek
Divinastar to czerwona cebula o bardzo dużym potencjale 
plonotwórczym. Odmiana tworzy cebule okrągłego kształtu.
Ceniona za słodki smak i atrakcyjny wygląd!



Kimi F1
Typ: cebula siedmiolatka
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna

Kimi to cebula pęczkowa o bardzo atrakcyjnym, ciemnozielonym
szczypiorze. Odmiana tworzy lekkie zgrubienie cebulowe. Kimi
nadaje się do uprawy przez cały sezon wegetacyjny z wyjątkiem
zimy. Odmiana polecana zarówno do uprawy tunelowej, jak i w 
otwartym gruncie. Kimi bardzo dobrze sprawdza się w uprawie z
siewu, jak i z rozsady.

CRX 3741 F1
Typ: cebula pęczkowa
Dojrzałość zbiorcza: średnio-wczesna

CRX 3741 to wyjątkowa cebula pęczkowa tworząca zgrubienie o kolorze
czerwonym. Odmiana o wyjątkowym słodkim smaku, i atrakcyjnym
ciemno zielonym szczypiorze. Cebula jest polecana do uprawy na wiosnę.

Zeskanuj QR kod i zobacz film!



Gaja F1

• Odmiana wczesna.
• Okres wegetacji to około 60-65 dni.
• Tworzy bardzo ładne, duże, okrągłe główki o ciemnozielonych
   liściach, osadzone na wysokiej „nodze”.
• Średnia masa główki 1,5-2,5 kg, o dużej tolerancji na pękanie.
• Zalecana do nasadzeń pod włókninę oraz bez osłon w otwarty grunt.
• Zalecana obsada:
 - pod osłony - 45-55 tyś/ha
 - w otwartym gruncie - 40-50 tyś/ha.

Zeskanuj QR kod i zobacz film!

KAPUSTA
Rol-Spec poleca szeroki asortyment odmian kapusty od 
koreańskiej firmy NongWoo Bio. Dzięki działaniom naukowo-
badawczym firma NongWoo Bio tworzy odmiany warzyw 
cechujące się stabilnością w produkcji i wysokim plonem. W 
segmencie odmian super wczesnych uprawianych pod osłonami 
polecamy odmianę Baggins F1 (45-55 dni). Z odmian wczesnych 
odmiany Gaja F1 i Star Ball F1 (55-65 dni), z średniowczesnych 
rekomendujemy odmianę Frodo F1 (95-105 dni). Dla plantatorów 
uprawiających kapustę czerwoną polecamy odmianę Gillt F1. W 
naszym portfolio znajdą Państwo również kapustę pekińską, z 
tego asortymentu polecamy odmiany Eva F1 i Krak King F1.



Baggins F1

• Odmiana bardzo wczesna.
• Okres wegetacji około 45-55 dni.
• Odmiana tworzy bardzo ładną, okrągłą główkę
  o masie 1,5-2,0 kg osadzoną na wysokiej „nodze”.
• Przeznaczona jest do upraw pod wysokie i niskie osłony.
• Zalecana obsada przy uprawie pod osłony: 35-55 tys/ha.

Gillt F1

•Odmiana średnio wczesna

 Okres wegetacji to około 85-95 dni.

• Główki okrągłe, o bardzo ładnym ciemnoczerwonym kolorze z

  niebieskawym woskowym nalotem, osadzone na wysokiej „nodze”.

• Waga 2,5 – 3,5 kg

• Zalecana do uprawy w otwarty grunt od wiosny do jesieni ,

  z przeznaczeniem na świeży rynek i do przetwórstwa.

• Cechuje się wysoką zdrowotnością, szczególnie w wilgotne lato.

• Zalecana obsada: 35-45 tyś/ha.

Zeskanuj QR kod i zobacz film!

Star Ball F1

• Odmiana bardzo wczesna.

• Okres wegetacji około 50-55 dni.

• Odmiana tworzy bardzo ładną, okrągłą główkę o masie 1,5-2 kg

  osadzoną na wysokiej „nodze”.

• Przeznaczona jest do upraw pod wysokie i niskie osłony oraz

  w otwarty grunt.

• Zalecana obsada przy uprawie pod osłony - 50-60 tys/ha

Frodo F1

• Odmiana średnio wczesna.

• Okres wegetacji to około 90-110 dni.

• Główki okrągłe, o  ciemnozielonym kolorze z niebieskawym

  woskowym nalotem, osadzone na wysokiej „nodze”.

• Waga 2,0 – 3,0 kg

• Zalecana do uprawy w otwarty grunt od wiosny do jesieni

• Cechuje się wysoką zdrowotnością, szczególnie w wilgotne lato.

• Zalecana obsada: 35-45 tyś/ha.



Grand Prix F1

• Odmiana o ładnych, ciemnozielonych dużych różach
  i średnim pąku.
• Tolerancyjna na wysokie temperatury.
• Zalecana do uprawy na świeży rynek i dla przemysłu.
• Okres wegetacji, lato około 75 dni, jesień około
  85-90 dni.

Samoa F1
• Odmiana wczesna o ciemnej zbitej róży

• Gotowość zbiorcza po 55-60 dniach od wysadzenia rozsady

Moycan F1
• Odmiana średnio-późna o mocnej ciemnozielonej róży

• Okres wegetacji wynosi około 90 dni.

Alabaster F1

• Odmiana późna o pięknej, białej róży.
• Charakteryzuje się bardzo dużymi wzniesionymi
  liśćmi, które ładnie okrywają różę chroniąc ją przed
  przebarwieniami.
• Przeznaczona na świeży rynek i do przemysłu, w
  uprawach na zbiór jesienny.
• Zalecana obsada 25-30 tyś/ha.

Brokuł

Kalafior



Krak King F1

• Odmiana średnio wczesna.
• Okres wegetacji 60-65 dni.
• Odmiana o bardzo ładnych ciemnozielonych, zwartych,
  dobrze zwiniętych główkach, o masie 1,8-2,2 kg.
• Zalecana do uprawy na wiosnę i jesień w otwarty grunt.

Eva F1

• Odmiana wczesna.
• Okres wegetacji 55-60 dni.
• Główki małe, cylindryczne, doskonałej jakości, waga 0,8-1,2 kg.
• Wysoka tolerancja na kiłę kapuścianą i mączniaka rzekomego.
• Zalecana do uprawy wiosennej i jesiennej. 

Kapusta pekińska



Bard F1 (CU 6158)

• Odmiana o przewadze kwiatów żeńskich, wczesna.
• Roślina mocna, o bardzo dobrej zdrowotności i o wysokim
  plonie ogólnym.
• Owoc zwięzły, ciemno zielony, grubo brodawkowy o L/D 3,2:1.
• Polecana do uprawy pod osłony i bezpośrednio w pole

Ogórek gruntowy

Oberżyna

Yellow House F1

• Odmiana wczesna.

• Bardzo łatwa w uprawie, o silnym wzroście.

• Owoce żółte, cylindryczne, długości 24-26 cm, o wadze 300-400 g.

• Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym.

• Zalecana do uprawy pod niskie osłony i w otwartym gruncie.

Cukinia

JOKER F1

• Masa: 450-500 g
• Kolor owoców: Ciemnofioletowy
• Odmiana bardzo wczesna
• Do upraw szklarniowych

CRX 50141 F1
• Masa: 300-400 g
• Do upraw szklarniowych
• Odmiana w testach

SARA F1
• Masa: 450-500 g
• Kolor owoców: Ciemnofioletowy
• Odmiana bardzo wczesna
• Do upraw tunelowych
• Do upraw polowych przy paliku

NOWOŚĆ!



Fujiama F1

• Odmiana o wysokiej tolerancji na jarowizację.

• Korzenie gładkie cylindryczne śnieżno białe długości 30-40 cm.

• Liście ciemno zielone średniej wielkości.

• Odmiana polecana do uprawy pod osłony i w otwarty grunt.

Summer Beauty F1

• Odmiana do uprawy na lato - jesień.

• Bardzo ładne, białe, wyrównane korzenie, o długości

  40-45 cm i średnicy 7-8 cm.

• Rośliny o średniej wielkości liścia, dające bardzo wysoki plon

  ogólny.

• Wysoka tolerancja na F i V.

Rzodkiew japońska



Informacje uprawowe
Informacje dostarczone przez firmę Rol-Spec w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do roszczeń. Opisy, zalecenia
i ilustracje umieszczone na broszurach, ulotkach i na stronie internetowej są wynikiem doświadczeń, badań i praktyki.

 Rol-Spec w żadnym wypadku nie przejmuje odpowiedzialności prawnej za uzyskane wyniki uprawowe.

Zdjęcia
Wszystkie odmiany miały jednakowe, sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju. Identyczne rezultaty nie są 

gwarantowane w różnych warunkach uprawy.

Porady uprawowe
Doradcy z firmy Rol-Spec bezpłatnie udzielają porad. Kupujący sami decydują czy informacje i/lub produkty tej firmy

 są odpowiednie w lokalnych warunkach.

Firma Rol-Spec powstała w 1997 r. Od początku swojej działalności specjalizuje się w dystrybucji 
produktów przeznaczonych do upraw pod osłonami oraz doradztwem ogrodniczym. W swojej 
ofercie firma posiada biologiczne preparaty ochrony roślin z firmy Koppert, produkty dla 
ogrodników takie jak bio-filtry do recyklingu pożywki oraz maty kokosowe. Firma posiada bogatą 
ofertę nasion warzyw będąc wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski firm CORA SEEDS, 
NONGWOO BIO oraz NOVISEM BV.

Informacje uprawowe:

Marcin Wieczyński, tel.: 730 640 400, e-mail: mw.rolspec@gmail.com

Piotr Zawada, tel.: 601 888 922, e-mail: piotr.zawada1@gmail.com

Renata Zawada, tel.: 501 005 235, e-mail:r.zawadarolspec@gmail.com



www.rolspec.pl

Kanał Youtube
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