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Nowe odmiany R&D

Szkółka

Uprawy

Produkcja świeżych 

owoców

Produkcja mrożonych 

owoców i handel

Kompletny 

łańcuch 

produkcji



Założona w roku 1950 przez Luigi Mazzoni i jego syna Gualtiero

Od 1970 roku Mazzoni zaczyna wprowadzać owoce i warzywa

do przemysłu, nastawiając się przede wszystkim na eksport

W roku 1970 zostaje otwarty dział Mrożonych owoców oraz

szkółka, przez co firma staje się obecna na każdym etapie

łańcucha wartości

W roku 1980 Mazzoni dodatkowo zaczyna działać w branży

turystycznej.

W roku 1980 zostają poczynione duże inwestycje w

poszukiwanie nowych odmian warzyw.

W 2000 nowe inwestycje w Rumunii (Benato i Valacchia) i w

Polsce w Białej Podlaskiej

W roku 2000 zaczyna się produkcja czosnku, który od 2007 roku

opatrzony jest znakiem DOP (Chronione Oznaczenie

Geograficzne)

Historia



Obroty ok. 160 mln euro;

32 firm;

5 centrów operacyjnych w trzech

krajach;

Ponad 1000 stałych pracowników.

Dzisiaj



Świeże owoce

150.000 ton sprzedanych owoców

Obiekty o powierzchni 100 000 m2

60% eksport

Dział produktów biologicznych



Mrożone owoce

11000 ton sprzedanych 

mrożonych owoców;

30% produkcji mrożonek

pochodzi ze świeżych owoców

produkowanych w firmie

Sortownik laserowy

Waga wielogłowicowa



PRODUKCJA ROLNICZA

Produkcja poszczególnych 

produktów (w hektarach)



Badania i rozwój

Szkółka

Roczna produkcja: 128 mln

sadzonek truskawek, 3,5 mln

podkładek, 1,2 mln drzewek

owocowych, 0,5 mln sadzonek

szparagów

350 ha szkółki

60% eksport

76 znaków towarowych i 163

odmian opatentowanych;



Certyfikacja sadzonek truskawek

Etapy rozmnażania

• 1.Etap uzyskiwania materiału wyjściowego (CP1) 

• 2. Etap uzyskiwania materiału roślinnego do 

produkcji szkółkarskiej (CP2) -> certyfikacja

• Szkółka – sadzonki certyfikowane



CP1















CP2









Szkółka







Produkcja sadzonek doniczkowanych w 

firmie Vivai Mazzoni





Antea

Aprica

Arosa

Clery

Dipred

Dely

Galiaciv

Joly

Marmolada

Sibilla

• Raurica

• Rubinociv

Kamila

Nabila

Naiad;

Rania

Siba

Tethis

R&D i Szkółka

Elsinore

Capri

Ischia

Linosa

Murano

Vivara

Odmiany 

tradycyjne 

klimat 

kontynentalny

Odmiany tradycyjne 

klimat 

śródziemnomorski

Odmiany 

powtarzające



Program ulepszania 

genetycznego odmian

I° etap – rok 1984  Marmolada®onebor

II° etap – rok 1998 Clery



Marmolada

Odmiana o średnio późnej porze dojrzewania

Odmiana bardzo plenna – ponad 30 ton z 1 ha

Owoce duże i bardzo duże

Mało wrażliwa na choroby systemu korzeniowego

Smak truskawek – dobry

Doskonała do transportu, trwała



Marmolada



Per visualizzare quest'immagine sono necessari QuickTime™ e un
decompressore H.264

.



Clery(PVR)



Clery
Odmiana bardzo wczesna

(2-3 dni przed Honeoye)

Mało wrażliwa na choroby korzeniowe

Mało wrażliwa na choroby liści

Mało wrażliwa na herbicydy 

(zarejestrowane do uprawy truskawek)

Smak truskawek – bardzo dobry, słodki

Doskonała do transportu, nie ciemnieje









Aprica(PVR)



Aprica
Odmiana średnio wczesna

Bardzo mało wrażliwa na choroby korzeniowe

Mało wrażliwa na choroby liści

Bardzo plenna

Smak truskawek – dobry

Doskonała do transportu, nie ciemnieje





Premy(PVR)



Premy

Odmiana wczesna, plenniejsza o 30% 

(2-3 dni po Clery, Honeoye)

Mało wrażliwa na choroby, 

Silnie rosnąca, silny system korzeniowy

(na zmęczone gleby, ubogie i ciężkie)

Owoce duże bardzo dobry, słodki

Doskonała do transportu, nie ciemnieje





Joly(PVR)



Joly

Odmiana o średniej porze dojrzewania

(3-5 dni przed Marmoladą)

Bardzo silny system korzeniowy

(na zmęczone gleby)

Mało wrażliwa na choroby korzeniowe

Mało podatna na choroby liści

Smak truskawek – słodki, aromatyczne

Doskonała do transportu, nie ciemnieje











Sibilla(PVR)



Sibilla

Odmiana średnia

Bardzo mało wrażliwa na choroby korzeniowe i 

zmęczone gleby

Mało wrażliwa na choroby liści

Plenna

Smak truskawek – bardzo dobry

Doskonała do transportu

‘Odporna’ na długotwałe opady deszczu







Arosa(PVR)





Galiaciv(PVR)



Galiaciv

Odmiana o późnej porze dojrzewania

Odmiana bardzo plenna

Owoce duże 

Mało wrażliwa na choroby systemu korzeniowego

Smak truskawek – dobry

Dobra do transportu





Laetitia(PVR)



Laetitia

Odmiana o późnej porze dojrzewania

(ok. 4 dni po Galiaciv)

Odmiana bardzo plenna

Owoce średniej wielkości

Mało wrażliwa na choroby systemu korzeniowego

Smak truskawek – bardzo dobry

Dobra do transportu



Odmiany do przetwórstwa

- Dipred(PVR)

- Rubinociv(PVR)

- Senga Sengana



Rubinociv(PVR)



Senga Sengana



Dipred(PVR)



Dipred

• Roślina ma silny wzrost

• Silny system korzeniowy 

• Mało wrażliwa na choroby liści

• Do upraw ekologicznych i 

proekologicznych

• Dobra do transportu, twarde owoce

• Bardzo plenna

• Termin dojrzewania - średni





Niski odciek 

z owoców



Intensywna 

czerwona 

barwa



Wysoki wskaźnik Brix



Odmiany 

powtarzające



Capri(PVR)



Linosa(PVR)



Ischia(PVR)



Uprawa pod tunelem


