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Wirus Żółtaczki Rzepy (TuYV) -  duże zagrożenie w uprawie rzepaku ozimego. 

Lustrując plantacje upraw ozimych w okresie jesiennym jak i wiosen-
nym napotykamy na różne uszkodzenia roślin powodowane przez 
choroby grzybowe, szkodniki oraz coraz częściej przez wirusy. Cho-
roby wirusowe są dobrze znanym zagrożeniem wśród zbóż. Szkody 
spowodowane przez choroby wirusowe w zbożach były szczególnie 
widoczne i dotkliwe w okresie jesień 2014/wiosna 2015. Nasilenie wy-
stępowania chorób wirusowych było spowodowane w tym okresie 
szczególnie licznym występowaniem i żerowaniem mszyc, które są 
wektorami, czyli nośnikami chorób wirusowych.

Choroby wirusowe są zagrożeniem także dla rzepaku. Najgroźniejszą 
chorobą wirusową rzepaku jest wirus żółtaczki rzepy (TuYV), powodu-
jący duże straty plonu, a także niekorzystnie wpływa na cechy jako-
ściowe nasion i oleju. Choroba ta występuje szczególnie w regionach, 
gdzie obok rzepaku uprawiane są buraki cukrowe, ziemniaki, warzy-
wa, sady. Ostatnio dużym zagrożeniem dla upraw rzepaku ozimego są 
wysiewane poplony, na których nie stosuje się ochrony przed mszy-
cami, a z których wektory mogą jesienią przenosić się na plantacje 
rzepaku.  Głównym wektorem tej choroby jest mszyca brzoskwinio-
wo-ziemniaczana (Myzus persicae), która infekuje rośliny już w okresie 
jesiennym.

Jesień 2016 była szczególna pod względem występowania tego szko-
dnika, ponieważ była to największa gradacja populacji mszyc, która 
wystąpiła od kilkunastu lat, podobna sytuacja miała miejsce w innych 
krajach w Niemczech, Czechach, Francji i Anglii. 

Firma Limagrain już od kilku lat w Polsce prowadzi obserwacje oraz 
testuje występowanie wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Pierwsze bardzo 
widoczne symptomy wirusa TuYV było można zauważyć w okresie 
jesiennym 2014 roku, gdzie również wystąpiła duża presja mszycy 
brzoskwiniowo-ziemniaczanej. W latach 2015, 2016, 2017 przeprowa-
dzony monitoring potwierdził występowanie tego groźnego wirusa 
na terenie całego kraju. W szczególności duże porażenie zaobserwo-
wano w regionach Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnoślą-
skiego, Opolskiego, Lubelskiego, Zachodniopomorskiego. Również 
w tym roku monitorujemy występowanie wirusa żółtaczki rzepy, na 
chwilę obecną  prowadzimy badania we wszystkich regionach Polski, 
z których pobrane zostały liście i przesłane do analizy za pomocą testu  
ELISA. 

Możemy stwierdzić, że jeżeli warunki pogodowe nie będą odbiegały 
od tych, które obserwujemy dzisiaj problem wirusów w rzepaku ozi-
mym będzie się nasilał w przyszłości.

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można pomylić symptomy wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV) z innymi problemami dotykającymi rzepak 
takimi jak: porażenie przez śmietkę kapuścianą, porażenie przez kiłę 

kapustnych, uszkodzenia herbicydowe, brak azotu, przebarwienia 
spowodowane brakiem fosforu, wysoki poziom wód gruntowych, 
okresowa susza.

Jedynym sposobem potwierdzenia występowania wirusa jest test 
serologiczny ELISA. Polega on na tym, że na odpowiednio przygoto-
wane płytki nanosi się sok z porażonych liści rzepaku, inkubuje i wy-
wołuje reakcję barwną. O obecności wirusa żółtaczki rzepy TuYV w 
roślinie świadczy żółte zabarwienie na płytce, co pozwala jednoznacz-
nie stwierdzić porażenie roślin przez TuYV.

Uprawa rzepaku w Polsce pokrywa się z uprawą buraka cukrowego 
w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej Polsce z uprawą 
ziemniaka, dlatego też rzepak ozimy jest bardzo narażony na infekcje 
tą groźną chorobą. Sposobem na ograniczenie występowania infekcji 
wirusowych na plantacjach rzepaku jest skuteczne zwalczanie wekto-
rów, czyli mszyc, oraz uprawa odmian odpornych na TuYV.

Symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w rzepaku ozimym:

• skarłowacenie roślin
• zredukowana powierzchnia blaszki liściowej
• antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści
• zredukowana liczba odgałęzień bocznych
• zredukowana liczba nasion w łuszczynie
• wzrost zawartości glukozynolanów
• zmniejszona zawartość oleju
• redukcja plonu od 10% do nawet 50%

Firma Limagrain jako pierwsza firma na świecie i w Polsce zarejestro-
wała i wprowadziła do obrotu odmiany mieszańcowe z odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) o najwyższym poziomie plonowania 
spośród wszystkich badanych odmian.

Leszek Chwalisz
Limagrain Field Seeds
Marketing and Product Manager – Limagrain Polska
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Rzepak ozimy - LG ANGELICO

LG ANGELICO
„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średnio szybki
wiosenny start wegetacji – średni
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

sucha zgnilizna kapustnych – wysoka
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – wysoka

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

 odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również wczesny,
jak i opóźniony siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

wczesny termin siewu: 35-40 nasion na m2
optymalny termin siewu: 40-45 nasion na m2
opóźniony termin siewu: 45-50 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon
2015/2017 – 49,4 dt/ha 
jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
w Polsce i Europie
wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem
z samosiewami dzięki wysokiej odporności na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion
wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – Gen Rlm7
na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na
wyleganie roślin
sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

OPINIA

Leszek Chwalisz
Marketing i Product Manager Limagrain Polska 

LG ANGELICO to najnowsza odmiana mie-
szańcowa z odpornością na wirusa żółtacz-
ki rzepy TuYV zarejestrowana w COBORU 
w 2018 roku. Jej największym atutem jest 
bardzo wysoki potencjał plonowania, wy-
jątkowa zdrowotność odmiana posiada 
gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych. W badaniach rejestrowych 
COBORU 2015-2017 odmiana osiągnęła 
jeden z najwyższych wyników plonowania 
średni plon to 49,4 dt/ha. Ponadto odmia-
na charakteryzuje się wysoka odpornością 
na pękanie łuszczyn i osypywanie się na-
sion w niekorzystnych warunkach pogo-
dowych. Na tle innych odmian wyróżnia się 
bardzo wysoką odpornością na wyleganie 
roślin. Sprawdzona w każdych warunkach 
uprawy i rekomendowana do uprawy na 
terenie całego kraju.

wysoki
plon

NOWOŚĆ!
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Rzepak ozimy - LG ANGELICO
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Rzepak ozimy - DK EXPIRO

DK EXPIRO

HODOWCA:  
REJESTRA CJA: 
TYP: 

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA :

CECHY AGRONOMICZNE:

WYMAGANIA GLEBOWE:

TERMIN SIEWU:

nasion/m :  

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

OPINIA

Ryszard Gawron
Prezes RSP Lutomia

Spółdzielnia gospodaruje na areale 650 ha z cze-
go grunty orne to 420 ha z czego część jest po-
łożona w ONW. W strukturze zasiewów uprawa 
rzepaku zajmuje co roku 120 ha. Odmiana DK 
EXPIRO zagościła pierwszy raz na naszych po-
lach w sezonie 2016/2017 na próbę na 8 ha. Od-
miana dała na tyle zadowalający efekt, że w se-
zonie 2017/2018 zasialiśmy 45 ha DK EXPIRO na 
glebach średnich oraz słabych. W okresie jesien-
nym zaobserwowaliśmy w miarę powolny roz-
wój roślin, wysoką ich zdrowotność oraz nisko 
osadzoną szyjkę korzeniową. Przezimowanie 
rzepaku odmiany DK EXPIRO było bardzo dobre 
pomimo niesprzyjających warunków końcem 
zimy – wysokie mrozy (ok –17 st.) bez okrywy 
śnieżnej utrzymujące się przez 5 klejonych nocy. 
Bardzo szybko nastąpił wiosenny start wegeta-
cji, rośliny są średniej wysokości, dobrze ulistnio-
ne z dużą ilością pędów bocznych. Odmiana DK 
EXPIRO charakteryzuje się wysoką odpornością 
na choroby grzybowe, wyróżnia się pozytywnie 
na tle pozostałych odmian rzepaku uprawia-
nych w naszym gospodarstwie, co rokuje uzy-
skaniem wysokiego plonu i jest godna polece-
nia do uprawy.

termin dojrzewania – średnio późny

odmiana wzorcowa w COBORU
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Rzepak ozimy - DK EXPIRO
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Rzepak ozimy - KICKER

KICKER
„Nowy wymiar odporności”

HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – szybki
wiosenny start wegetacji – szybki
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio późny
wysokość roślin – średnia

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – średnia 
sucha zgnilizna kapustnych – średnia 
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – średnia  
cylindrosporioza – średnia 
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – średnia

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie rodzaje gleb, dobrze radzi sobie na glebach cięższych

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym i opóźnionym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 50 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 35 – 45 roślin na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoki plon nasion
szybki rozwój jesienny - idealny do opóźnionych siewów
dobra zimotrwałość - małe ryzyko wynoszenia stożka wzrostu przed zimą
szybko odbudowuje rozetę po zimie, skorelowany rozwój z warunkami
pogodowymi
wysoka zdrowotność roślin – nowa odporność na Phome APR37
(Adult Phoma Resistance) 
wysoka odporność na wyleganie
bardzo stabilne polonowanie

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny

OPINIA

Jarosław Gliwa
RSP BIAŁA, woj. Dolnośląskie 

Prowadzimy gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 200 ha, rzepak został posiany na 
ok 30ha. Posialiśmy odmianę KICKER w opóź-
nionym siewie. Jest to rzepak który bardzo 
dobrze sobie z tym poradził. Bardzo ładnie 
przezimował, oraz cechowała go bardzo 
duża zdrowotność .  Na tym etapie mogę 
powiedzieć że spodziewamy się zadowala-
jących plonów. Dodam jeszcze, że odmiana 
ta zdecydowanie radzi sobie na słabszych 
kawałkach.
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Rzepak ozimy - KICKER
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Rzepak ozimy - RGT BONANZA

RGT BONANZA
„Ostoja Twojego rancza”

HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012, FRANCJA, WĘGRY, SŁOWACJA
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – średni
termin kwitnienia – średnio późny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia do wysokiej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość – bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – dobra
cylindrosporioza – dobra
szara pleśń – bardzo dobra

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – dobra (47,1 % s.m.)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie i dobre

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym i opóźnionym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 50 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 40 – 45 roślin na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach
COBORU
znakomita plenność
odmiana o wiernym i stabilnym plonowaniu
masa tysiąca nasion średnia do większej
wysoka zawartość białka i oleju, zawartość glukozynolanów niska
tworzy średniej wysokości zwarty łan o dobrej odporności na wyleganie
odmiana wyhodowana systemem MSL - dzięki tej hodowli osiągnięto
stabilne plonowanie i dobrą adaptację do warunków środowiskowych
dobra tolerancja na chlomazon
odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach 
(LZO) m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

OPINIA

Dorota Włodarska

Dorota Włodarska prowadzi rodzinne go-
spodarstwo o powierzchni 420 ha. W 2017 
roku zasialiśmy 116 ha rzepaku z czego na 
70 ha jest odmiana RGT Bonanza. Odmianę 
tę w dużej części zasialiśmy z tego powo-
du że odmiana RGT Bonanza była najlepiej 
plonującą odmianą z 6 zasianych odmian 
w roku poprzednim, ponadto RGT Bonanza 
okazała się najbardziej odporna na suchą 
zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardziko-
wą. W tym roku na chwilę obecną również 
wygląda najlepiej, najlepiej ze wszystkich 
odmian przezimowała mimo spadków 
temperatur do –15 oC przez kolejne 10 dni.

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - SY ROKAS

SY ROKAS
„Koncertowy plon!”

HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA 

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – średnio wczesny
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – niskie

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

sucha zgnilizna kapustnych – dobra 
czerń krzyżowych – średnia
zgnilizna twardzikowa – średnia  

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – średnia

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich i dobrych

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również
opóźniony siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

przy wczesnym i optymalnym terminie siewu 50-60 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowa odmiana populacyjna rzepaku ozimego, o wysokim potencjale
plonowania
niskie rośliny, o dobrej odporności na wyleganie
nisko osadzony stożek wzrostu
odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości
średnia zawartość tłuszczu, niska glukozynolanów
średnio-wczesne rozpoczęcie wiosennej wegetacji

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny

OPINIA

GR Dawid Majnusz
woj. opolskie

W sezonie 2017/2018 po raz pierwszy za-
siałem populacyjną odmianę rzepaku ozi-
mego SY Rokas. W mojej ocenie, jesienią 
rośliny charakteryzowały się właściwym 
rozwojem, odpowiednio przygotowały się 
do zimy wytwarzając nisko osadzoną szyj-
kę korzeniową grubości ok. 10 mm, a także 
odpowiednio zbudowaną rozeta liściową. 
Mając na uwadze warunki jakie panowały 
zimą, uważam że rośliny wiosną wyglądały 
dobrze, nie zaobserwowałem dużej straty 
w obsadzie roślin po zimie, co potwier-
dza bardzo dobrą zimotrwałość odmiany. 
Wiosną rośliny dość wcześnie rozpoczęły 
wegetacje po zimie. Na chwilę obecną od-
mianę oceniam bardzo pozytywnie, rośliny 
zawiązały dużą liczbę łuszczyn, spodzie-
wam się bardzo dobrego plonu nasion od-
miany SY Rokas.
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Rzepak ozimy - DK CAMELOT

DK CAMELOT
„Królewska odmiana na Twoim polu!”

HODOWCA: MONSANTO
REJESTRACJA: WIELKA BRYTANIA 2012
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – szybki
wiosenny start wegetacji – wczesny
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – wczesny
wysokość roślin – niska do średniej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – średnia
cylindrosporioza – bardzo dobra
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie i dobre
polecany na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 70 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 45 – 60 roślin na m2
przy optymalnym terminie siewu 45 – 60 nasion na m2, przy
opóźnionym terminie siewu 60 – 70 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoki potencjał plonowania
szybki rozwój zarówno jesienny, jak i wiosenny
duża zawartość oleju w nasionach oraz niska biomasa
bardzo dobra odporność na wyleganie oraz na wczesne osypywanie nasion
zawartość tłuszczu wysoka, natomiast glukozynolanów niska
niska skłonność do wykształcania łodyg jesienią
DK Camelot stosunkowo wcześnie dojrzewa, co pozwala rozłożyć zbiór
rzepaku w czasie
odmiana o wysokiej zdrowotności
dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatycznych i glebowych

OPINIA

Gospodarstwo Rolne Mokrynka Dariusz
Osiek, pow. oławski, woj. dolnośląskie

Gospodarujemy na powierzchni 100 ha, z 
czego w zeszłym roku na zasiewy rzepaku 
ozimego przeznaczyliśmy areał ok. 30 ha, 
klasach gleby III i IV. Odmiana DK Camelot 
została posiana trzeci rok z kolei na 30 ha. 
Średni plon rzepaku był na poziomie 4t/ha. 
Jest to rzepak charakteryzujący się bardzo 
wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. 
Należy do grupy odmian wczesnych. Wy-
sokim potencjale plonowania. Na dzień 
dzisiejszy plantacja odmiany DK Camelot 
wygląda bardzo obiecująco i rokuje uzy-
skaniem wysokiego plonu. Nasiona zakupi-
łem w Firmie AE Obiekt Bolechów. Zachę-
cam do spróbowania.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - WINNY

WINNY
„Wysoki plon, dobra zdrowotność!”

HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: SŁOWACJA 2013 
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średnio szybki
wiosenny start wegetacji – szybki
termin kwitnienia – średni
termin dojrzewania – średnio późny
wysokość roślin – średnia do wysokiej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość – dobra do bardzo dobrej
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra
cylindrosporioza – dobra
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na wszystkie klasy gleb
doskonale plonuje na glebach klasy II, III, IV

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym oraz wczesnym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

przy wczesnym i optymalnym terminie siewu 50 – 60 nasion na m²
przy opóźnionym terminie siewu 60 – 70 nasion na m²

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana populacyjna rzepaku ozimego o wysokim potencjale
plonowania
szczególnie przydatna do wczesnych siewów
średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie
nasiona o dużej MTN
zimotrwałość dobra do bardzo dobrej
odmiana o wysokiej tolerancji na choroby a w szczególności
na: zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych
wybitny plon na glebach klasy II, III, IV

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny

OPINIA

Marek Ziemiański
Jaworów, gmina Wiązów

Gospodarstwo nasze znajduje się w miej-
scowości Jaworów w gminie Wiązów. Po-
wierzchnia gospodarstwa to 100 ha. Upra-
wiamy rzepak, pszenicę, kukurydzę. Przez 
kilka ostatnich lat większość zasiewu rze-
paku zajmuje odmiana populacyjna Winny 
zakupiona w A-E Częstocice. Zdecydowali-
śmy się na tę odmianę ponieważ sprawdza 
się na naszych słabszych glebach. Odmia-
na tolerancyjna na lekko opóźniony siew 
przez co mamy więcej czasu na dokładne 
przygotowanie stanowiska. Dobry wigor 
jesienny pozwala na wejście w optymalnej 
fazie rozwojowej w okres spoczynku zimo-
wego. Rozpoczęcie wegetacji na wiosnę 
rozpoczyna się bardzo wcześnie, roślina 
szybko rośnie, tworzy dużo łuszczyn. Jeśli 
odmiana ta dalej będzie w portfolio firmy 
Agro-Efekt na pewno będziemy po nią się-
gać. 
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Pszenica ozima - RGT PONTICUS

RGT PONTICUS
„Odmiana o dużym bezpieczeństwie uprawy!”

HODOWCA: RAGT
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA ELITARNA (E)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnia do niskiej

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia do wysokiej (4,0)
odporność na wyleganie – wysoka do bardzo wysokiej
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

gleby średnie do dobrych

OBSADA ZIAREN:

wczesny termin siewu: 250 – 280 szt. na m²
optymalny termin siewu: 280 – 350 szt. na m2
opóźniony termin siewu: 350 – 400 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140-170 kg na ha

WAŻNE CECHY ODMIANY:

bardzo dobra i stabilna jakość ziarna, bardzo wysoka
zawartość białka
wysoki potencjał plonu w porównaniu do odmian o
zbliżonym potencjale jakościowym
bardzo dobra odporność  na mączniaka, rdzę, septoriozę liści 
i DTR-kę
dobra zimotrwałość i zdolność regeneracji
szerokie spektrum uprawy
tolerancja na chlorotoluron
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Pszenica ozima - AGIL 

AGIL
„Czołówka pod względem jakości i plonu!”

HODOWCA: SYNGENTA CEREALS GMBH
REJESTRACJA: LITWA 2013 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – średnio niskie (około 82 cm) 

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – dobra (4,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie do wyższych
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

330 – 360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

150 – 180 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowoczesna pszenica ozima jakościowa – grupa A
średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
wysokie i stabilne plonowanie w połączeniu z bardzo dobrymi 
parametrami jakościowymi
grube i dorodne ziarno
rośliny niskie o stabilnym źdźble
wysoka mrozoodporność oraz wysoka odporność na choroby, 
a w szczególności na mączniaka, rdzę i łamliwość podstawy 
źdźbła
ziarno o dużej zawartości białka, wysokiej liczbie opadania 
oraz ponadprzeciętnej MTZ
Agil to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych 
odmiana daje możliwość uzyskania wysokiego plonu ziarna 
pszenicy jakościowej

Plon ziarna pszenicy ozimej odmiany

 

AGIL
w badaniach rozpoznawczych (2015)
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Pszenica ozima - FORMACJA

FORMACJA
„Wysoka mrozoodporność i zdrowotność”

HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio późny
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnio niskie (około 104 cm) 

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (4,5)
odporność na wyleganie – dobra (6,9)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

300 – 360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

170 – 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
(nawet do 107% wzorca)
rośliny o średniej wysokości
przystosowana do uprawy na terenie całego kraju
rośliny o dobrej mrozoodporności
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Pszenica ozima - KWS PIUS

KWS PIUS
„Wysoka wartość technologiczna ziarna!”

HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: NIEMCY 2010, BELGIA
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średnio późny
wysokość roślin – średnio niskie (około 81 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:  
średnie wymagania glebowe
możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

OBSADA ZIAREN:

280 - 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

160 - 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
wysoko plonująca pszenica jakościowa – grupa A, wysoki
potencjał plonowania plus zadowalająca zawartość białka
dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej
odmiana niska, odporna na wyleganie
liczba opadania – duża do bardzo dużej, bardzo duża
wymiałowość
charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby podstawy 
źdźbła, co umożliwia uprawę po przedplonach zbożowych
bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego oraz dobra 
odporność na rdzę brunatną
przydatna do uprawy na glebach średnich jak również
możliwość uprawy na stanowiskach słabszych
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Pszenica ozima - PANNONIKUS

PANNONIKUS
„Bohater na polu!”

HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: AUSTRIA 2008, SŁOWACJA 2008 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia (około 87 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia (3,5)
odporność na wyleganie – dobra (7,6)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie do niskich
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

300 - 400 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

180 - 200 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

pszenica jakościowa oścista
wśród odmian jakościowych wyróżnia się wybitną odporno-
ścią na wyleganie i najwyższym plonem ziarna
ziarno wyrównane o wysokiej zawartości białka
odmiana średnio wczesna
sztywna słoma pozwala utrzymać wybitny plon ziarna
o wysokiej MTZ
bardzo dobra tolerancja na choroby liści
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Pszenica ozima - ARKADIA / TYTANIKA

ARKADIA
„Plenna, zimotrwała o niskich
wymaganiach glebowych!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – wczesny
termin dojrzałości woskowej – wczesny
wysokość roślin – średnie (około 96 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:
mrozoodporność – bardzo dobra (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (6,7)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:
średnie wymagania glebowe 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)
odmiana nadaje się również na gleby słabsze

OBSADA ZIAREN:
360 – 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:
160 – 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

 WAŻNE CECHY ODMIANY:
pszenica ozima o bardzo dobrych parametrach jakościowych
ładne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udziale 
pośladu 
odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy 
Bogatka, o dobrej odporności na wyleganie
bardzo wysoka mrozoodporność i dobra zdolność krzewienia
Arkadia charakteryzuje się wysoką plennością na terenie 
całego kraju 
dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość upra-
wy na słabszych stanowiskach
nadaje się do późnych siewów po kukurydzy
rekomendowana przez COBORU do uprawy w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, małopol-
skim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim oraz świę-
tokrzyskim (LZO) 

TYTANIKA
„Moc plonu, jakości i zdrowotności”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
 termin kłoszenia – średnio późny
 termin dojrzałości woskowej – średnio późny
 wysokość roślin – średnie (około 92 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:
mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – dobra (6,9)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,6)

WYMAGANIA GLEBOWE:
średnie do niskich,
tolerancja na zakwaszenie gleby – bardzo dobra (6,0)

OBSADA ZIAREN:
320-360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:
160-180 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
najnowsza pszenica ozima hodowli DANKO o wysokim
poziomie plonowania zarówno w średnio intensywnej jak
i intensywnej technologii uprawy
doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych
posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na
pograniczu grupy A/B. Cechuje ją szczególnie wysoka liczba
opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoka zawartość
glutenu
odmiana o bardzo dobrej mrozoodporności (5,0)
rośliny cechuje dobra odporność na choroby, szczególnie
odporne na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy 
źdźbła, rdzę i brunatną plamistość liści
posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co 
daje możliwość jej uprawy na glebach średniej jakości
i słabszych
odmiana o średniej wysokości, o dość dobrej odporności 
na wyleganie, w przypadku intensywnej technologii uprawy 
wymaga skracania źdźbła
Tytanika posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia
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Pszenica ozima - KWS EMIL

KWS EMIL
„Hartowany mrozem!”

HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: CZECHY 2016, LITWA 2017 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnie (około 87 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – wysoka (8,5)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich i dobrych, 
toleruje również słabsze stanowiska

OBSADA ZIAREN:

300 – 350 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bar-
dzo dobra odporność na wymarzanie potwierdzona doświad-
czeniami polowymi
wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki poten-
cjał plonowania na obu poziomach agrotechniki
wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja 
do stanowiska glebowego
sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności 
na wyleganie przed zbiorem
mocny profil zdrowotności – duża odporność na rdzę żółtą
i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści
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Pszenica ozima – ALEXANDER/ Pszenżyto ozime - ORINOKO

ALEXANDER
„Pszenica dla ambitnych!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: NIEMCY 2015 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnie (około 85 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (4,5)
odporność na wyleganie – wysoka (7,8)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie do lepszych 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

340 – 380 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

170 - 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenicy ozimej charakteryzująca się bardzo wysokim 
poziomem plonowania na terenie całej Polski oraz Niemiec
została zakwalifikowana do pszenic chlebowych (grupa B),
niemniej jednak posiada bardzo wysoką liczbę opadania
(poziom grupy E) oraz zawartość glutenu (grupa A)
 rośliny średniej wysokości i o bardzo dobrej odporności na 
wyleganie
bardzo dobre parametry wypiekowe ziarna, tj. objętość chleba, 
wodochłonność i wydajność mąki
dobrze się krzewi
wysoka mrozoodporność, co daje duże bezpieczeństwo uprawy 
na terenie całego kraju
bardzo dobra zdrowotność
sprawdza się w monokulturze zbożowej

ORINOKO
„Plon, zdrowotność, odporność
na porastanie!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (około 113 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

250-300 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana
hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku
w Polsce, a także w wielu państwach Europy uzyskuje bardzo 
dobre wyniki plonowania
przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technolo-
gii średnio intensywnej i intensywnej
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, w 
szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, ryn-
chosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła
posiada bardzo dobrą mrozoodporność, ocenioną na 6,0
odmiana o wysokiej odporności na wyleganie
wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie 
ziarna w kłosie
wytwarza grube ziarno o wysokiej gęstości i bardzo dobrym 
wyrównaniu
duża zdolność krzewienia pozwala obniżyć koszty siewu 
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Pszenżyto ozime- SECURO / TRAPERO

SECURO
„Pewność wysokich plonów!”

HODOWCA: IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
REJESTRACJA: NIEMCY 2013 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia (3,5)
odporność na wyleganie – średnia (6,5)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na wszystkie rodzaje gleb 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

350 – 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

155 - 185 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenżyta ozimego o wysokim i stabilnym plonowa-
niu w latach
wczesne kłoszenie i dojrzewanie przy bardzo dobrej odporno-
ści na porastanie ziarna w kłosie
bardzo dobre krzewienie
typ gęstego łanu
wysoka zdrowotność oraz odporność na choroby, a w szcze-
gólności na: mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów
bardzo dobra zimotrwałość
Securo wykształca doskonale funkcjonujący system korzeniowy
dzięki znakomitej zdrowotności odmiana przydatna jest
również do upraw ekologicznych i ekstensywnych

TRAPERO
„Rekordowy plon wyśmienitej paszy!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2015 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (113 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju
tolerancja na zakwaszenie gleby - dobra

OBSADA ZIAREN:

320 - 360 szt./m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg/ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy 
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym 
plonowaniu na terenie całego kraju
słoma o tradycyjnej długości i dobrej sztywności
dobrze się krzewi
posiada wysoką MTZ i bardzo dobrą zimotrwałość
wysoka zawartość białka o bardzo dobrej strawności, dzięki 
czemu jest bardzo dobrym komponentem w żywieniu trzody 
chlewnej i drobiu
cechuje się wysoką odpornością na choroby, a w szczególno-
ści na: mączniaka, pleśń śniegową, rdzę brunatną, rynchospo-
riozę, fuzariozę kłosa oraz choroby podstawy źdźbła
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TUR F1
„Plony, zdrowie i postura, to zalety żyta TUR-a!”

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SP. Z O.O. GRUPA IHAR
REJESTRACJA: POLSKA 2013
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia   wczesny
termin dojrzałości woskowej – wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (ok. 149 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

odporność na wyleganie – dobra (5,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – średnia (4,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całej Polski
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

180 – 210 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

ca. 65-75 kg na ha, zalecana norma wysiewu to 2 j.s.
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć
o 10%, tj. do 2,2 j.s./ha
w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii
uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10 %, tj. do 1,8 j.s./ha

WAŻNE CECHY ODMIANY:

mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie
całego kraju
ziarno dorodne, o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu
bardzo dobra jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie
wysoka zdrowotność roślin, niska podatność na sporysz
rośliny średniej wysokości, o wysokiej odporności na wyleganie
najwyższa odporność na zakwaszenie gleby
bardzo dobra zdolność krzewienia

KWS DOLARO
„Mistrz plonu!”

HODOWCA: KWS LOCHOW POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – niska

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (5,5)
odporność na wyleganie – dobra (6,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całej Polski
tolerancja na zakwaszenie gleby - dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

200 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

ca. 65-75 kg/ha, zalecana norma wysiewu to 2 j.s.

WAŻNE CECHY ODMIANY:

rekordowa plenność
bardzo dobra zdolność krzewienia
najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności na
wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych 
w Polsce
bardzo dobra zdrowotność – wysoka odporność na rdzę,
rynchosporiozę i septoriozę liści, dobra na pleśń śniegową, 
choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego
system POLLENPLUS ® chroni łan przed sporyszem

Żyto ozime - KWS DOLARO / TUR F1
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GĘSTOŚĆ WYSIEWU:

wczesny siew – 65-75 nasion/m²
optymalny – 75-90 nasion/m²
późny siew – 90-120 nasion/m² (gleby wapienne)

GŁĘBOKOŚĆ SIEWU:

gleby lekkie: 6 cm, gleby ciężkie: 4 cm

WAŻNE CECHY ODMIANY:

groch ozimy o wysokim i stabilnym poziomie plonowania
wysoka zawartość i plon białka
doskonały jako pasza lub na cele bioenergetyczne
nie może wybujać nadmiernie przed zimą – siew w optymal-
nym terminie, niezalecane nawożenie azotowe
dojrzewa 2-3 tygodnie szybciej niż groch jary
termin zbioru porównywalny do jęczmieni ozimych
doskonale wykorzystuje zgromadzoną w glebie wodę pozi-
mową – ogranicza straty plonu spowodowane wiosennymi 
suszami
sprawdza się na glebach słabszych, przepuszczalnych
wymaga minimum 6 letniej przerwy w uprawie po innych 
roślinach strączkowych

JAMES
„Alternatywa w uprawie grochu!”

HODOWCA: SAATEN UNION

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kwitnienia – wczesny
długość kwitnienia – średnia
termin zbioru – wczesny
wysokość roślin – średnia
odporność na wyleganie – wysoka

STRUKTURA PLONU

potencjał plonu – wysoki
plon białka – wysoki
zawartość białka – wysoka
MTN – średnio niska

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie rodzaje gleb

TERMIN SIEWU:

koniec września
w cieplejszych rejonach kraju siew można opóźnić do I i II
dekady października

21.05.2017

Groch ozimy - JAMES

17.05.2017
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