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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

wysoki
plon

Rzepak ozimy - LG ANGELICO

LG ANGELICO
„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

OPINIA
Oskar Kupietz - Specjalista ds. upraw  
i wdrażania produktu Agro-Efekt

LG Agnelico to odmiana mieszańcowa 
charakteryzująca się wysokim potencja-
łem plonowania, wynikającym z połącze-
nia wielu cech, które znaleźć można tylko 
obecnie u najlepszych odmian rzepaku. 
Posiada odporność na wirusa żółtaczki 
rzepy TuVY, zarejestrowana została przez 
COBORU w 2018. W badaniach rejestro-
wych COBORU 2015-2017 osiągnęła je-
den z najwyższych wyników plonowania 
– średni plon to 49,4 dt/ha. Obserwując tę 
odmianę na polach produkcyjnych, a także 
na poletkach doświadczalnych Agro-Efekt 
tylko umocniłem się w przekonaniu, że 
jest to jedna z najlepszych odmian rzepa-
ku ozimego w Polsce. LG Agnelico poza 
wysiewem w optymalnym terminie, do-
brze radzi sobie również z lekko opóźnio-
nym siewem, co wynika z bardzo dobrego 
rozwoju jesiennego roślin i pozwala nad-
robić zaległości w czasie/rozwoju. Rośli-
ny zdążą wykształcić rozetę zbudowaną z 
8-12 liści, oraz szyjkę korzeniową grubo-
ści 10-12 mm, co ma bezpośrednio wpływ 
na dobrą zimotrwałość roślin odmiany LG 
Angelico. Wysoka zdrowotność, zwłasz-
cza na suchą zgniliznę kapustnych wyni-
ka z faktu posiadania przez odmianę genu 
RLM -7. Dzięki wysokiej odporności na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie nasion, mamy 
wydłużony okres zbioru, mniejsze straty w 
plonie, a w konsekwencji mniejszy pro-
blem z samosiewami w przyszłości. 
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Rzepak ozimy - LG ANGELICO

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany LG ANGELICO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.

NR 2 – Badania rozpoznawcze COBORU 2018!!! 106 % wz. [47,17 dt/ha]

Mszyca brzoskwiniowa – głównym wektorem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus). Zdjęcie jesień 2018.
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CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

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

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

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

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie rodzaje gleb, również słabsze

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również 
opóźniony siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania
optymalny wigor jesienny i niskie ryzyko elongacji szyjki
korzeniowej przed zimą
wczesny wiosenny start wegetacji oraz wczesny termin kwitnienia
szybki wzrost łodyg
zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu ze względu na 
mocny wigor wiosenny oraz wysokie rośliny
charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
dzięki genowi odporności RLM-7 bardzo dobra tolerancja na suchą
zgniliznę kapustnych oraz na zgniliznę twardzikową
odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion
odmiana wzorcowa w COBORU

DK EXPIRO
„Rekordowe plony w każdych warunkach”

HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2015
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

Rzepak ozimy - DK EXPIRO

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu DEKALB

DK EXPIRO to nowa odmiana mieszańco-
wa marki DEKALB o standardowej bioma-
sie, wyróżniająca się bardzo wysokim oraz 
stabilnym poziomem plonowania. Cha-
rakteryzuje się mocnym wigorem roślin 
i znakomitą zimotrwałością. Ponadto po-
siada bardzo dobrą tolerancję na choroby 
oraz podwyższoną odporność na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmia-
na ta stanowi bardzo udane połączenie 
najwyższego potencjału plonowania i bar-
dzo dobrych cech agronomicznych.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

OPINIA
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Rzepak ozimy - DK EXPIRO

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany DK EXPIRO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.

ODMIANA WZORCOWA w COBORU OD 2017 r.
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CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

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

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  bardzo dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – średnia 
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra 
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra  
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 plonowanie

KICKER
„Nowy wymiar odporności”

HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

Rzepak ozimy - KICKER

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - KICKER

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany KICKER
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.

Artur Kozera
RAPOOL POLSKA

KICKER F1 – wysoka zdrowotność warunkiem stabilne-
go plonu.
Uprawa rzepaku ozimego to duże wyzwanie dla nie-
jednego plantatora. Największy wpływ na uzyskiwane 
efekty ma pogoda. Determinuje ona cały okres wege-
tacji od kiełkowania do żniw włącznie. Niestabilność 
warunków wegetacji to zagrożenie ze strony szkodni-
ków i chorób, a także różnego rodzaju stresy abiotycz-
ne. W takich warunkach tylko najlepsze odmiany mogą 
zapewnić powtarzalność plonowania i oczekiwany 
efekt ekonomiczny. Do takich odmian możemy z całą 
pewnością zaliczyć odmianę mieszańcową KICKER F1 
pochodzącą z hodowli Rapool. Wyróżnia ją wiele po-
zytywnych cech. W warunkach stresowych spowodo-
wanych niedoborami wody potrafi szybko kiełkować, 
bardzo dynamicznie rozwija się w początkowej fazie 
wzrostu. KICKER F1 to pierwsza odmiana, do której ho-
dowcy wprowadzili nowy rodzaj odporności na suchą 
zgniliznę (Phoma lingam). Sucha zgnilizna kapustnych 
to spore zagrożenie dla uprawy rzepaku. W okresie 
jesiennym z owocników na resztkach pożniwnych za-
rodniki przenoszone są na młode rośliny. Następnie 
kiełkują i przerastają przez tkanki roślin. Wtórnym źró-
dłem infekcji są piknidia, czyli czarne punkty na jasno-

brązowych lub beżowych owalnych plamach na li-
ściach. Odporność APR37 (Adult Plant Resistance), któ-
ra występuje w odmianie KICKER F1 jest genetycznie 
różna od wszelkich znanych głównych odporności na 
Phomę (np. RLM7), jej działanie polega na ochronie 
podstawy łodygi przed infekcją suchą zgnilizną. Ten 
rodzaj odporności ogranicza ryzyko porażenia, a co za 
tym idzie wpływa pozytywnie na wysokość, powtarzal-
ność i stabilność plonowania. Ponadto do korzystnie 
wpływających na plon cech możemy zaliczyć wysoką 
zimotrwałość. KICKER F1 kwitnie średniowcześnie i 
średniopóźno dojrzewa. Rośliny są średniej wysoko-
ści o wysokiej odporności na wyleganie. Średni plon 
względny z badań COBORU na poziomie 119% wzorca. 
W regionach południowo-zachodniej Polski, w których 
często pojawia się sucha zgnilizna kapustnych, potrafi 
plonować na poziomie 124% wzorca. Odmiana ideal-
na do uprawy na różnych glebach od średnich do bar-
dzo dobrych, sprawdza się w opóźnionych terminach 
siewu. 
W całym cyklu wzrostu rzepaku mamy do czynienia z 
wieloma niekorzystnym czynnikami. Wybierajmy za-
tem tylko pewne i sprawdzone odmiany, a do takich 
zalicza się niewątpliwie odmiana KICKER F1. 

OPINIA
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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 wojewódz-
twach (LZO) m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny

RGT BONANZA
„Ostoja Twojego rancza”

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

Grzegorz Litwin
RAGT Polska

Również i w tym roku polecamy Państwu 
do uprawy odmianę RGT BONANZA. Pra-
gniemy poinformować, że odmiana ta 
uzyskała rekomendację do LZO (lista za-
lecanych odmian w województwie) w 9 re-
jonach Polski (na 13 możliwych). W trak-
cie wieloletnich doświadczeń zarówno 
PDO jak i firmowych RAGT RGT BONAN-
ZA wykazała bardzo wysoką stabilność w 
plonowaniu w gospodarstwach na terenie 
całego kraju. Charakteryzuje się wysoką 
zdrowotnością całej rośliny od początku 
siewów aż do zbiorów. Odmiana ta jest 
średnio – wczesna dzięki czemu maksy-
malizujemy termin siewu i zbioru. RGT 
BONANZA posiada bardzo wysokie cechy 
użytkowe, które gwarantują wysoką opła-
calność w produkcji rzepaku ozimego
Najważniejsze cechy użytkowe odmiany 
RGT BONANZA:
 STABILNOŚĆ
 PLONOTWÓRCZOŚĆ
 ZIMOTRWAŁOŚĆ
 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
 NIEZAWODNOŚĆ

Rzepak ozimy - RGT BONANZA

OPINIA
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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

SY ROKAS
„Koncertowy plon!”

HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

Adam Adamski
IKABROL

Odmiana populacyjna rzepaku ozimego SY 
Rokas wysiana w obecnym sezonie cha-
rakteryzowała się właściwym rozwojem 
jesiennym. Rośliny wytworzyły nisko osa-
dzoną szyjkę korzeniową, rozetę zbudowa-
ną z ok. 10 liści nawet przy lekko opóźnio-
nym siewie. Właściwy rozwój roślin przed 
spoczynkiem zimowym wpłynął na bardzo 
dobre przezimowanie roślin, wiosną nie 
zaobserwowałem strat w obsadzie roślin. 
Wiosną rośliny dość wcześnie rozpoczęły 
wegetację, co wydłużyło ich czas na rege-
nerację po zimie. SY Rokas jest dość niską 
odmianą, odporną na wyleganie. Rośliny na 
polach są zdrowe, wytworzyły dużą liczbę 
łuszczyn, co powinno przełożyć się na wy-
sokie plony nasion w obecnym sezonie.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny

Rzepak ozimy - SY ROKAS

OPINIA
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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:

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 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:

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

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny

Rzepak ozimy - WINNY / DK CAMELOT
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Rzepak ozimy - ORION

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

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

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  bardzo dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

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

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – średnio-wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na wszystkich rodzajach gleb

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje
również wczesny siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

60-70 nasion/m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 50-60 roślin na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

niespotykana plenność, przewyższająca wiele odmian mieszańcowych 
(polecana do intensywnej produkcji)
stabilnie plonująca odmiana na glebach mozaikowatych i słabszych
bardzo dobra zimotrwałość roślin, wynikająca z nisko osadzonego
stożka wzrostu przed zimą (optymalny rozwój jesienny)
rośliny średnio wysokie, o ponad przeciętnej odporności na wyleganie
nasiona charakteryzują się wysoką MTN (ponad 4,5-5 g), bardzo niską 
zawartością glukozynolanów (około 7,8 mmol/g) oraz wysokim
zaolejeniem (około 48%)

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny

ORION
„Galaktyczny plon!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA POPULACYJNA
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Hodowla rzepaku pod lupą - najnowsze kierunki ho-
dowli źródłem odporności na wirusa żółtaczki rzepy 
TuYV.
Leszek Chwalisz Marketing and Product Manager Li-
magrain Polska  

Plantacje rzepaku, będącego najważniejszą gospodar-
czo rośliną oleistą uprawianą w Polsce, narażone są w 
trakcie długiego okresu wegetacji na szereg czynników 
ograniczających plonowanie, wśród których wyróżnić 
można te związane ze środowiskiem wzrostu i rozwoju 
roślin (np. obecność agrofagów), jak i ich fizjologią (np. 
pękanie łuszczyn). Wszystkie elementy uprawy modyfi-
kowane są przez warunki pogodowe panujące w czasie 
wegetacji. Jakie są możliwości podniesienia efektywności 
produkcji? Z pomocą przychodzi hodowla nowych odmian 
– lepszych, bardziej wydajnych, dostosowanych do kon-
kretnych potrzeb i warunków. Hodowla stanowi bowiem 
doskonałe narzędzie budowania jakości i wielkości plonu 
zdrowych roślin.

Wirus żółtaczki rzepy pod kontrolą
Kalendarium osiągnięć hodowlanych Limagrain (LG), w 

kierunku odmian rzepaku ozimego z odpornością na wi-
rus żółtaczki rzepy (TuYV):
 2017 r. – w Europie i Polsce (COBORU 2017) zarejestro-

wane zostają dwie pierwsze odmiany rzepaku ozimego, 
w tym LG ARCHITECT, z odpornością na TuYV, uzyskane 
dzięki pracom hodowlanym LG; obie są zarazem najwyżej 
plonującymi w puli badanych odmian.
 2018 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego już pięć 

odmian wyhodowanych przez LG ma odporność na wirus 
żółtaczki rzepy w tym odmiana LG ANGELICO.

Po raz kolejny najwyżej plonującymi odmianami w do-
świadczeniach rejestrowych są odmiany LG
 2019 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego cztery od-

miany z odpornością na TuYV pochodzą z hodowli LG  ; 
trzeci raz z rzędu są najwyżej plonującymi w doświadcze-
niach rejestrowych.

Rozpracować wroga
Zespół LG kontroluje występowanie żółtaczki rzepy na 

plantacjach rzepaku zlokalizowanych w Polsce już od 
2015 r. korzystając z najlepszego systemu monitoringu, 
wyróżniającego się na tle innych tego typu rozwiązań, 
wprowadzanych przez firmy hodowlane, wyjątkową pre-
cyzją pomiarów. LG prowadzi badania dwutorowo moni-
torując dodatkowo obecność wirusa w populacji mszycy 
brzoskwiniowej (będących jego wektorami). Na podsta-
wie uzyskanych wyników prowadzone są analizy wpływu 
porażenia wirusa TuYV na plonowanie rzepaku.

Wieloletnie śledzenie winowajcy
 Sezon 2015/2016. Jesienią 2015 r. specjaliści firmy 

Limagrain zwrócili uwagę na obecność mszycy brzo-
skwiniowej w wielu rejonach uprawy rzepaku ozimego 
w Polsce. Ciepła jesień sprzyjała rozwojowi szkodnika, 
a jego zwalczanie było utrudnione z powodu chociażby 
braku zarejestrowanych do jego zwalczania insektycydo-
wych zapraw nasiennych. Wiosną, na wielu plantacjach 
widoczne były antocyjanowe przebarwienia brzegów 
liści roślin, przy zredukowanej powierzchni blaszek li-
ściowych – symptomy charakterystyczne dla obecności 
TuYV. Fakt ten ściśle powiązano z obecnością mszycy. 
Test serologiczny ELISA, jedyny sposób potwierdzenia 
występowania wirusa (polegający na naniesieniu soku z 
porażonych liści rzepaku na odpowiednio przygotowane 
płytki, inkubacji i wywołaniu reakcji barwnej), w pełni po-
twierdził jego obecność na plantacjach. Bardzo dużą pre-
sję szkodnika, a w konsekwencji także wirusa odnotowa-
no w zachodniej części Polski. W centralnej części kraju, 
stopień porażenia określono na poziomie od średniego 
do wysokiego, z kolei na wschodniej ścianie, gdzie no-
towano nieliczne występowanie mszycy, stwierdzono też 
brak porażenia roślin wirusem lub utrzymywało się ono 
na bardzo niskim poziomie. Bardzo mroźna zima również 
ograniczyła presję mszycy na północy i wschodzie Polski.
 

Hodowla rzepaku pod lupą
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 Sezon 2016/2017. Sezon rozpoczął się bardzo ciepłą i su-
chą jesienią, która zapisała się w pamięci jako szczególna, 
ze względu na wystąpienie największej od kilkunastu lat 
gradacji mszycy brzoskwiniowej. Nasilony pojaw szkodni-
ka dotyczył nie tylko Polski, ale też min. Niemiec, Czech, 
Francji i Wielkiej Brytanii. Plantatorzy, już kolejny sezon 
zmagali się z brakiem możliwości wczesnej ochrony upraw 
(brak zarejestrowanych zapraw insektycydowych). Najwięk-
sze porażenie TuYV odnotowano w zachodniej i centralnej 

Polsce, w kilku lokalizacjach wykazano obecność patogenu 
w organizmach przebadanych mszyc. Mimo sprzyjających 
rozwojowi choroby wa-runków atmosferycznych nie od-
notowano porażenia roślin we wschodniej Polsce. Wiosna 
2017 r. była ciepła i wilgotna, taka aura w dalszym ciągu 
sprzyjały rozwojowi mszycy. Poziom porażenia plantacji wi-
rusem był od średniego do bardzo wysokiego, co potwier-
dziły badania prób liści rzepaku. Obecność TuYV odnoto-
wano także na plantacjach zlokalizowanych na wschodzie 
Polski. Potwierdzono różnicę w plonowaniu rzepaku na 
korzyść odmian z odpornością na TuYV (w tych lokaliza-
cjach, w których wystąpił problem z chorobą).

 Sezon 2017/2018 rozpoczął się chłodną i wilgotną jesie-
nią. Aura w znacznym stopniu ograniczyła rozwój mszycy 
brzoskwiniowej na plantacjach rzepaku. Porażenie roślin 
TuYV odnotowano głównie w Wielkopolsce i woj. dolnoślą-
skim. Niskie porażenie stwierdzono na plantacjach w wo-
jewództwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, 
świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na podstawie 
analizy zebranych danych stwierdzono istotną korelację 
między warunkami pogodowymi, obecnością i liczebno-
ścią populacji mszyc a wystąpieniem w uprawach rzepaku 
symptomów porażenia roślin przez TuYV. Wiosenny mo-
nitoring wirusa potwierdził mniejsze nasilenie choroby na 
plantacjach. Potwierdzono także mniejszą częstotliwość 
występowania mszycy brzoskwiniowej. Największe pora-
żenie wirusem odnotowano w trzech regionach: w Wiel-
kopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Poziom porażenia z 

niskiego na średnie, wzrósł w województwach: kujawsko-
-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Chłodna i wilgotna 
jesień rozpoczynająca sezon 2017/2018 w znacznym stop-
niu ograniczyła wystąpienie mszycy, a tym samym pora-
żenie roślin przez TuYV, co widoczne było na plantacjach, 
na których obserwowano mniej symptomów choroby niż w 
poprzednich latach.

 Sezon 2018/2019. Jesienią 2018 r. znowu odnotowano 
gradację mszycy brzoskwiniowej, a jej pojawowi sprzyjała 
sucha i bardzo ciepła aura, panująca głównie we wrześniu 
i na początku października. Jesienią, stwierdzono większe 
porażenie roślin TuYV w północnych rejonach Polski, w wo-
jewództwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, ale też 
na wschodzie – w   Lubelskiem, niż w analogicznym okre-
sie w poprzednich latach. Tradycyjnie, wysoki stopień po-
rażenia plantacji rzepaku stwierdzono w województwach: 
wielkopolskim, śląskim i opolskim, w których już od kilku 
lat utrzymuje się wysoka presja patogenu, objawiająca się 
silną infekcją roślin. W miesiącach rozpoczynających se-
zon 2018/2019 na plantacjach rzepaku obserwowano wiele 
symptomów obecności TuYV, co nie wróży dobrze na przy-
szłość.
Jedyną alternatywą w obronie rzepaku ozimego przed tą 
groźną chorobą jest uprawa odmian rzepaku z odporno-
ścią na TuYV.
Odmiany LG Architect i LG Angelico to odmiany wyróżnia-
jące się na tle odmian konkurencji pod kątem bardzo wy-
sokiego potencjału plonowania oraz wyjątkowych cech ta-
kich  jak mrozoodporność, odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion.

Hodowla rzepaku pod lupą
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Duże potrzeby pokarmowe rzepaku powodują, że oprócz 
nawożenia doglebowego, standardem jest dokarmianie 
dolistne. Jesienią rzepak programuje przede wszystkim 
ilość pędów bocznych. Rzepak jest rośliną wymagającą, 
zarówno pod względem technologii uprawy jak i przebie-
gu warunków pogodowych. Nie mając wpły-
wu na warunki pogodowe jesienią (susza, 
niska temperatura), możemy wpłynąć na 
praktyki  w technologii uprawy. Trzeba mieć 
świadomość, że jakiekolwiek braki i błędy w 
agrotechnice popełnione w tym czasie będą 
skutkować obniżeniem plonu. Rzepak, aby 
osiągnąć prawidłowy rozwój, warunkujący 
dobrą kondycję roślin do przezimowania, 
powinien jesienią wykształcić rozetę zbu-
dowaną z 8-12 liści, szyjkę korzeniową o 
grubości 10-15mm oraz system korzenio-
wy, sięgający 40-50cm w głąb profilu glebo-
wego.  Dlatego ważne jest by w tym czasie 
nie doszło do braku bądź ograniczenia do-
stępności składników pokarmowych. Jesie-
nią rośliny rzepaku muszą zostać zaopatrzo-
ne w mikroelementy takie jak: bor, mangan, 
miedź oraz molibden. Bor odpowiada za zagęszczenie 
soków komórkowych, wpływa na przezimowanie roślin. Z 
uwagi na deficyty tego pierwiastka w glebach polskich, 
często obserwujemy objawy niedoborów w rzepaku. Je-
sienne objawy niedoboru to przede wszystkim czerwona-
we zabarwienie liści i ogonków, zbyt mały wzrost rośliny 
oraz mały rozrost systemu korzeniowego. Mangan od-
powiedzialny jest za proces fotosyntezy i syntezę białek. 
Jego niedobory objawiają się w postaci chloroz. Miedź 
wpływa na procesy enzymatyczne, oraz limituje lepszą 
efektywność nawożenia azotem. Molibden uczestniczy w 
przemianach azotu i fosforu, wpływa na żywotność pył-
ku. Objawy niedoborów zauważalne są w postaci żółtych, 
obumierających liści. Jesienna aplikacja nawozów do-
listnych zapewnia dostarczenie wszystkich potrzebnych 
składników pokarmowych, spełniających kluczową rolę 
w przygotowaniu rośliny do spoczynku zimowego. Dodat-
kowo nabiera ono szczególnego znaczenia w przypadku 
opóźnionych siewów i wystąpienia warunków utrudnia-
jących kiełkowanie oraz początkowy rozwój rzepaku. Za-
stosowanie dokarmiania dolistnego w czasie formowania 
się rozety rzepaku jesienią stymuluje wytwarzanie kolej-
nych zawiązków pędów bocznych. W okresie jesieni czę-
sto pojawiają się niedobory potasu i fosforu, skutkujące 
słabym bądź zahamowanym rozwojem roślin oraz prze-
barwieniami blaszki liściowej na kolor fioletowy. 

Uniemożliwia to roślinom rzepaku odpowiednie hartowa-
nie przygotowujące do zimy i często jest przyczyną wyma-
rzania (nawet w niezbyt trudnych warunkach zimowych). 
W takich sytuacjach jedynym skutecznym sposobem na 
dostarczenie roślinom brakujących składników odżyw-

czych, staje się dokarmianie dolistne. 
Jesienią, w fazie od 4 liści, zalecamy aplika-

cję Retafosem prim w dawce 5l/ha z dodat-
kiem boru z nawozu Bor Efekt+S, w dawce 
1-2kg/ha. Retafos prim jest nawozem o dzia-
łaniu stymulującym. Zawiera odpowiednio 
dobrane proporcje składników odżywczych 
(N,P,K i B), oraz biologicznie aktywne sub-
stancje organiczne (kwasy humusowe i ami-
nokwasy). Organicznie sformułowany fosfor i 
potas, zapewniają bardziej efektywne i długo-
trwałe działanie. Aminokwasy oraz kwasy hu-
musowe stymulują rozwój powierzchni liścia 
i systemu korzeniowego.  Dodatkową właści-
wością fizyczną Retafosu prim jest funkcja 
adiuwantu, zapewniająca odporność na zmy-
wanie. Odpowiednio dobrane proporcje makro 
i mikroelementów dla roślin rzepaku dostar-

czają nawozy RZEPAK Efekt oraz RZEPAK Efekt mikro. 
Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych 
i łatwo przyswajalnych formach, co gwarantuje, poprawę 
stanu odżywiania, oraz przygotowanie do bezpiecznego 
przezimowania.

Jesienny termin dokarmiania dolistnego jest zbieżny w 
czasie z wykonywaniem zabiegów środkami ochrony ro-
ślin, co sprzyja optymalizacji czasu i kosztów pracy. Nie 
mając wpływu na przebieg pogody jesienią, jedynie odpo-
wiednim postępowaniem można złagodzić wpływ nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych na przezimowanie 
roślin. Tylko silne i odżywione rośliny, z nisko osadzo-
nym stożkiem wzrostu łatwiej poradzą sobie z ujemnymi 
temperaturami. 

Jesienne dokarmianie rzepaku

Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw!
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Znaczenie wapnia w uprawie rzepaku ozimego jest nieba-
gatelne, gdyż roślina ta wykazuje bardzo duże zapotrzebo-
wanie na ten pierwiastek. Niedobór wapnia można zaob-
serwować już na początku wegetacji, jest ściśle związany 
z odczynem gleby i toksycznością glinu, ujawniającą się w 
niskich wartościach pH gleby. Użytki rolne, na których pla-
nuje się uprawę rzepaku wymagają regulacji odczynu już na 
rok przed założeniem plantacji, gdyż optymalne wartości pH 
gleby dla rozwoju tej rośliny mieszczą się w zakresie od 6,0 
do 7,2. Zabieg wapnowania należy przeprowadzić przed wy-
siewem przedplonu (np. zbóż), co poprawi strukturę gleby, 
warunki powietrzno-wodne i przyczyni się do rozwoju sys-
temu korzeniowego. Zastosowanie nawozów wapniowych 
pod przedplon pozwala nie tylko na uregulowanie odczynu 
gleby, ale również na optymalne wykorzystanie z kompleksu 
sorpcyjnego fosforu i mikroskładników, w tym molibdenu 
dostępnego w podobnych do fosforu przedziałach odczynu i 
jednocześnie  poprawiającego zimotrwałość. W zależności 
od wyników badań fizyko-chemicznych  wyznaczamy dawkę 
wapna, a w zależności od kategorii agronomicznej formę 
chemiczną nawozu. Na glebach lekkich i piaszczystych za-
lecamy stosowanie wapna węglanowego, działającego wol-
no, co nie zaburza równowagi w glebie, a jednocześnie jest 
najbardziej efektywne. Na gleby średnie i ciężkie można 
stosować wapno w formie tlenkowej, działające szybciej i 
agresywniej od formy węglanowej.

Optymalnym terminem regulowania odczynu pod rzepak 
jest wapnowanie pod przedplon (np. zboża). W przypadku 
błędów w uprawie i braku wapnowania pod przedplon, za-
bieg odkwaszania można przeprowadzić po zbiorze przed-
plonu- na ściernisko, pod podorywkę. Jeżeli regulacja od-
czynu nie była możliwa wcześniej a na roślinach rzepaku 
zauważymy objawy niedoboru wapnia, wtedy zabieg odkwa-
szania należy przeprowadzić interwencyjnie. Oznacza to, że 
wapno należy zastosować w dawce ograniczonej do 0,5 t na 
każdy uprawiany hektar, na którym odczyn gleby spadł po-
niżej lekko kwaśnego. Interwencyjne odkwaszanie jesienią 
najlepiej aplikować pogłównie, w formie granulowanej, już 
po wytworzeniu rozety, tuż przed fazą spoczynku zimowe-
go. Zachęcamy do zastosowania wapna granulowanego np. 

Polcalc lub wapna magnezowego SuperMag, których zale-
tą jest duża wydajność aplikacji i równomierność wysiewu, 
ponadto nawozy te korzystnie wpływają na właściwości fi-
zyczne gleby i nie powodują uszkodzeń na liściach.

Kolejną grupą roślin, zaraz po rzepaku, nietolerującą ni-
skiego odczynu gleby są zboża. System korzeniowy czy to 
pszenicy ozimej czy jęczmienia ozimego rozwija się znacz-
nie słabiej w glebie o odczynie pH poniżej 6,0. Należy pa-
miętać, że wapnowanie stosujemy bezpośrednio pod zboża 
i inne rośliny, o ile wskazują na to wyniki badań odczynu i 
zabieg jest uzasadniony. Pszenica i jęczmień ozimy bardzo 
dobrze reagują na przedsiewną aplikację nawozów odkwa-
szających ze względu na płytki system korzeniowy, który 
utrudnia pobieranie wapnia oraz magnezu kumulowanego 
w głębszych warstwach gleby. Niedobór wapnia u zbóż, je-
sienią ujawnia już się po tzw. stadium piórkowania (pierw-
szy liść w pełni wykształcony, żółknięcie kolejnych liści), co 
jest szczególnie niebezpieczne, gdyż może prowadzić do 
wypadania roślin na całym polu, konsekwencją czego jest 
silne przerzedzenie łanu. Niekorzystnym efektom zakwa-
szenia można przeciwdziałać regulując odczyn gleby przed 
założeniem plantacji poprzez stosowanie wapna w formie 
granulowanej lub sypkiej.

Korzyści płynące z regularnego przeprowadzania za-
biegów odkwaszających to nie tylko poprawa dostępności 
innych składników pokarmowych, polepszenie struktury 
gleby, wspieranie rozwoju mikroorganizmów glebowych, 
jest to również okazja do uzupełnienia glebowych zasobów 
magnezu, którego niedobór jest niebezpieczny zarówno dla 
zbóż jak i dla rzepaku zwłaszcza w początkowych fazach 
rozwojowych. Brak tego pierwiastka we wczesnych fazach 
rozwojowych u zbóż może powodować zmniejszenie liczby 
pędów, a tym samym liczby kłosów i ziarniaków w kłosie, 
a w przypadku rzepaku prowadzi do redukcji liczby pędów 
bocznych, a tym samym ilościowego i jakościowego spad-
ku plonu. Źródłem magnezu, świetnie uzupełniającym jego 
niski poziom zasobności w glebie jest wapno magnezowe 
granulowane SuperMag lub nawóz wapniowo-magnezowy 
Agrodol 03 RO.

Znaczenie wapnia w uprawie rzepaku i zbóż
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Pszenica ozima - RGT PONTICUS / COMANDOR

COMANDOR
„Z tego ziarna będzie dobry chleb”

HODOWCA: DANKO HR
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

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

CECHY AGRONOMICZNE:

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

gleby średnie do dobrych
tolerancja na zakwaszanie gleby - dobra (5,0)

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:

charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania
zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej
technologii uprawy
posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej 
gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych 
parametrach jakościowych, na pograniczu grupy E/A
charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania
i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką 
zawartością białka
pszenica o dobrej odporności na choroby, szczególnie 
na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów
posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby, 
co sprawia, że może być uprawiana na glebach
o nieuregulowanym pH
wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do
opóźnionych siewów

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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EUFORIA
„Plon idealny.”

HODOWCA: HR STRZELCE
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A) 

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnie (około 86 cm) 

CECHY AGRONOMICZNE:

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie wymagania glebowe - wysokie
tolerancja na zakwaszenie gleby – wysoka (6,0) 

OBSADA ZIAREN:

225 – 375 szt. na m2

ILOŚĆ WYSIEWU:

150 - 180 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy      

   zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, dobrze
wyrównane
typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami kompensa-
cyjnym
odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin 
siewu
bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
bardzo dobra odporność na wyleganie

Pszenica ozima - EUFORIA / 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:

wczesny termin siewu 240–270 kiełkujących ziaren/m2
optymalny termin siewu 280–320 kiełkujących ziaren/m2
opóźniony termin siewu 350–400 kiełkujących ziaren/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
wysokie i stabilne plonowanie w połączeniu z bardzo 
dobrymi parametrami jakościowymi
grube i dorodne ziarno, o ponadprzeciętnej MTZ
rośliny niskie o stabilnym źdźble
wysoka mrozoodporność oraz wysoka odporność na cho-
roby, a w szczególności na mączniaka, rdzę i łamliwość 
podstawy źdźbła
Agil to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych 
odmiana daje możliwość uzyskania wysokiego plonu
ziarna pszenicy jakościowej
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Pszenica ozima - FORMACJA / 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

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 – średnie 

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



TITANUS
„Tytan nie do złamania”

HODOWCA: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG (DSV POLSKA)
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnia (około 88 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie
tolerancja na zakwaszenie gleby – wysoka

OBSADA ZIAREN:

280 - 320 szt. na m2

ILOŚĆ WYSIEWU:

150 - 180 kg na ha

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła
- gen Pch1
stabilne źdźbło - bardzo wysoka odporność na wyleganie
najlepszy plon w litewskich badaniach rejestrowych
stanowi rozwiązanie dla stanowisk, na których  

  występuje problem z odpowiednim zmianowaniem oraz 
  wysokim nasileniem chorób podstawy źdźbła

22

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 odpor-
nością 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

Pszenica ozima - PANNONIKUS / TITANUS
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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 
uprawy na słabszych stanowiskach
nadaje się do późnych siewów po kukurydzy
rekomendowana przez COBORU do uprawy w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, mało-
polskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim
oraz świętokrzyskim (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 są na mączniaka prawdziwego, choroby podsta-
wy 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

Pszenica ozima - ARKADIA / TYTANIKA
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Pszenica ozima - KWS EMIL / ALEXANDER

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 
– bardzo dobra odporność na wymarzanie potwierdzona 
doświadczeniami polowymi
wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki 
potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki
wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita ada-
ptacja 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

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 (5,5)

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
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Pszenżyto ozime - BELCANTO / RAPTUS

BELCANTO
„Kumulacja korzyści”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – tradycyjne (około 110 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (5,5)
odporność na wyleganie – wysoka (7,6)
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:

300-340 szt. na m2

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 160 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

Belcanto to najnowsze pszenżyto ozime charakteryzujące 
się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie 
Polski oraz Niemiec
najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości
– klasa IVa i IVb
odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności 
na choroby - posiada rekordowo wysoką odporność na cho-
roby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniego-
wą oraz fuzariozę kłosa
odmiana o średniej długości słomy i wysokiej odporności 
na wyleganie
wykazuje jedną z najwyższych odporności na porastanie 
ziarna w kłosie
charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ
ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości
i wysokiej zawartość białka – ok. 11%

RAPTUS
„Specjalista na suchych polach”

HODOWCA: SAATEN UNION
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

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

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (4,5)
odporność na wyleganie – wysoka (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

OBSADA ZIAREN:

280 – 320 szt. na m2

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 160 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wczesna odmiana o wysokiej MTZ
wysoka odporność na mączniaka oraz rdzę
tradycyjna długość źdźbła oraz wysoka odporność
na wyleganie
polecany na trudne, szczególnie suche stanowiska uprawy
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Pszenżyto ozime - ORINOKO / SECURO

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
plonowaniu w latach
wczesne kłoszenie i dojrzewanie przy bardzo dobrej
odporności na porastanie ziarna w kłosie
bardzo dobre krzewienie
typ gęstego łanu
wysoka zdrowotność oraz odporność na choroby,
a w szczególności na: mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę
kłosów
bardzo dobra zimotrwałość
Securo wykształca doskonale funkcjonujący system ko-
rzeniowy dzięki znakomitej zdrowotności odmiana przy-
datna jest również do upraw ekologicznych i ekstensywnych

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 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 technologii średnio intensywnej i intensywnej
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby,
w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdzi-
wego, rynchosporiozę, 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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TUR F1
„Plony, zdrowie i postura, to zalety żyta TUR-a!”

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SP. Z O.O.
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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Preparaty biologiczne (ang. biofertilizers) stosowane są w 
całej Unii Europejskiej, najwięcej tego typu środków do-
puszczonych jest do obrotu we Francji i Włoszech. Produkty 
takie w zależności od sposobu działania i efektów mogą być 
stosowane jako nawozy, środki poprawiające właściwości 
gleb, biostymulatory i biopestycydy. Dzięki interdyscyplinar-
nym badaniom prowadzonym na całym świecie mikroorga-
nizmy wchodzące w skład różnych produktów biologicznych 
zostały dobrze poznane, a ich wpływ, czy to przez popra-
wę dostępności składników pokarmowych, czy stymulację 
hormonalną roślin, potwierdzony. Wykorzystanie dodatnich 
interakcji pomiędzy mikroorganizmami i roślinami może 
przyczynić się do poprawy zdrowotności gleb i roślin, po-
lepszenia struktury gleby oraz gospodarowania pozwala-
jącego na przyjęcie strategii przyjaznych dla środowiska.  

Preparaty mikrobiologiczne można stosować przez cały 
rok w uprawie warzyw i owoców, natomiast w produk-
cji rolniczej najlepiej stosować w dwóch porach roku: 

- wiosną, gdy gleba zawiera dostateczną ilość wody,
co indukuje rozwój mikroorganizmów, 

- jesienią, gdy do gleby wprowadzone są resztki roślinne, 
które stanowią źródło energii dla mikroorganizmów.

Resztki roślinne, słoma, nawozy naturalne i organiczne na 
przyoranie to tzw. świeża materia organiczna, w której skład 
wchodzą różne związki węgla (proste i złożone). Dużo orga-
nizmów glebowych rozkłada proste związki węgla: mono- 
i disacharydy. 

Węglowodany złożone (np. celuloza) rozkładane są trudniej 
i tylko niektóre mikroorganizmy są zdolne do ich rozkła-
du (np. bakterie z rodzaju Bacillus lub promieniowce). W 
praktyce rolniczej na słomę, w celu polepszenia rozkładu 
świeżej materii organicznej stosuje się dwa rodzaje metod: 
nawożenie azotem lub wapnowanie. Metody te nie tylko 
wspierają rozkład resztek pożniwnych, ale co najważniej-
sze w różny sposób oddziałują na rozwój mikroorganizmów 
i żyzność gleby. Zastosowanie azotu przyspiesza rozkład 
słomy, jednak zabieg ten nie niweluje negatywnych skutków 
mineralizacji materii organicznej ani zwiększonej presji fi-
topatogenów.

W tym przypadku warto stosować preparaty, takie jak
Terra-Efekt i Terra-Wita, zawierające bakterie zdol-
ne do szybkiej kolonizacji środowiska glebowe-
go, które mają wpływ na zdrowotność gleb, pod-
noszą efektywność rozkładu materii organicznej i 
polepszają rozwój roślin następczych. Zastosowanie mie-
szaniny roztworu saletrzano-mocznikowego z preparatami
Terra-Efekt i Terra-Wita przyczynia się do polepszenia 
rozkładu resztek i ograniczeniu nagromadzania substancji 
fitotoksycznych powstających podczas ich mikrobiologicz-
nego rozkładu. Wydzieliny bakteryjne pozytywnie wpłyną na 
rozwój ozimin, polepszą rozwój ich systemu korzeniowego 
przez co również zwiększą zimotrwałość. Mieszanina tych 
produktów jest łatwa w aplikacji, a po jej wprowadzeniu nie-
zbędne jest jej natychmiastowe wymieszanie z glebą.

Drugą metodą polepszenia rozkładu resztek pożniwnych 
jest zastosowanie wapna nawozowego. Podczas rozkładu 
słomy w procesie fermentacji cukrów powstają kwasy (oc-
towy, propionowy i masłowy), które po zastosowaniu wapna 
zostają zneutralizowane. Jednak proces rozkładu nie jest 
tak szybki jak w przypadku zastosowania azotu. Wpro-
wadzenie preparatów z mikroorganizmami: Terra-Efekt
i Terra-Wita przyspieszy rozkład resztek pożniwnych i po-
zytywnie wpłynie na rozwój roślin następczych. Bakterie 
Bacillus subtilis, znajdujące się w preparacie Terra-Wita, 
przyspieszą rozkład materii organicznej, gdyż mają zdol-
ność do rozkładu celulozy. Wydzieliny bakterii Bacillus sub-
tilis rewitalizują glebę, wykazują też wysoką aktywność w 
stosunku do rozmaitych grzybów patogenicznych i bakterii. 
Mikroorganizmy wchodzące w skład Terra-Efekt (Azoto-
bacter chroococcum) dostarczą dodatkowych ilości azotu 
niezbędnego do rozkładu świeżej materii organicznej. Bak-
terie wydzielając do środowiska znaczne ilości substancji 
biologicznych i fitohormonów, będą stymulowały rozwój 
systemu korzeniowego ozimin, co pozwoli na ich dobre od-
żywienie i  prawidłowy rozwój przed spoczynkiem zimowym.

TUR F1
„Plony, zdrowie i postura, to zalety żyta TUR-a!”

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SP. Z O.O.
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

Jesienne stosowanie preparatów biologicznych
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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 opty- 

  malnym 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 17.05

Groch ozimy - JAMES
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