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OPINIA
Tadeusz Kowalski - Kierownik Obiektu Częstocice, woj. dolnośląskie

Rzepak ozimy LG Angelico – odmiana mieszańcowa na terenie działa-
nia obiektu AE Częstocice został posiany w kilku lokalizacjach, m.in. w gmi-
nach Wiązów, Grodków, Oława, Skarbimierz na obszarze około 200 ha. 

Od momentu wschodów do samego końca wegetacji jesiennej rzepak ten wyróż-
niał się na tle innych odmian posianych na tym samym terenie. Jedną z charaktery-
stycznych cech tej odmiany zaobserwowanych jesienią były równomierne wschody, 
bardzo duży “turgor”, co pozwoliło wejść w okres spoczynku zimowego z dobrze wy-
kształconą rozetą i grubą szyjką korzeniową. Z uwagi na to że odmiana ta posiada od-
porność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen odporności na suchą zgniliznę ka-
pustnych RLM –7, został zastosowany standardowy zabieg fungicydowo-skracający 
tj. chlorek mepikwatu w połączeniu z triazolami w różnych kombinacjach (Mepik 300 
SL + metkonazol, tebukanazol bądź difenokonazol). W celu poprawy kondycji rzepa-
ku na wszystkich polach zastosowano bor w postaci Bor Efekt płynny w ilości 1-2 l. 

Odmiana LG Angelico wiosną szybko rozpoczęła wegetację, wytworzyła 
dużo rozgałęzień   bocznych, a krzaczasty pokrój rośliny powoduje, że cała 
powierzchnia pola jest szczelnie przykryta.  Podobnie jak jesienią zastosowano 
sekwencyjny 2 lub 3-krotny zabieg fungicydowy + zabieg insektycydowy 
oraz zabieg dokarmiania dolistnego technologią nawozów z serii EFEKT. 

W większości przypadków po raz pierwszy do zabiegów dodano biostymulator AMINOTEC 
Plus w ilości 1-2 l/ha, co dało to bardzo pozytywny efekt. Jestem przekonany, że wszystkie 
te działania spowodują że rolnicy będą zadowoleni z plonów i wybiorą ponownie odmianę 
LG Angelico jako odmianę wiodącą w swoich zasiewach.

Rzepak
LG ANGELICO

LG ANGELICO
HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

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 RLM-7
• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin
• sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Jedna z najlepszych odmian w Polsce!
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Rzepak
LG ANGELICO

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany LG ANGELICO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019.

Mszyca brzoskwiniowa – głównym wektorem
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus).

Zdjęcie jesień 2018.



6

DK EXPIRO
HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

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 rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie

Rzepak
DK EXPIRO

Rekordowe plony w każdych warunkach

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY
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Anita Pasternak
Doradca Techniczno-Handlowy, obiekt Olszanka, woj. opolskie

Odmiana Expiro z Firmy Dekalb jest odmianą mieszańcową, która bez problemu nadaje się na stanowi-
ska glebowe w rejonie woj. opolskiego. Cechuje się tolerancją na różne stanowiska glebowe - sprawdza 
się na glebach mozaikowatych do dobrych. Wiosną obserwujemy szybki start rośliny, co ogranicza kosz-
ty w stosowaniu biostymulatorów w celu ruszenia wzrostu. Jest odmianą wysoką i wymaga stosowa-
nia regulatorów wzrostu, wiemy jednak, że jest to najczęściej zabieg połączony z ochroną fungicydową 
i nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Od kliku lat u rolników mających na swoich plantacjach tą 
odmianę, nie stwierdzam wymarznięć, co potwierdza fakt wysokiej mrozoodporności tej odmiany. Co 
jeszcze ważne, w okresie przed zbiorem ewidentnie można stwierdzić mniejsze straty w plonie w wyni-
ku występujących coraz częściej na terenie naszego kraju dziwnych zjawisk atmosferycznych (większa 
odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion). Odmiana ta sprzedaje się sama ponieważ do 
tej pory nie zawiodła rolników i możemy liczyć na powtarzalność plonowania. 

OPINIA

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany DK EXPIRO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019

Rzepak
DK EXPIRO
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RGT BONANZA
HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

Rzepak
RGT BONANZA

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

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
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

Ostoja Twojego rancza

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

RGT BONANZA to odmiana która z powodzeniem uprawiana jest w Polsce od wielu lat. Ceniona przede wszystkim za wy-
sokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju (117 % wz. 2017-2019 PDO), czego potwierdzeniem jest rekomendacja 
do LZO (Lista Zalecanych Odmian w województwie) aż w 9 regionach Polski. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
najgroźniejsze choroby rzepaku w całym okresie wegetacji. Rośliny są dość wysokie, o dobrej odporności na wyleganie, 
niemniej jednak zalecane jest wiosenne stosowanie regulatorów wzrostu w celu skrócenia i wzmocnienia roślin. Wiosną ro-
śliny cechują się wolniejszym rozwojem, co przekłada się na dłuższy okres regeneracji roślin po przebiegu normalnej zimy 
z mrozami (odbudowę rozety liściowej), a także na późniejsze wydłużanie pędu. Właśnie dzięki wolniejszemu wiosennemu 
rozwojowi roślin, w obecnym sezonie odmiana RGT Bonanza w mniejszym stopniu została uszkodzona przez przymrozki/
mrozy jakie miały miejsce na przełomie marca i kwietnia (nie obserwowałem pęknięć łodyg, a także znaczących uszkodzeń 
pąków kwiatowych, które były jeszcze wtedy mocno osłonięte najmłodszymi liśćmi). RGT Bonanza posiada bardzo wysokie 
cechy użytkowe, które gwarantują wysoką opłacalność w produkcji rzepaku ozimego. Mając na uwadze przebieg pogody 
w obecnym sezonie, rośliny wyglądają bardzo dobrze, są zdrowe, zawiązały dużą liczbę łuszczyn, co w połączeniu z majo-
wymi opadami deszczu powinno przełożyć się na satysfakcjonujące plony.

OPINIA

Nowy wymiar odporności

Wysoki plon, dobra zdrowotność
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Rzepak
KICKER / WINNY

Ostoja Twojego rancza

KICKER
HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

ODPORNOŚĆ
NA PHOMA

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 Plant Resistance) 
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo stabilne plonowanie

Nowy wymiar odporności

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

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

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, dobra zdrowotność

Wyniki z doświadczeń PDO:
• 2019 – 111% wz. 3,99 t/ha
• 2018 – 115% wz. 4,44 t/ha
• 2017 – 117% wz. 4,70 t/ha

Aleksander Sajdak
Doradca ds. nowoczesnych technologii Agro-Efekt

Odmiana rzepaku ozimego Kicker zosta-
ła bardzo dobrze przyjęta przez rolników, 
głównie przez stabilne plony - w suchym 
2019 roku średnia plonowania to 31dt. Są 
to rośliny o średnim pokroju, charakte-
ryzujące się bardzo dobrą zdrowotnością 
oraz odpornością na wyleganie. Szybki 
rozwój jesienny roślin pozwala wykorzy-
stać tą odmianę na późne siewy. Odmia-
na sprawdza się na wszystkich rodzajach 
stanowisk co jest istotne w przypadku 
gleb mozaikowych, gdzie ciężko dobrać 
odmianę. Kicker charakteryzuje się wy-
soką zimotrwałością, a po zimie bardzo 
szybko odbudowuje rozetę liściową.

OPINIA

Tomasz Jaworski - Kierownik Obiektu 
Bolechów, woj. dolnośląskie, powiat oławski

Odmiana populacyjna rzepaku ozimego 
Winny uprawiana jest na glebach od II-IV.
Odmiana toleruje gleby słabsze, w dobrej 
kulturze, ale przy tak dużym potencjale 
jej plonowania poleca się siew na glebach 
średnich i dobrych, na który rozwija pełnię 
swoich możliwości. Uważam, że najwięk-
szym atutem tej odmiany jest stabilność 
w plonowaniu. Winny wykazuje bardzo 
wysoką zimotrwałość, co potwierdziło się 
w trudnych warunkach. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym wigorem jesiennym. 
POLECAM SPRAWDZIĆ.

OPINIA
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SY ROKAS
HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

Rzepak
SY ROKAS

WYSOKI 
PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

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

Koncertowy plon

OPINIA
Monika Kurzeja - Doradca Techniczno-
-Handlowy, obiekt Paczków, woj. opolskie

Odmianę SY Rokas nasi klienci z woj. opol-
skiego i dolnośląskiego znają od 2017 roku.
Jest najchętniej kupowaną odmianą spo-
śród odmian populacyjnych. Cieszy się po-
pularnością ze względu na stabilne plono-
wanie oraz wysoką mrozoodporność. Przy 
optymalnym terminie siewu wschody były 
równe nawet na słabych stanowiskach. 
Wegetacja jesienna przebiegała prawidło-
wo, szyjka gruba nisko osadzona, rośliny 
były mocno ulistnione. Rzepak SY Rokas 
zasiany na terenach górzystych, gdzie wy-
stępowały niskie temperatury, doskona-
le przezimował. Rośliny wytworzyły dużą 
ilość pędów bocznych mimo braku opadów.
Obecnie rośliny są zdrowe, wykształciły 
wiele łuszczyn co prognozuje optymistycz-
ny plon.
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Koncertowy plon

ORION
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

Rzepak
ORION

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)
• odmiana równomiernie dojrzewająca
• 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

Galaktyczny plon

OPINIA
Paweł Jaroch
Doradca Techniczno-Handlowy, obiekt Syców

Orion to nowoczesna odmiana rzepaku popu-
lacyjnego pochodząca z hodowli roślin Danko. 
Cechuje się niespotykaną wręcz plennością oraz 
stabilnym plonowaniem na glebach mozaikowa-
tych i słabszych. Bardzo dobra zimotrwałość tej 
odmiany wynika z jej nisko osadzonego stożka 
wzrostu. Rośliny Oriona, jesienią odpowied-
nio przygotowały się do spoczynku zimowego, 
pomyślnie przetrwał także okres ciepłej zimy 
na plantacjach wszystkich moich klientów, a 
średnio-wczesny okres kwitnienia umożliwił 
przetrzymanie wiosennych przymrozków bez 
uszkodzeń w kwiatostanie. Warto nadmienić, że 
w warunkach zimnej i suchej wiosny odmiana 
ta cechowała się nie tylko poprawnym tempem 
rozwoju, ale również wysoką zdrowotnością ro-
ślin, co z pewnością będzie miało spory wpływ 
na przyszły plon. Kolejną zaletą Oriona jest wy-
sokie zaolejenie nasion, co w ostatnich latach 
zyskuje na coraz większym znaczeniu. Wszyst-
kie te cechy sprawiają, że rzepak odmiany Orion 
uważam za naprawdę godny polecenia do upra-
wy na terenie całego kraju, a w szczególności 
na obszar południowej Wielkopolski. Myślę że 
udział tej odmiany w strukturze zasiewów na-
szych klientów będzie sukcesywnie wzrastać na 
przestrzeni kolejnych lat. 
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Artykuł
Znaczenie wapnia w uprawie rzepaku i zbóż

Znaczenie wapnia w uprawie rzepaku ozimego jest niebagatelne, gdyż roślina ta wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na 
ten pierwiastek. Niedobór wapnia można zaobserwować już na początku wegetacji, jest ściśle związany z odczynem gleby 

i toksycznością glinu, ujawniającą się w niskich wartościach pH gleby.

Użytki rolne, na których planuje się uprawę rzepaku wymagają regulacji odczynu już na rok przed założeniem plantacji, gdyż opty-
malne wartości pH gleby dla rozwoju tej rośliny mieszczą się w zakresie od 6,0 do 7,2. Zabieg wapnowania należy przeprowadzić 
przed wysiewem przedplonu (np. zbóż), co poprawi strukturę gleby, warunki powietrzno-wodne i przyczyni się do rozwoju systemu 
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  wyznacza-
my dawkę wapna, a w zależności od kategorii agronomicznej formę chemiczną nawozu. Na glebach lekkich i piaszczystych zalecamy 
stosowanie wapna węglanowego, działającego wolno, 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, zabieg odkwaszania można przeprowadzić po zbiorze przedplonu- na ściernisko, pod podoryw-
kę. Jeżeli regulacja odczynu nie była możliwa wcześniej a na roślinach rzepaku zauważymy objawy niedoboru wapnia, wtedy zabieg 
odkwaszania 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 poniżej lekko kwaśnego. Interwencyjne odkwaszanie jesienią najlepiej aplikować po-
głównie, w formie granulowanej, już po wytworzeniu rozety, tuż przed fazą spoczynku zimowego. Zachęcamy do zastosowania wapna 
granulowanego np. Polcalc lub wapna magnezowego SuperMag, których zaletą jest duża wydajność aplikacji i równomierność wysie-
wu, ponadto nawozy te korzystnie wpływają na właściwości fizyczne gleby i nie powodują uszkodzeń na liściach.

Kolejną grupą roślin, zaraz po rzepaku, nietolerującą niskiego odczynu gleby są zboża. System korzeniowy czy to pszenicy ozimej czy 
jęczmienia ozimego rozwija się znacznie słabiej w glebie o odczynie pH poniżej 6,0. Należy pamiętać, że wapnowanie stosujemy bezpo-
średnio 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 odkwaszających ze względu na płytki system korzeniowy, który utrudnia pobieranie 
wapnia oraz magnezu kumulowanego w głębszych warstwach gleby. Niedobór wapnia u zbóż, jesienią ujawnia już się po tzw. stadium 
piórkowania (pierwszy 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 zakwaszenia można 
przeciwdziałać regulując odczyn gleby przed założeniem plantacji poprzez stosowanie wapna w formie granulowanej lub sypkiej.

Korzyści płynące z regularnego przeprowadzania zabiegów odkwaszających to nie tylko poprawa dostępności innych składników po-
karmowych, 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 spadku plonu. Źródłem magnezu, świetnie uzupełniającym jego niski poziom zasobności w glebie jest 
wapno magnezowe granulowane SuperMag lub nawóz wapniowo-magnezowy Agrodol 03 RO.
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Artykuł
Jesienne dokarmianie dolistne rzepaku ozimego

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 technolo-

gii uprawy jak i przebiegu warunków pogodowych. Nie mając wpływu na warunki pogodowe jesienią (susza, niska temperatura), mo-
żemy 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 przezimowa-
nia, powinien jesienią wykształcić rozetę zbudowaną z 8-12 liści, szyjkę korzeniową o grubo-
ści 10-15mm oraz system korzeniowy, sięgający 40-50cm w głąb profilu glebowego.  Dlatego 
ważne jest by w tym czasie nie doszło do braku bądź ograniczenia dostępności składników 
pokarmowych. Jesienią rośliny rzepaku muszą zostać zaopatrzone 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. Jesienne objawy niedoboru to przede 
wszystkim czerwonawe zabarwienie liści i ogonków, zbyt mały wzrost rośliny oraz mały roz-
rost systemu korzeniowego. Mangan odpowiedzialny jest na proces fotosyntezy i syntezę bia-
łek. 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 pyłku. Objawy niedoborów zauważalne są w postaci 
żółtych, obumierających liści. Jesienna aplikacja nawozów dolistnych zapewnia dostarcze-
nie wszystkich potrzebnych składników pokarmowych, spełniających kluczową rolę w przy-
gotowaniu rośliny do spoczynku zimowego. Dodatkowo nabiera ono szczególnego znaczenia 
w przypadku opóźnionych siewów i wystąpienia warunków utrudniających kiełkowanie oraz 
początkowy rozwój rzepaku. Zastosowanie dokarmiania dolistnego w czasie formowania się 
rozety rzepaku jesienią stymuluje wytwarzanie kolejnych zawiązków pędów bocznych. W okre-
sie jesieni często pojawiają się niedobory potasu i fosforu, skutkujące słabym bądź zahamowanym rozwojem roślin oraz przebarwieniami 
blaszki liściowej na kolor fioletowy. Uniemożliwia to roślinom rzepaku odpowiednie hartowanie przygotowujące do zimy i często jest przy-
czyną wymarzania (nawet w niezbyt trudnych warunkach zimowych). W takich sytuacjach jedynym skutecznym sposobem na dostarczenie 
roślinom brakujących składników odżywczych, staje się dokarmianie dolistne. 

Jesienią, w fazie od 4 liści, zalecamy aplikację Retafosem prim w dawce 5l/ha z dodatkiem boru 
z nawozu Bor Efekt+S, w dawce 1-2kg/ha. Retafos prim jest nawozem o działaniu stymulującym. 
Zawiera odpowiednio dobrane proporcje składników odżywczych (N,P,K i B), oraz biologicznie 
aktywne substancje organiczne (kwasy humusowe i aminokwasy). Organicznie sformułowany 
fosfor i potas, zapewniają bardziej efektywne i długotrwałe działanie.  Aminokwasy oraz kwasy 
humusowe stymulują rozwój powierzchni liścia i systemu korzeniowego.  Dodatkową właściwo-
ścią fizyczną Retafosu prim jest funkcja adiuwantu, zapewniająca odporność na zmywanie. Od-
powiednio dobrane proporcje makro i mikroelementów dla roślin rzepaku dostarczają nawozy 
RZEPAK Efekt oraz RZEPAK Efekt mikro. Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczal-
nych i łatwo przyswajalnych formach, co gwarantuje, poprawę stanu odżywiania oraz przygoto-
wanie do bezpiecznego przezimowania. Dla lepszej penetracji środka ochrony roślin, polecamy 
produkt Aminotec Plus w dawce 0,5 l/ha do każdego zabiegu. Zawarte w produkcie wolne amino-
kwasy w ilości 24% L α zapewnią dodatkowe wzmocnienie roślin przed spoczynkiem zimowym.

Jesienny termin dokarmiania dolistnego jest zbieżny w czasie z wykonywaniem zabiegów 
środkami ochrony roślin, co sprzyja optymalizacji czasu i kosztów pracy.  Nie mając wpływu 
na przebieg pogody jesieniom - jedynie odpowiednim postępowaniem można złagodzić wpływ 
niekorzystnych warunków atmosferycznych na przezimowanie roślin. Tylko silne i odżywione 
rośliny, z nisko osadzonym stożkiem wzrostu łatwiej poradzą sobie z ujemnymi temperaturami. 
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Artykuł
Produkty BIO - nie tylko na resztki pożniwne

Gleba na polu uprawnym jest bardzo złożonym układem. Skła-
da się nie tylko z cząstek stałych, pomiędzy którymi znajduje 

się powietrze i woda, ale również zamieszkiwana jest przez sze-
roką gamę organizmów. Do organizmów zasiedlających gleby, 
prócz makro i mezofauny należy przede wszystkim mikroflora i 
mikrofauna glebowa, czyli bakterie, promieniowce, grzyby, glony, 
nicienie, roztocza i pierwotniaki. Organizmy te możemy ogólnie 
podzielić na saprofity (odpowiedzialne za rozkład materii orga-
nicznej), patogeny roślinne i antagonistów innych drobnoustro-
jów glebowych, z czego to różnorodność interakcji między tymi 
drobnoustrojami istotnie wpływa na rozwój roślin uprawnych. 
Interakcje mogą być neutralne, powodować zaburzenia we wzro-
ście roślin, mogą wywoływać różnorodne choroby, ale też mogą 
oddziaływać pozytywnie dzięki obopólnym korzyściom dla roślin 
i mikroorganizmów. Najważniejszymi spośród wymienionych je-
żeli chodzi o właściwości i żyzność gleby jest rozkład martwych 
szczątków organicznych do związków prostych, a jeżeli weźmie-
my pod uwagę zdrowotność roślin to nie bez znaczenia są antago-
nistyczne interakcje między pożytecznymi mieszkańcami gleby a 
patogenami, które mogą mieć wpływ na właściwy rozwój korzeni 
i części nadziemnych upraw.

Wiele mikroorganizmów w glebach nie zostało jeszcze oznaczonych 
i sklasyfikowanych, jednak te dobrze poznane gatunki dały podsta-
wę naszej wiedzy ogólnej, w jaki sposób oddziaływać na glebę, by 
wspomagać rozwój pożytecznych organizmów. Dzięki prawidłowo 
funkcjonującej glebie na naszych polach uprawnych możemy liczyć 
na dobrą mineralizację resztek pożniwnych, wzrost zawartości 
próchnicy, rozkład substancji aktywnych i ich nośników pochodzą-
cych z środków ochrony roślin, ograniczony rozwój grzybów i bakterii 
chorobotwórczych oraz utrzymanie gleby w prawidłowej strukturze. 
Warunki niezbędne do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów:

• utrzymanie optymalnego odczynu pH, najlepiej w zakresie obo-
jętnym,

• wprowadzanie resztek pożniwnych na przyoranie,
• aplikacja nawozów mineralnych w racjonalnych dawkach (dawki 

dzielone, dostosowane do wymagań pokarmowych roślin i ich 
potrzeb nawozowych)

• utrzymanie gleby w dobrej kulturze (nierozpylanie, nieugnia-
tanie, zachowanie dbałości o strukturę i stosunki powietrzno-
-wodne)

• stosowanie dobrej jakości nawozów naturalnych (najlepiej obor-
nika przebadanego, bez pozostałości po antybiotykach- źródło 
materii organicznej, makro i mikroskładników oraz licznych mi-
kroorganizmów)

Spełniając te warunki możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska fitotoksyczności na roślinach następczych, 
polepszyć strukturę gleby i rozwój roślin uprawnych, a także 
zmniejszyć presję chorób wywołanych np. przez grzyby z rodza-
ju Fusarium czy Alternaria. Rolnicy chcąc zadbać o glebę, na-
wet jeżeli nie mogą wprowadzać nawozów naturalnych- nie mają 
do nich dostępu, mogą stosować szczepionki mikrobiologiczne 
i inne preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe. 
W ofercie Firmy Agro-Efekt możemy znaleźć Terra-Efekt i Terra-
-Wita, produkty najwyższej jakości o ściśle określonym składzie 
zawierające bakterie z grupy PGPR (z ang. plant growth promoting 
rhizobacteria). Oba produkty można stosować od wiosny do jesieni, 
np. w trakcie wiosennej wegetacji- wykorzystując biostymulujące i 

fungistatyczne działanie bakterii, można je też aplikować na resztki 
pożniwne. Bakterie glebowe rozkładają różne związki organiczne, 
przyczyniają się do tworzenia próchnicy, soli amonowych i fosfo-
ranów w glebie. Wydzieliny wytwarzane przez bakterie znajdujące 
się w produkcie Terra-Wita poprzez współdziałanie (m.in. białka 
Hydrofobiny BsIA oraz kwasu poliglutaminowego) przyczyniają się 
do stabilizacji struktury gruzełkowatej. Warto podkreślić jak ważną 
rolę w procesie rozkładu materii organicznej spełnia grupa naj-
mniejszych organizmów w glebie. Rośliny wyższe obumierając stają 
się źródłem pokarmu i energii dla nich, jednak wpierw przedstawi-
ciele makro- i mezofauny rozdrabniają i mieszają resztki organicz-
ne z glebą. Należy pamiętać, że im bardziej rozdrobnione resztki 
tym szybciej zajdą procesy ich rozkładu właśnie przez przedstawi-
cieli trzeciej grupy- mikroorganizmy. Produkty Terra-Efekt i Terra-
-Wita zawierają bakterie tlenowe, które zostały wyizolowane z gleb 
użytkowanych rolniczo- nie są więc organizmami obcymi lub mody-
fikowanymi genetycznie, a co za tym idzie są całkowicie bezpieczne 
dla środowiska i pozostałych organizmów. Wprowadzenie ich np. 
na resztki pożniwne, w żaden sposób nie zaburzy równowagi w gle-
bie, a w sprzyjających warunkach utworzą kolonie, których wydzie-
liny nie tylko przyczynią się do rozkładu związków organicznych, ale 
też będą stymulowały wzrost i rozwój roślin.

W trakcie swojego rozwoju rośliny napotykają wiele czynników zwią-
zanych z innymi organizmami (wirusy, bakterie, nicienie, chwasty, 
itd.), które albo indukują stres biotyczny przez zakłócenie procesów 
metabolicznych, albo oddziałują synergistycznie z roślinami. Efek-
tem działania poszczególnych czynników biotycznych może być 
ograniczenie wzrostu roślin, ale możemy również zaobserwować 
korzystne oddziaływanie podobne do tego, które pojawia się w wy-
niku zastosowania nawozów czy środków ochrony roślin. Bakterie z 
rodzaju Bacillus czy Azotobacter są grupą dobrze poznanych orga-
nizmów z grupy PGPR, które wspomagają rośliny poprzez indukcję 
odporności ogólnoustrojowej, antybiotyki i pominięcie konkurencji. 
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Artykuł
Produkty BIO - nie tylko na resztki pożniwne

Ponadto mikroorganizmy te tworzą zarodniki w glebie, co ułatwia 
im przetrwanie przez długi czas w trudnych warunkach środowi-
skowych. Produkt Terra-Efekt zawiera w swoim składzie czystą 
kulturę bakterii Azotobacter chroococcum, natomiast Terra-Wi-
ta to aż pół miliarda komórek Bacillus subtilis w jednym gramie 
preparatu. Dzięki zdolności do wytwarzania zarodników już jedno-
krotna aplikacja jest wystarczająca i zapewnia przetrwanie bakterii 
w glebie o wysokiej kulturze rolnej przez wiele lat. Oba produkty 
można zastosować do wywołania odporności układowej roślin na 
czynniki biotyczne i zwiększenia tolerancji na stres środowiskowy, 
wykorzystując bezpośrednie i pośrednie mechanizmy oddziaływa-
nia tych mikroorganizmów.

Najważniejsze w układzie ‘rośliny-bakterie’ są obopólne ko-
rzyści. Roślina wydzielając wydzieliny korzeniowe (różnego ro-
dzaju związki węgla) przyciąga do strefy ryzosferowej bakterie 
z grupy PGPR. Kolonizacja korzeni przez bakterie jest dla nich 
źródłem składników odżywczych, a w zamian rośliny są odbior-
cami związków bakteryjnych, które stymulują ich wzrost i za-
pewniają gospodarzom ochronę przed stresem. Bakterie Azo-
tobacter chroococcum, które wprowadzamy do gleby w trakcie 
aplikacji Terra-Efekt syntetyzują azot atmosferyczny do formy 
amonowej, przez co stymulują rozwój systemu korzeniowego. 
Dodatkowo Azotobacter wydziela bezpośrednio do strefy ryzosfe-
rowej:

• witaminy z grupy B
• fitohormony
• aminokwasy

Podsumowując Terra-Efekt nie tylko zwiększa na tolerancję na 
stres i polepsza pozyskiwanie składników pokarmowych, ale dzię-
ki wydzielaniu przez bakterie do środowiska związków statycznych 
przeciwko grzybom fitopatogenicznym - wpływa na wydajność 
upraw.

Po zaszczepieniu gleby bakteriami z rodzaju Bacillus subtilis, czyli 
aplikacji preparatu Terra-Wita mikroorganizmy są w stanie w cią-
gu 24 godzin stworzyć biofilm na korzeniach roślin i ich częściach 
nadziemnych, który chroni je przed działaniem szkodliwych bakte-
rii i grzybów, czy to przez blokowanie syntezy ściany komórkowej 
czy zakłócanie syntezy białek fitopatogenów. Działanie Terra-Wita 
nie ogranicza się do tłumienia chorób powodowanych przez pato-
geny, wydzieliny bakteryjne oddziałują bezpośrednio na środowisko 
wzrostu i rozwoju roślin gdyż Bacillus subtilis uczestniczy w obiegu 
węgla, w wyniku czego do środowiska trafiają prostsze związki jak 
estry i alkohole, które stanowią pożywkę dla innych mikroorgani-
zmów m. in. dla Azotobacter chroococcum (w testach wykazano 
synergizm działania szczepów wchodzących w skład Terra-Efekt 
i Terra-Wita).

Terra-Wita to produkt o udowodnionym działaniu z przeznacze-
niem do rewitalizacji środowiska glebowego, gdyż jego aplikacja 
przyczynia się do rozkładu związków ropopochodnych (składników 
środków ochrony roślin i ich pozostałości co znacznie zmniejsza ry-
zyko wystąpienia zjawiska fitotoksyczności) i unieczynniania metali 
ciężkich. Jak więc już wielokrotnie podkreślano podanie prepara-
tu na resztki pożniwne nie tylko przyspieszy rozkład celulozy, ale 
przyniesie wiele korzyści dla gleby i roślin uprawnych.

Reasumując warto jest postawić na BIO rozwiązania, jak aplikacja 
określonych szczepów bakterii. Zastosowanie dobrej jakości pro-
duktów niesie za sobą poprawę stanowiska dla roślin następczych, 
wpływa na wywołanie odporności układowej roślin na czynniki bio-
tyczne i zwiększa ich tolerancję na stresy środowiskowe.
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Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy
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RGT PONTICUS
HODOWCA: RAGT
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA ELITARNA (E)

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

SY DUBAJ
HODOWCA: SYNGENTA PARTICIPATION AG
REJESTRACJA: POLSKA 2019
TYP: JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• jakościowa odmiana chlebowa (grupa A) o bardzo wysokim 
potencjale plonowania

• odmiana dość późna o bardzo wysokiej liczbie opadania 
i bardzo dużej MTN

• nieco wyższa (93cm) o przeciętnej/dość dobrej odporności 
na wyleganie (7,6 wg COBORU w skali 1-9)

• zimotrwałość na poziomie 4,5 wg. COBORU
• bardzo dobra zdrowotność ogólna odmiany, zwłaszcza 

pod kątem fuzariozy kłosów, septoriozy plew, 
rdzy brunatnej i żółtej oraz mączniaka

Pszenica ozima
RGT PONTICUS / DUBAJ

Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy
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KWS AHOI
HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: CZECHY 2018
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana A-klasowa o bardzo wczesnym terminie 
dojrzewania – ok. 4-5 dni wcześniej niż Julius

• wysoka zimotrwałość – 5,5 w skali COBORU, 
oferuje wysokie bezpieczeństwo przezimowania

• wysoka odporność na rdzę żółtą – stabilne plony 
ziarna w trakcie wegetacji z wysoką presją rdzy 
żółtej

Pszenica ozima
KWS AHOI / EUFORIA

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, dobrze 
wyrównane

• typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami 
kompensacyjnym

• odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony  
termin siewu

• bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• bardzo dobra odporność na wyleganie
• sprawdza się na słabszych polach 

o nieuregulowanym pH

Plon idealny

Moc wczesnego 
dojrzewania
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AGIL
HODOWCA: SYNGENTA CEREALS GMBH
REJESTRACJA: LITWA 2013 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

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

Pszenica ozima
FORMACJA / AGIL

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania  
(nawet do 107 % wzorca)

• rośliny średniej wysokości
• przystosowana do uprawy na terenie całego kraju 

o elastycznym terminie siewu
• rośliny o dobrej mrozoodporności
• bardzo wysoka zdrowotność roślin
• odmiana na LZO w dwóch województwach: 

pomorskie i śląskie

Wysoka mrozoodporność
i zdrowotność

Czołówka względem
jakości i plonu
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PANNONIKUS
HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: AUSTRIA 2008, SŁOWACJA 2008 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• pszenica jakościowa oścista
• wśród odmian jakościowych wyróżnia się wybitną 
• odpornością 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

Najbardziej mrozoodporna
odmiana na rynku

Pszenica ozima
PANNONIKUS / WILEJKA

WILEJKA
HODOWCA: HR STRZELCE
REJESTRACJA: LITWA 2017
TYP: ODMIANA OŚCISTA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana oścista
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• rewelacyjna mrozoodporność (7,5/9 w doświadczeniach 

rejestrowych na Litwie), na poziomie żyta ozimego
• ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra), o wysokiej 

zawartości białka, glutenu a także liczbie opadania
• wysoka tolerancja na niskie pH gleby
• odmiana o niskich wymaganiach glebowy, nadająca się 

do uprawy również na glebach mozaikowatych
• dobra zdrowotność roślin, w szczególności na choroby 

podstawy źdźbła, a także rdze brunatną

Bohater na polu!
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Pszenica ozima
KWS PIUS / KWS EMIL

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

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 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

Hartowany mrozem

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• wysoko plonująca pszenica jakościowa – grupa A
• odmiana niska, odporna na wyleganie
• liczba opadania – duża do bardzo dużej
• dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej,  

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

Wysoka wartość
technologiczna ziarna
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BELCANTO
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

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%

Pszenżyto ozime
BELCANTO

Kumulacja korzyści
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RAPTUS
HODOWCA: SAATEN UNION
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• wysoka zimotrwałość odmiany
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• 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

ROTONDO
HODOWCA: DANKO HR
REJESTRACJA: POLSKA 2014
TYP: ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• nr 1 w reprodukcji nasiennej!
• krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności
• charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem 

plonowania na terenie całej Polski 
• bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę 

na terenie całego kraju
• posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym 

o wysokiej zawartości białka
• Rotondo jest odmianą średnio wczesną
• posiada dobrą zdrowotność, jednak w przypadku 

intensywnej technologii uprawy, zaleca się 
zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej

• charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna 
krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie 
niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty 
zakupu nasion kwalifikowanych

Pszenżyto ozime
RAPTUS / ROTONDO

Grube ziarno!
Rewelacyjna krzewistość

Specjalista na
suchych polach
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Żyto ozime
KWS DOLARO / KWS JETHRO

KWS JETHRO
HODOWCA: KWS LOCHÓW POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: POLSKA 2019
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• żyto hybrydowe z systemem 
Pollen Plus ®

• doskonałe na gleby lekkie i średnie z okresowymi  
niedoborami wody ze względu na niskie 
wymagania glebowe

• bardzo duży plon na obu poziomach agrotechniki
• krótkie źdźbło i bardzo dobra odporność 

na wyleganie
• wysoka odporność na choroby, w szczególności 

na rdzę brunatną i septoriozę liści
• w ostatnim trzyleciu odmiana nr 1 w rejonie III 

(woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 
lubuskie)

• wysoka liczba opadania
• duża odporność na porastanie ziarna

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• rekordowa plenność
• bardzo dobra zdolność krzewienia
• najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności 

na wyleganie spośród wszystkich odmian zareje-
-strowanych 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

• odmiana na LZO aż w 12 województwach

Mistrz plonu

Zdrowe i plenne
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JAMES
HODOWCA: SAATEN UNION

GĘSTOŚĆ WYSIEWU:

• wczesny siew 65-90 nasion/m² (ok. 125-175 kg/ha)
• optymalny siew 90-100 nasion/m² (ok. 175-200 kg/ha)
• opóźniony siew 100-120 nasion/m² (ok. 200-225 kg/ha)

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

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

Groch ozimy
JAMES
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Artykuł
Zmienna gęstość wysiewu - najczęstsze pytanie 
w Centrum Operacyjnym Agro-Efekt

Centrum Operacyjne w Sycowie jest jednostką doradczą, utworzoną z myślą o osobach, które zainteresowane są wprowadzaniem 
nowoczesnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Z Centrum Operacyjnym może współpracować każdy, niezależnie od tego czy jest małym producentem i myśli o doposażeniu swojego sta-
rego sprzętu, czy już realizuje jakieś założenia i modernizuje park maszynowy. Od nas wszyscy zainteresowani dowiedzą się nieodpłatnie 
na czym polegają i czy warto wprowadzać nowoczesne rozwiązania, m.in.:

• mapowanie plonu;
• mapowanie jakości i zasobności gleby;
• sterowanie narzędziami uprawowymi, rozsiewaczami do nawozów, opryskiwaczami i siewnikami;
• wykorzystanie map NDVI do nawożenia pogłównego azotem, zwalczania chwastów, oceny potencjału plonotwórczego 

poszczególnych części pola;
• korzystanie ze stacji meteo i modeli chorobowych;
• bezobsługowe sterowanie ciągnikiem.

Szczegóły dotyczące proponowanych przez nas rozwiązań można znaleźć w ostatnich numerach AgroDORADCY (jesień 2019, wiosna 
2020) - dostępne w wersji papierowej i do pobrania ze strony www.agroefekt.pl. W odpowiedzi na liczne zapytania w aktualnej publikacji 
poruszamy tematykę związaną z precyzyjnym wysiewem - na czym polega optymalizacja tego zabiegu.
 

Często w obrębie pól obserwujemy niejednorodność gleby (mozaikowatość), stąd różne zalecenia gęstości obsady-wysiewu, które podają 
producenci nasion. Technologia GPS w połączeniu z danymi o właściwościach gleby, przy wykorzystaniu precyzyjnych siewników daje 
możliwość precyzyjnego sterowania dawką wysiewu w sposób automatyczny. Proces powstania mapy zmiennej gęstości siewu zaczyna 
się od pobrania historycznych danych ze zdjęć satelitarnych. Umiejętne nałożenie zdjęć z różnego okresu wegetacji roślin od wschodów 
po zbiór umożliwia stworzenie zdjęcia pokazującego zmienność glebową na danym polu. Zaawansowane oprogramowanie na podstawie 
danych z „całego okresu” wegetacji pozwala na stworzenie mapy z homogenicznymi strefami zarządzania w tym wypadku zmiennej gę-
stości siewu. Utworzona mapa może również posłużyć do wyznaczania stref poboru próbek gleby (w celu przeprowadzenia badań zasob-
ności) oraz na ich podstawie do zmiennego nawożenia. Ideą zmiennej gęstości siewu nie jest ograniczenie kosztów (choć jest to często 
zauważalne) lecz optymalne rozmieszczenie nasion w stosunku do zmienności gleby na danym polu. Wyodrębnienie nawet najmniejszych 
pod względem powierzchni stref, które muszą zostać zagospodarowane indywidualnie prowadzi do maksymalizacji plonów w strefach 
najbardziej i najmniej plonotwórczych. Warto zwrócić uwagę, iż siewniki wyposażone w system rozłączania sekcji często mają możliwości 
zmiennej gęstości siewu.

W dobie zmieniającego się klimatu, termin siewu oraz pogoda odgrywają kluczową rolę w rozwoju roślin uprawnych. Często czas 
i pośpiech eliminuje doradztwo specjalistów i zastosowanie technologii podczas siewu. Centrum Operacyjne Agro-Efekt daje możliwość 
zdalnego wysłania mapy m.in. zmiennej gęstości siewu bezpośrednio do komputera maszyny, oraz powiadomień o odpowiednich termi-
nach siewów.
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