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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


