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Artur Kozera
Rapool Polska, Menadżer produktu i marketingu

OPINIA

Warunki klimatyczne oraz wprowadzane ograniczenia w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin wpływają 
na prace hodowców rzepaku. Poszukują oni rozwiązań, które będą mogły sprostać zmieniającym się warunkom 
uprawy. Do takich należą nowe genetycznie mieszańce rzepaku. Wśród nich szczególną uwagę chciałbym zwró-
cić na odmianę DUPLO F1. 

Jest to nowy mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Posiada wiele cech 
pozytywnie wpływających na wysokość i niezawodność plonowania. DUPLO F1 charakteryzuje się bardzo dobrą 
zdrowotnością. Połączono w tej odmianie dwie cechy podnoszące odporność na choroby:

• wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV,
• grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM 7.

Ponadto DUPLO F1 posiada wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistan-
ce). Zapewnia to ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Odmiana 
plastyczna względem stanowiska. Może być uprawiana od gleb słabszych po bardzo dobre. Jest tolerancyjna na 
okresowe susze. Średnio-wcześnie zakwita i dojrzewa. Polecam tę odmianę do uprawy w Państwa gospodar-
stwach.

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

Ważne cechy odmiany

• bardzo wysoki potencjał plonowania, a także plon oleju,
• odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), doskonale radzi sobie w latach, w których 

występują wektory TuYV (mszyce) oraz na terenach z dużym udziałem w uprawie buraka cukrowego, 
ziemniaka i kukurydzy,

• idealnie dobrana kompozycja dwóch cech 2w1, czyli podwójna odporność na choroby wirusowe 
(TuYV) i grzybowe (RLM7),

• wysoka tolerancja na LLS – cylindrosporiozę,
• wysoka odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion (pod shatter resistance),
• wysoka zimotrwałość.
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REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

„Pełen pakiet odporności.”
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JAKOŚĆ

KOMPETENCJE
PLONY

HODOWLA
DORADZTWO

www.rapool.pl

facebook.com/facebook.com/
rapoolplrapoolpl

Odwiedź nas:Odwiedź nas:
www.rapool.plwww.rapool.pl

DUPLO F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV+Rlm7

TEMPTATION F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

DUKE F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV, WZORZEC COBORU

CROTORA F1
ODMIANA KIŁOODPORNA



Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

„Pełen pakiet odporności.”

Doświadczenie screening Polska 2020
4 lokalizacje LP525 (Karzniczka, Spytkówki, Kochcice, Cicibor)
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Korzyści z odporności na wirusa żółtaczki rzepy
Wyższy plon i większa odporność na stresy

6 Katalog Odmian Jesień 2021



Odmiana rzepaku ozimego
RGT BONANZA

RGT BONANZA
REJESTRACJA POLSKA 2012
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Ostoja Twojego rancza.”

WYSOKI 
PLON

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

Ważne cechy odmiany

• 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.
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Odmiana rzepaku ozimego
RGT BANQUIZZ

RGT BANQUIZZ
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

„Satysfakcja na każdym stanowisku glebowym.”

Ważne cechy odmiany

• nowy mieszaniec, z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV (Francja 2019),
• wysoki i stabilny poziom plonowania, na wszystkich rodzajach gleb,
• jesienny wigor pozwala odmianie na osiągnięcie fazy rozwojowej zapewniającej bezpieczne przezimowanie,
• wysoka zimotrwałość odmiany,
• nisko osadzona szyjka korzeniowa, bez tendencji do wydłużania, nadaje się do bardzo wczesnego siewu,
• wyższa ekonomiczność uprawy – bardzo wysoki poziom zaolejenia,
• odporna na wyleganie, a także posiada niską wrażliwość łuszczyn na pękanie,
• wysoka zdrowotność od siewu do zbioru.
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Grzegorz Litwin
Menadżer Rzepak Ozimy | RAGT

OPINIA

RGT Banquizz to jeden z najnowszych, kompletnych mieszańców rzepaku ozimego z hodowli RAGT, charakte-
ryzujący się wysokim i stabilnym plonowaniem na wszystkich stanowiskach glebowych, również tych słabszych. 
Odmiana posiada genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), a także na pozostałe choroby rzepaku  o 
znaczeniu gospodarczym. Rośliny jesienią charakteryzują się powolnym wzrostem, stąd odmiana idealnie spraw-
dza się we wczesnym a także optymalnym terminie siewu ( niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą, 
wysoka zimotrwałość roślin). Rośliny średniej wysokości odporne na wyleganie, dodatkowo odmiana posiada od-
porność na pękanie łuszczyn w niesprzyjających warunkach pogodowych, co ma bezpośredni wpływ na mniejsze 
straty plonu a w połączeniu z bardzo wysokim poziomem zaolejenia nasion na wyższą ekonomiczność uprawy tej 
odmiany. 

RGT BANQUIZZ  
stabilność i regularność plonowania
na wszystkich rodzajach gleb,
tolerancja na TuYV,
zimotrwałość,
bardzo wysoki poziom zaolejenia,

www.ragt.pl • Te l .  :  +48  56  678  32  07
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RGT BANQUIZZ  
stabilność i regularność plonowania
na wszystkich rodzajach gleb,
tolerancja na TuYV,
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Odmiana rzepaku ozimego

LG ANGELICO

LG ANGELICO
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

Ważne cechy odmiany

• bardzo wysoki i stabilny plon na przestrzeni ostatnich lat (COBORU PDO),
• sprawdzona pod względem zdrowotności, o wybitnej wręcz odporności na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) oraz 

bardzo wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowanej obecnością genu RLM 7,
• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin,
• wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami w uprawie następczej dzięki 

wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
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Jacek Wojciechowski
Limagrain Field Seeds | Rape&Cereals Product&Project Manager

OPINIA LG Angelico pochodzi z najnowszej generacji odmian rzepaku ozimego z odpornością na 
wirusa żółtaczki rzepy – TuYV.  To odmiana mieszańcowa, średniowczesna.

Jest jedną z pierwszych odmian na rynku polskim i europejskim z unikalnym pakietem 
odpornościowym, który zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy.

Charakteryzuje ją bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w oficjalnych do-
świadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 - 45,5 dt/ha oraz porejestrowych w 2019 
- 45,5 dt/ha oraz w 2020 - 51 dt/ha.

Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon 
w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Odmianę charakteryzuje także wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności odporność 
na suchą zgniliznę kapustnych. Gen RLM 7 zabezpiecza przed najbardziej zjadliwą formą 
tej choroby, a mianowicie przed Lepthospheria maculans.

Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin.
LG Angelico charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo wysoką 
mrozoodpornością. Jest odmianą sprawdzoną przez polskich rolników i polecam ją rolni-
kom do uprawy na terenie całego kraju.

Odmiana rzepaku ozimego

LG ANGELICO

„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYNLG ANGELICO

REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA
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Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań Czerwiec 2021

www.lgseeds.plPromocja trwa do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Pakiet Srebrny 11 + 1
Zakup pakietu 11 jednostek 

siewnych (11x1,5 mln nasion) 
wybranej odmiany mieszańcowej 

premiowany jest 1 jednostką siewną 
(1 x 1,5 mln nasion) tej samej 

wybranej odmiany mieszańcowej 
w promocyjnej cenie 1 zł za 

jednostkę siewną.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w promocji?
√  Do dnia 30 czerwca 2021 r. złożyć deklarację na odpowiednią ilość materiału siewnego wybranych odmian mieszańcowych LG wynikającą z zasad 

promocji.
√  Odebrać kod promocyjny na materiał siewny wybranej odmiany mieszańcowej od Przedstawiciela Handlowego Limagrain po złożeniu i podpisaniu 

Deklaracji Zakupu.
√  Dokonać zakupu deklarowanej ilości materiału siewnego do dnia 31 sierpnia 2021 r. i zrealizować kod promocyjny na materiał siewny wybranej 

odmiany mieszańcowej w cenie 1 zł za jednostkę siewną.
√  Dodatkowa jednostka siewna  wybranej odmiany lub wybranych odmian dostępna tylko na zaprawie Scenic Gold (dotyczy odmian w cenie 1 zł)

Promocja trwa do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Pakiet ZŁOTY 34 + 4
Zakup pakietu 34 jednostek siewnych 

(34x1,5 mln nasion) wybranej 
odmiany mieszańcowej premiowany 

jest 4 jednostkami siewnymi 
(4x1,5 mln nasion) tej samej 

wybranej odmiany mieszańcowej 
w promocyjnej cenie 1 zł za 

jednostkę siewną.

Pakiet PLATYNOWY 58 + 8
Zakup pakietu 58 jednostek siewnych 

(58x1,5 mln nasion) wybranej 
odmiany mieszańcowej premiowany 

jest 8 jednostkami siewnymi 
(8x1,5 mln nasion) tej samej wybranej 
odmiany mieszańcowej w promocyjnej 

cenie 1 zł za jednostkę siewną.

Pakiet Brązowy 6 + gadżet
(oferta dostępna tylko w opcji landing page) 
Zakup pakietu 6 jednostek siewnych 

(6x1,5 mln nasion) wybranej odmiany 
mieszańcowej premiowany jest 

upominkiem w postaci – żółtego 
naczynia. 

Oferta dostępna tylko w opcji rejestracji poprzez 
landing page www.pakietynamedal.pl.



Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce,  ul. Główna 20
Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

facebook.com/hrstrzelcewww.hr-strzelce.pl

Pszenica ozima

Zimotrwałość 5,5/6

Jakość A/E

Rekordowe plony

Ościsty kłos

Wybitna zimotrwałość 7,5o

Idealna na gleby lekkie

Zimotrwałość 6º

Wysoka odporność na wyleganie

Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań Czerwiec 2021
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Odmiana rzepaku ozimego

DK EXPIRO

DK EXPIRO
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Rekordowe plony w każdych warunkach.”

Ważne cechy odmiany

• charakteryzuje się najwyższym potencjałem i bardzo dobrą stabilnością plonowania w różnych 
warunkach uprawowych,

• optymalny rozwój jesienny roślin, niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą,
• wyróżnia się znakomitą zimotrwałością, sprawdzoną w warunkach polskich oraz mocnym wigorem i 

szybkim tempem wzrostu wiosną,
• zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu, ze względu na mocny wigor wiosenny oraz wysokie 

rośliny,
• posiada bardzo dobrą tolerancję na choroby (gen RLM 7) oraz podwyższoną odporność na pękanie 

łuszczyn i osypywanie się nasion,
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 8 województwach (LOZ) m.in. dolnośląskie, 

opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie.
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ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu, DEKLAB®

OPINIA
DK EXPIRO to odmiana mieszańcowa marki DEKALB®, charakteryzująca się bardzo wy-
sokim potencjałem i bardzo dobrą stabilnością plonowania w r żnych warunkach upra-
wowych. Wyr żnia się znakomitą zimotrwałością, sprawdzoną w warunkach polskich oraz 
mocnym wigorem i szybkim tempem wzrostu wiosną. Posiada bardzo dobrą tolerancję 
na choroby oraz podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. 
DK EXPIRO to propozycja dla os b oczekujących najwyższych plon w oraz wysokiego bez-
pieczeństwa uprawy.
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Odmiana rzepaku ozimego

SY ROKAS

SY ROKAS
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA POPULACYJNA

„Koncertowy plon.”

Ważne cechy odmiany

• odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym poziomie plonowania,
• bardzo wysoka zimotrwałość roślin,
• rekomendowana do uprawy na glebach średnich i dobrych,
• wysoka zdrowotność roślin, w szczególności na choroby podstawy łodygi i zgnilizny twardzikowej.
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PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Krzysztof Kłódkiewicz
Product Manager Cereals/Technical Manager Cereals Syngenta

OPINIA
SY Rokas to odmiana populacyjna od firmy Syngenta, która charakteryzuje się bardzo 
wysoką zimotrwałością oraz wiernym plonowaniem. Jest to odmiana o niskich roślinach i 
bardzo wysokiej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się dosyć wczesnym 
terminem kwitnienia oraz średnimi wymaganiami glebowymi. Kolejną ważną cechą SY 
Rokas jest wysoka odporność na choroby, między innymi na choroby podstawy łodygi 
oraz zgniliznę twardzikową.
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Odmiana rzepaku ozimego
ORION

WYSOKI 
PLON

DOBRY 
WIGOR

JESIENNYORION
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Galaktyczny plon.”

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%).
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Grzegorz Magdziak
DANKO HR

OPINIA

Rzepak Orion to szczególnie wysoko i regu-
larnie plonująca odmiana, nie ustępująca to-
powym odmianom mieszańcowym. Poprzez 
silny system korzeniowy, doskonale radzi so-
bie na glebach mozaikowatych i słabszych. 
Na uwagę zasługuje jego wybitna odpor-
ność na choroby oraz wysoka sztywność, 
co daje duże bezpieczeństwo uprawy. Jego 
sporym atutem jest również mrozoodpor-
ność i tolerancja na stresowe warunki. Z peł-
ną odpowiedzialnością rekomenduję Oriona 
do uprawy .
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Znaczenie wapnia w uprawie rzepaku ozi-
mego jest niebagatelne, gdyż roślina ta wy-
kazuje bardzo duże zapotrzebowanie na 
ten pierwiastek. Niedobór wapnia można 
zaobserwować już na początku wegeta-
cji, jest ściśle związany z odczynem gleby 
i toksycznością glinu, ujawniającą się w ni-
skich wartościach pH gleby.

Użytki rolne, na których planuje się uprawę rzepaku wyma-
gają regulacji odczynu już na rok przed założeniem planta-
cji, gdyż optymalne wartości pH gleby dla rozwoju tej rośliny 
mieszczą się w zakresie od 6,0 do 7,2. Zabieg wapnowania na-
leży przeprowadzić przed wysiewem przedplonu (np. zbóż), 
co poprawi strukturę gleby, warunki powietrzno-wodne 
i przyczyni się do rozwoju systemu korzeniowego. Zastoso-
wanie nawozów wapniowych pod przedplon pozwala nie 
tylko na uregulowanie odczynu gleby, ale również na opty-
malne wykorzystanie z kompleksu sorpcyjnego fosforu i mi-
kroskładników, w tym molibdenu dostępnego w podobnych 
do fosforu przedziałach odczynu i jednocześnie poprawiają-
cego zimotrwałość. W zależności od wyników badań fizyko-
-chemicznych  wyznaczamy dawkę wapna, a w zależności od 
kategorii agronomicznej formę chemiczną nawozu. Na gle-
bach lekkich i piaszczystych zalecamy stosowanie wapna wę-
glanowego, 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, 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 zimowego. 

Zachęcamy do zastosowania wapna granulowanego np. Pol-
calc lub wapna magnezowego SuperMag, których zaletą jest 
duża wydajność aplikacji i równomierność wysiewu, 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 wap-
nowanie stosujemy bezpośrednio pod zboża i inne rośliny, 
o ile wskazują na to wyniki badań odczynu i zabieg jest uza-
sadniony. Pszenica i jęczmień ozimy bardzo dobrze reagu-
ją na przedsiewną aplikację nawozów odkwaszających ze 
względu na płytki system korzeniowy, który utrudnia pobie-
ranie wapnia oraz magnezu kumulowanego w głębszych 
warstwach gleby. Niedobór wapnia u zbóż, jesienią ujawnia 
już się po tzw. stadium piórkowania (pierwszy liść w pełni wy-
kształcony, żółknięcie kolejnych liści), co jest szczególnie nie-
bezpieczne, gdyż może prowadzić do wypadania roślin na ca-
łym 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 pokarmowych, polepszenie struktury gleby, 
wspieranie rozwoju mikroorganizmów glebowych, jest to 
również okazja do uzupełnienia glebowych zasobów magne-
zu, którego niedobór jest niebezpieczny zarówno dla zbóż 
jak i dla rzepaku zwłaszcza w początkowych fazach rozwojo-
wych. Brak tego pierwiastka we wczesnych fazach rozwojo-
wych u zbóż może powodować zmniejszenie liczby pędów, 
a tym samym liczby kłosów i ziarniaków w kłosie, a w przy-
padku rzepaku prowadzi do redukcji liczby pędów bocznych, 
a tym samym ilościowego i jakościowego spadku plonu. Źró-
dłem magnezu, świetnie uzupełniającym jego niski poziom 
zasobności w glebie jest wapno magnezowe granulowane 
SuperMag lub nawóz wapniowo-magnezowy Agrodol 03 RO.

Artykuł

ZNACZENIE WAPNIA W UPRAWIE RZEPAKU I ZBÓŻ
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Duże potrzeby pokarmowe rzepaku powodu-
ją, że oprócz nawożenia doglebowego, stan-
dardem jest dokarmianie dolistne. Jesienią 
rzepak programuje przede wszystkim ilość pę-
dów bocznych. Rzepak jest rośliną wymagają-
cą, zarówno pod względem technologii upra-
wy jak i przebiegu warunków pogodowych. 
Nie mając wpływu na warunki pogodowe je-
sienią (susza, niska temperatura), możemy 
wpłynąć na praktyki  w technologii uprawy. 
Trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek bra-
ki i błędy w agrotechnice popełnione w tym 
czasie będą skutkować obniżeniem plonu. 

Rzepak aby osiągnąć prawidłowy rozwój, warunkujący do-
brą kondycję roślin do przezimowania, powinien jesienią 
wykształcić rozetę zbudowaną z 8-12 liści, szyjkę korzenio-
wą o grubości 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 dostęp-
ności składników pokarmowych. Jesienią rośliny rzepaku 
muszą zostać zaopatrzone w mikroelementy takie jak: bor, 
mangan, miedź oraz molibden. Bor odpowiada za zagęszcze-
nie soków komórkowych, wpływa na przezimowanie roślin. Z 
uwagi na deficyty tego pierwiastka w glebach polskich, czę-
sto obserwujemy objawy niedoborów w rzepaku. Jesienne 
objawy niedoboru to przede wszystkim czerwonawe zabar-
wienie liści i ogonków, zbyt mały wzrost rośliny oraz mały roz-
rost systemu korzeniowego. Mangan odpowiedzialny jest na 
proces fotosyntezy i syntezę białek. Jego niedobory objawia-
ją się w postaci chloroz. Miedź wpływa na procesy enzyma-
tyczne, oraz limituje lepszą efektywność nawożenia azotem. 
Molibden uczestniczy w przemianach azotu i fosforu, wpły-
wa na żywotność pyłku. Objawy niedoborów zauważalne są 
w postaci żółtych, obumierających liści. Jesienna aplikacja 
nawozów dolistnych zapewnia dostarczenie wszystkich po-
trzebnych składników pokarmowych, spełniających kluczo-

wą rolę w przygotowaniu rośliny 
do spoczynku zimowego. Dodat-
kowo nabiera ono szczególnego 
znaczenia w przypadku opóźnio-
nych siewów i wystąpienia warun-
ków utrudniających kiełkowanie 
oraz początkowy rozwój rzepaku. 
Zastosowanie dokarmiania do-
listnego w czasie formowania się 
rozety rzepaku jesienią stymuluje 
wytwarzanie kolejnych zawiąz-
ków pędów bocznych. W okresie 
jesieni często pojawiają się niedo-
bory potasu i fosforu, skutkujące 
słabym bądź zahamowanym roz-
wojem roślin oraz przebarwienia-
mi blaszki liściowej na kolor fio-
letowy. Uniemożliwia to roślinom 
rzepaku odpowiednie hartowanie 

przygotowujące do zimy i często jest przyczyną wymarzania 
(nawet w niezbyt trudnych warunkach zimowych). W takich 
sytuacjach jedynym skutecznym sposobem na dostarczenie 
roślinom brakujących składników odżywczych, staje się do-
karmianie dolistne. 

Jesienią, w fazie od 4 liści, za-
lecamy aplikację Retafosem 
prim w dawce 5l/ha z do-
datkiem boru z nawozu Bor 
Efekt+S, w dawce 1-2kg/ha. 
Retafos prim jest nawozem o 
działaniu stymulującym. Za-
wiera odpowiednio dobrane 
proporcje składników odżyw-
czych (N,P,K i B), oraz biolo-
gicznie aktywne substancje 
organiczne (kwasy humusowe 
i aminokwasy). Organicznie 
sformułowany fosfor i potas, 
zapewniają bardziej efek-
tywne i długotrwałe działa-
nie.  Aminokwasy oraz kwasy humusowe stymulują rozwój 
powierzchni liścia i systemu korzeniowego.  Dodatkową 
właściwością fizyczną Retafosu prim jest funkcja adiuwan-
tu, zapewniająca odporność na zmywanie. Odpowiednio 
dobrane proporcje makro i mikroelementów dla roślin rze-
paku dostarczają nawozy RZEPAK Efekt oraz RZEPAK Efekt 

mikro. Wszystkie składniki 
występują w dobrze roz-
puszczalnych i łatwo przy-
swajalnych formach, co 
gwarantuje, poprawę sta-
nu odżywiania oraz przy-
gotowanie do bezpieczne-
go przezimowania.

Dla lepszej penetracji środ-
ka ochrony roślin, polecamy 
produkt Aminotec Plus w 
dawce 0,5 l/ha do każdego 
zabiegu. Zawarte w produk-
cie wolne aminokwasy w 
ilości 24% L α zapewnią do-
datkowe 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 jesie-
niom - jedynie odpowiednim postępowaniem 
można złagodzić wpływ niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych na przezimowanie 
roślin. Tylko silne i odżywione rośliny, z nisko 
osadzonym stożkiem wzrostu łatwiej poradzą 
sobie z ujemnymi temperaturami. 
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POSTĘP NAUKOWY DLA ROLNICTWA - BIOPREPARATY

W celu przystosowania rolnictwa do zmienia-
jącego się klimatu – zarówno w dosłownym 
sensie jak i gospodarczym, intensywnie rozwi-
jane są różne dziedziny nauki. Opracowywane 
są między innymi technologie pozwalające na 
zmniejszenie kosztochłonności produkcji rol-
niczej. Wiele z nich jest związanych z hodow-
lą szczepów bakterii i grzybów, które poprzez 
aplikację doglebową lub nalistną, pozwalałyby 
osiągnąć efekty zbliżone do przeprowadzenia 
szeregu zabiegów rolniczych z zakresu ochro-
ny roślin i nawożenia.

Postęp w rolnictwie jest często kojarzony z nowymi techno-
logiami lub nowymi odmianami roślin. Nic w tym dziwnego, 
ponieważ w tych dziedzinach postęp był ogromny. Obecnie 
uprawiane rośliny nie przypominają swoich historycznych 
odpowiedników. Stopniowo uzyskano wygląd i właściwości 
jakie mają one dzisiaj. Dziś nadal się je udoskonala, korzy-
stając z różnych metod biotechnologicznych. Dzięki temu 
są one odporne na różne choroby czy niekorzystny wpływ 
środowiska. Jednak poza pracami nad ulepszeniem roślin, 
intensywne prace trwają również nad pożytecznymi dla rol-
nictwa bakteriami i grzybami.

Poszukiwanie alternatywnych metod nawożenia

Tak jak w przypadku roślin uprawnych, pożyteczne bakterie 
i grzyby zostały pierwotnie pozyskane z natury. Naukowcy 
zauważyli, że rośliny tego samego gatunku rosły w jednym 
miejscu zdecydowanie lepiej i po przeprowadzeniu szeregu 
doświadczeń okazało się, że lepszy wzrost i odżywienie za-
wdzięczają bakteriom azotowym z rodzaju Azotobacter. Te 
bakterie wiążą azot znajdujący się powietrzu na potrzeby 
swojego organizmu, a kiedy obumierają azot staje się do-
stępny dla roślin.

Od czasu odkrycia ich zdolności znacznie poszerzyła się wie-
dza na ich temat – wiemy jak je skutecznie namnażać, prze-
chowywać i stosować. Udało się również wybrać najbardziej 
efektywne szczepy bakterii, które w największym stopniu 
przyczyniają się do wzrostu i poprawy jakości plonu. Mając na 
uwadze te informacje przygotowano preparat Terra-Efekt, 
który zawiera odpowiednio wyselekcjonowane szczepy bak-
terii Azotobacter sp. Jego zastosowanie pozwala na dostar-
czenie do gleby od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów 
azotu. Co ważne, efekt zastosowania preparatu nie jest jed-
norazowy. Przy zapewnieniu określonych warunków, bakterie 
będą funkcjonować i wspierać rośliny uprawne w kolejnych 
latach.

Wypieranie grzybów chorobotwórczych

Poza badaniami nad bakteriami wspierającymi rośliny po-
przez dostarczenie składników pokarmowych, trwają prace 
badawcze nad bakteriami i grzybami wspierającymi walkę 
ze szkodnikami i chorobami roślin. Bardzo skuteczne w tym 
przypadku okazują się bakterie Bacillus subtilis. Te bakterie 
znane były wcześniej ze swojej skuteczności w rozkładaniu 
resztek pożniwnych, jednak okazały się bardzo skuteczne 
również w ograniczeniu rozwoju chorób u roślin. Przepro-
wadzono dziesiątki badań wykorzystując je zarówno nalist-
nie jak i doglebowo. Okazało się, że Bacillus subtilis podany 
na liście, zaczyna zajmować ich powierzchnię, co nie szkodzi 
w żaden sposób roślinie, a pomaga ograniczyć dostęp mikro-
organizmom wywołującym choroby, ponieważ nie ma wol-
nej przestrzeni do zainfekowania.

Podobny, choć znacznie bardziej złożony proces następuje 
po wprowadzeniu tych bakterii do gleby. Najlepszym miej-
scem do rozwoju bakterii jest strefa wokół korzeni roślin. 
Bacillus subtilis bardzo dobrze radzi sobie z konkurencją 
o miejsce w tej strefie wytwarzając antybiotyki hamujące 
rozwój innych mikroorganizmów. To powoduje, że organizmy 
chorobotwórcze mają utrudniony dostęp do korzeni roślin 
i rośliny są mniej podatne na choroby.

Mniej zabiegów – więcej pieniędzy

Między innymi ze względu na te zalety – rozkład resztek poż-
niwnych oraz ochronę przed organizmami chorobotwórczy-
mi opracowano preparat Terra-Wita, zawierający bakterie 
Bacillus subtilis. Stosowanie tego preparatu pomaga ograni-
czyć ilość chemicznych zabiegów w ochronie roślin do zale-
canego minimum. Jego działanie pozwala zmniejszyć praw-
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dopodobieństwo, że pomimo odpowiedniego odżywienia 
roślin i przeprowadzonego zabiegu prewencyjnego, koniecz-
ne będą dodatkowe zabiegi interwencyjne. Pomijając koszty 
samych zabiegów, konieczność ich wykonania już samo w 
sobie oznacza straty, ponieważ na roślinach już zaczęła roz-
wijać się infekcja. W związku z czym wysokość i jakość plonu 
będzie niższa. Dlatego warto stosować barierę ochronną dla 
roślin w postaci biopreparatów.

Biopreparaty takie jak Terra-Wita są także niezbędne 
w ochronie roślin w rolnictwie ekologicznym, ponieważ są 
jedynymi dozwolonymi środkami, które pozwalają realnie 
wpłynąć na ograniczenie rozwoju chorób u roślin.

Ochrona gleby przed utratą żyzności

Preparat Terra-Wita pomaga także ochronić glebę przed 
utratą jej żyzności. Pozostałości po środkach ochrony roślin, 
środki ropopochodne, zanieczyszczenia miejskie czy zanie-
czyszczenia wprowadzane wraz z niektórymi nawozami od-
bijają się negatywnie na jakości gleby. Problem odkładania 
się zanieczyszczeń, jeśli jest ignorowany przez wiele lat, po-
woduje utratę lub znaczne zmniejszenie zdolności produk-
cyjnych gleby. Zwłaszcza przy niewielkiej ilości substancji 

organicznej w glebie i niskim pH. Taka gleba pomimo właści-
wych zawartości składników pokarmowych będzie wydawała 
niskie plony. Dlatego warto temu przeciwdziałać, dostarcza-
jąc do gleby skuteczne szczepy bakteryjne takie jak Bacillus 
subtilis, które rozkładają zanieczyszczenia na proste, nieszko-
dliwe związki.
Czy mogę liczyć na te bakterie, które już mam w glebie?

Jeśli masz wysokie plony, a dostarczona do gleby materia or-
ganiczna szybko ulega rozkładowi, to prawdopodobnie masz 
zdrową pod względem życia biologicznego glebę. W takim 
przypadku nalistne zastosowanie preparatów będzie najko-
rzystniejsze.

Jeśli jednak istnieje trudny do zidentyfikowania problem 
z żyznością gleby a rozkład resztek pożniwnych trwa bardzo 
długo, to życie biologiczne w takiej glebie zostało zaburzo-
ne. Nie należy się spodziewać dobrych efektów, polegając 
wyłącznie na bakteriach już w niej żyjących. W najtrudniej-
szych przypadkach, gleba może wymagać dostarczania 
pożytecznych szczepów bakterii z preparatami Terra-Wita 
i Terra-Efekt przez kilka lat z rzędu, dopóki żyzność gleby nie 
powróci do swojego naturalnego poziomu.

Terra-Wita to produkt przeznaczony do rewitalizacji gleb poprawia ich właściwości i przy-
czynia się do usprawnienia obiegu węgla. Zawiera w swoim składzie bakterie z rodzaju 
Bacillus subtilis , których wydzieliny przede wszystkim eliminują grzybowe i bakteryjne or-
ganizmy patogenne, a także rozkładają celulozę oraz przyspieszają rozkład toksycznych dla 
roślin pozostałości po środkach ochrony roślin. Wydzieliny bakteryjne nie tylko wpływają na 
zdrowotność roślin, ale również wpływają na strukturę gleby poprzez stabilizację koloidów 
glebowych.

Terra-Efekt zawiera w swoim składzie bakterie Azotobacter chroococcum stymulujące 
wzrost i rozwój roślin. Zastosowany wczesną wiosną umożliwia lepsze zasiedlenie gleb 
przez te mikroorganizmy. Bakterie te prowadzą procesy życiowe już w temp. +5°C, w wyni-
ku których dostarczają w trakcie całego sezonu wegetacyjnego azotu w formie amonowej, 
a także witamin, aminokwasów i fitohormonów bezpośrednio w strefę ryzosferową roślin. 
Ponadto bakterie znajdujące się w Terra Efekt wspomagają prawidłowy rozwój roślin po-
przez uruchamianie różnych mechanizmów przekształcających żelazo i fosfor w formy dla 
nich dostępne.
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Odmiana pszenicy ozimej
RGT PONTICUS / SY DUBAJ

RGT PONTICUS
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.

P
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A
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SY DUBAJ
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

Ważne cechy odmiany

• ziarno o bardzo dobrych parametrach 
jakościowych,

• plenność bardzo dobra,
• masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej,
• zimotrwałość dobra (4,5), pozwalająca 

na uprawę tej odmiany na terenie całego 
kraju,

• wysoka zdrowotność,
• rośliny nieco wyższe (ok. 93 cm) 

o dobrej odporności na wyleganie.

„Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy.”

„Poczuj luksus na swoim polu”
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Odmiana pszenicy ozimej

KWS AHOI / WILEJKA

P
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A
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A KWS AHOI
REJESTRACJA CZECHY 2018
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

„Moc wczesnego 
dojrzewania.”

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.

WILEJKA
REJESTRACJA LITWA 2017
TYP ODMIANA OŚCISTA
JAKOŚCIOWA (A)

„Najbardziej 
mrozoodporna
odmiana na rynku.”

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 glebowych, nadająca się do uprawy również na glebach 

mozaikowatych,
• dobra zdrowotność roślin, w szczególności na choroby podstawy źdźbła, a także rdze brunatną.
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Odmiana pszenicy ozimej

KWS DONOVAN / SYMETRIA

P
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M

A KWS DONOVAN
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA CHLEBOWA (B)

„Pszenica ozima
z wizją.”

Ważne cechy odmiany

• plonowanie poziom a1/a2 – 108 %,
• odporna na chlorotoluron,
• możliwość uprawy w monokulturze,
• nadaje się do opóźnionych siewów,
• wczesny wiosenny start wegetacji,
• tolerancyjna na mozaikowate gleby.

SYMETRIA
REJESTRACJA POLSKA 2020
TYP ODMIANA OŚCISTA
JAKOŚCIOWA (A)

„Równowaga
w plonowaniu
i zimotrwałości.”

Ważne cechy odmiany

• nr 1 w PDO 2020 w a1
• nr 2 w PDO 2020 w a,2 oraz w a1 za 3-lecie 

(2020, 2019, 2018),
• od sezonu 2020/2021 odmiana wzorcowa 

w COBORU,
• bardzo dobra zdrowotność odmiany,
• wysoka odporność na porastanie,
• wysokie wyniki plonowania w dwuleciu 

doświadczeń rejestrowych,
• elastyczny termin siewu,
• podwyższona tolerancja na niskie pH,
• dobra zdolność regeneracyjna po zimie,
• nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, 

również przy późnym siewie,
• dobre wyrównanie ziarna o wysokiej gęstości,
• odmiana o ziarnie pożądanym w skupie 

- zawartość białka ≥12,6%,
• nadaje się do uprawy w monokulturze.
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„Równowaga
w plonowaniu
i zimotrwałości.”

równowaga w plonowaniu 
i zimotrwałości

pszenica ozima

SYMETRIA

zimotrwałość

4,5
104% 
wzorca  
10,9 t/ha 
COBORU 2020

NOWOŚĆ!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR,  
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901
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Odmiana pszenżyta ozimego
PROBUS
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„Zdobywca pól.”

Ważne cechy odmiany

• wysoki potencjał plonowania – 112% wz. (COBORU doświadczenia rejestrowe),
• doskonała zimotrwałość - 6,0 (doświadczenia rejestrowe COBORU),
• doskonała mrozoodporność - 6,0,
• bardzo dobra odporność na wyleganie,
• wysoka masa 1000 ziaren,
• dobra odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza na fuzariozę kłosów.

PROBUS
REJESTRACJA POLSKA 2012
TYP ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

Mieszanka Gorzowska:
▶ życica wielokwiatowa westerwoldzka Koga 50%
▶ koniczyna inkarnatka 20%
▶ wyka ozima 30%
Opakowanie 25kg, norma wysiewu: 50kg/ha

Mieszanka poplonowa pod kukurydzę i zboża:
▶ gorczyca 30%
▶ facelia 10%
▶ łubin 30%
▶ bobik 30%
Opakowanie 25kg, norma wysiewu: 25-30kg/ha

Mieszanka poplonowa zbożowo-strączkowa:
▶ owies 10%
▶ jęczmień 20%
▶ żyto 20%
▶ groch 10%
▶ łubin 10%
▶ wyka 5%
▶ bobik 25%
Opakowanie a25kg, norma wysiewu: 160-180kg/ha
 
Mieszanka poplonowa ogólnoużytkowa, szybkorosnąca:
▶ gorczyca 50%
▶ rzodkiew 30%
▶ gryka 10%
▶ facelia 10%
Opakowanie 25kg, norma wysiewu: 25-30kg/ha

Oferta mieszanek poplonowych
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Odmiana pszenżyta ozimego
RAPTUS / TADEUS

RAPTUS
REJESTRACJA POLSKA 2011
TYP ODMIANA ELITARNA (E)

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.

P
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ŻYTO
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ZIM
E

TADEUS
REJESTRACJA POLSKA 2017
TYP ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

Ważne cechy odmiany

• stabilny plon, również w warunkach suszy,
• wysoka masa tysiąca ziaren 

(47,5 g wg COBORU)
• najwyższa odporność na porastanie
• bardzo dobra zimotrwałość
• stabilne źdźbło i wysoka odporność 

na wyleganie,
• odmiana o średniej długości słomy 

ok. 93 cm.

„Specjalista na
suchych polach.”

„Pan Tadeus 
- nowa klasyka”
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Odmiana żyta ozimego

KWS DOLARO / KWS JETHRO

ŻY
TO
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ZI

M
E

KWS DOLARO
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA „Mistrz plonu.”

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 Pollen Plus ® chroni łan 
przed sporyszem,

• odmiana na LZO aż w 12 
województwach.

KWS JETHRO
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Zdrowe i plenne.”
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.
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Odmiana grochu ozimego
DEXTER

DEXTER
REJESTRACJA NOWOŚĆ 2021
TYP ODMIANA OGÓLNOUŻYTKOWA

Ważne cechy odmiany

• odmiana ogólnoużytkowa,
• nowa, biało-kwitnąca odmiana grochu ozimego,
• wysoka zawartość białka i dobra MTN,
• średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie,
• energiczny rozwój wiosenny pozwala z powodzeniem konkurować z chwastami,
• sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, przepuszczalnych,
• termin zbioru porównywalny z jęczmieniem ozimym.
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Termin siewu: październik 
Gęstość siewu: optymalny 100-120 szt. /m2 
Gęstość siewu:
• gleby lekkie - 6 cm
• gleby ciężkie - 4 cm
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Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 
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