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4 Katalog Odmian

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

• bardzo wysoki potencjał plonowania, a tak-
że plon oleju,

• odmiana z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV), doskonale radzi sobie 
w latach, w których występują wektory TuYV 
(mszyce) oraz na terenach z dużym udzia-
łem w uprawie buraka cukrowego, ziemnia-
ka 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 re-
sistance),

• wysoka zimotrwałość,
• efektywne wykorzystanie nawozów azoto-

wych.

„Pełen pakiet odporności”

PROFIL ODMIANY DUPLO F1

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 40-45

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

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 zwrócić 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 resistance). 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 gospodarstwach.

Artur Kozera
Rapool Polska, Menadżer produktu i marketingu



Odmiany kukurydzy 2022
5Jesień 2022

R
ZEP

A
K

 O
ZIM

Y

Dział Nasion

Mocne strony

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

Korzyści z odporności na wirusa żółtaczki rzepy
Wyższy plon i większa odporność na stresy

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

ZOBACZ FILM 
Z ODMIANĄ DUPLO F1



®, ™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.
©2022 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  

oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
dział rolniczy firmy DowDuPont

• chroni uprawę przed najgroźniejszymi 
szkodnikami od najwcześniejszej fazy 
wzrostu roślin

• szybkie działanie ogranicza stopień 
uszkodzeń roślin

• widocznie silniejsze rośliny na starcie 
wegetacji z lepszym wigorem

• bardzo wysoka skuteczność przeciwko 
śmietce kapuścianej

• bezpieczna dla nasion, jak i owadów 
pożytecznych i zapylających

WYBIERZ NASIONA RZEPAKU  
ZAPRAWIONE LUMIPOSĄ

Więcej informacji: 
https://www.lgseeds.pl/nasze-porady/zaprawa-nasienna-lumiposa-625-fs 

Lumiposa A4 Corteva JW 2022.indd   1Lumiposa A4 Corteva JW 2022.indd   1 11.05.2022   15:4111.05.2022   15:41
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DK EXPECTATION
REJESTRACJA WIELKA BRYTANIA 2020
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Tolerancja na TuYV połączona 
z efektywnym wykorzystaniem azotu”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

• nowa ekonomicznie efektywna odmiana 
o wysokim potencjale plonowania,

• plonuje wysoko na różnych stanowiskach 
glebowych,

• wysoka tolerancja roślin na niekorzystne 
warunki klimatyczne i glebowe w okresie 
zimy, bardzo dobra zimotrwałość,

• tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Chroni uprawę przed utratą plonu 
na skutek wystąpienia choroby,

• efektywne wykorzystanie azotu, utrzyma-
nie wydajności plonotwórczej odmiany 
w warunkach utrudnionego pobierania 
azotu z przyczyn naturalnych (np. susza 
glebowa, podtopienia),

• rekomendowane jest stosowanie fungicy-
du o funkcji regulatora wzrostu,

• wysoka odporność na osypywanie nasion 
z łuszczyn.

PROFIL ODMIANY DK EXPECTATION

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnio wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie średnia

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 40-45

Odmiana rzepaku ozimego
DK EXPECTATION

DEKALB 2020

4,09 t/ha

4,78 t/ha
4,09 t/ha

Wojnowo
5,00 t/ha

Pielaszkowice
4,39 t/ha

Krynki
3,91 t/ha

Chwaliszewo
4,46 t/ha

4,87 t/ha

Stare Pole
4,23 t/ha

5,52 t/ha Wybranowo
4,57 t/ha

Niekazanice
4,12 t/ha
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DK EXPIRO
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Rekordowe plony w każdych 
warunkach”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

• charakteryzuje się najwyższym potencja-
łem i bardzo dobrą stabilnością plonowa-
nia 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 wio-
senny oraz wysokie rośliny,

• posiada bardzo dobrą tolerancję na choro-
by (gen RLM 7) oraz podwyższoną odpor-
ność na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion.

PROFIL ODMIANY DK EXPIRO

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio późny

wysokość roślin wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 35-45

Odmiana rzepaku ozimego
DK EXPIRO

OPINIA

DK EXPIRO to odmiana mieszańcowa marki DEKALB®, charakteryzująca się bardzo 
wysokim potencjałem i bardzo dobrą stabilnością plonowania w różnych warunkach 
uprawowych. Wyróżnia 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 osób oczekujących najwyższych plonów oraz wysokiego bezpieczeństwa 
uprawy.

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu, DEKLAB®
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• bardzo wysoki i stabilny plon na przestrze-
ni ostatnich lat (COBORU PDO),

• sprawdzona pod względem zdrowot-
ności, 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 od-
porności na pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion.

LG ANGELICO
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Jedna z najlepszych 
odmian w Polsce”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

PROFIL ODMIANY LG ANGELICO

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia do wysokiej

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny, optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 35-45

Odmiana rzepaku ozimego
LG ANGELICO
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• 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 osią-
gnięcie 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 ni-
ską wrażliwość łuszczyn na pękanie,

• wysoka zdrowotność od siewu do zbioru.

RGT BANQUIZZ
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Satysfakcja na każdym 
stanowisku glebowym”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

PROFIL ODMIANY RGT BANQUIZZ

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio późny

termin dojrzewania średnio późny

wysokość roślin średnio wysoka

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 40-45

Odmiana rzepaku ozimego
RGT BANQUIZZ
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• 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.

RGT BONANZA
REJESTRACJA POLSKA 2012
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Ostoja Twojego rancza”

PROFIL ODMIANY RGT BONANZA

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio póżny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia do wysokiej

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe gleby średnie i dobre

termin siewu optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 40-50

WYSOKI 
PLON

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

Odmiana rzepaku ozimego
RGT BONANZA
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• 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.

SY ROKAS
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA POPULACYJNA

„Koncertowy plon”

PROFIL ODMIANY SY ROKAS

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średnio wczesny

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin niskie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową średnia

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe gleby średnie i dobre

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 50-60

WYSOKI 
PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Odmiana rzepaku ozimego
SY ROKAS
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• wysoki i stabilny potencjał plonowania,
• wymaga typowego stanowiska pod 

uprawę rzepaku, ale udaje się również na 
stanowiskach przeciętnych,

• elastyczna co do terminu siewu,
• dobra zimotrwałość,
• wymaga użycia fungicydu z regulatorem 

wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści,
• duża dynamika rozwoju wiosną pozwala 

na maksymalne wykorzystanie azotu 
i zbudowanie dużej biomasy,

• rośliny wysokie, a jednocześnie odporne na 
wyleganie,

• mniejsze porażenie czernią krzyżowych 
i cylindrosporiozą w porównaniu do 
wzorców.

BUTTERFLY
REJESTRACJA UE 2017
TYP ODMIANA POPULACYJNA

„Najlepsza zdrowotność wśród 
odmian populacyjnych”

PROFIL ODMIANY BUTTERFLY

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową średnia

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe gleby średnie i dobre

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 50-60

WYSOKI 
PLON

Odmiana rzepaku ozimego
BUTTERFLY
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• niespotykana plenność przewyższająca wiele 
odmian populacyjnych,

• zalecana do uprawy na terenie całej Polski,
• odmiana stabilnie plonująca również na 

glebach mozaikowatych i słabszych,
• z uwagi na ogromny potencjał plonowania 

polecany jest również do intensywnej 
produkcji,

• rośliny niewysokie przed zimą, niski wigor 
wzrostu jesiennego – skorelowany z dobrą 
zimotrwałością,

• odmiana średniowczesna, równomiernie 
dojrzewająca,

• rośliny średniowysokie o ponadprzeciętnej 
odporności na wyleganie,

• bardzo dobra odporność na choroby (m.in. 
Phoma),

• nasiona o wysokiej MTN (ponad 4,5-5,0 g), 
bardzo niskiej zawartości glukozynolanów 
(około 7,5 mmol/g) oraz bardzo wysokim 
zaolejeniem (ok. 48% w s.m.).

ORION
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Galaktyczny plon”

PROFIL ODMIANY ORION

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 60-70

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Odmiana rzepaku ozimego
ORION

104% - 5,5 t/ha

ZHR o/Sobiejuchy
95% - 4,5 t/ha

ZHR o/Szelejewo
101% - 3,8 t/ha

ZHR o/Laski
100% - 4,3 t/ha

ZHR o/Modzurów
107% - 5,7 t/ha

Plon rzepaku ORION 2021 w % wzorca i t/ha
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•  bardzo wysoka odporność na kiłę 
kapustnych potwierdzona w  badaniach 
Instytutu Mikologii w Poznaniu,

•  nowa genetyka odmian z wysoką 
wydajnością plonowania i odpornością na 
kiłę kapustnych,

•  bardzo wysokie zaolejenie i stabilne 
plonowanie,

•  tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

RGT KOCAZZ
REJESTRACJA UE 2020
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Odporność na 7 patotypów
kiły kapustnych”

PROFIL ODMIANY RGT KOCAZZ

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny, optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 40-45

Odmiana rzepaku ozimego
RGT KOCAZZ
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WYSOKI 
PLON

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU
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Ważne cechy odmiany

Typ odmianyDEXTER
REJESTRACJA POLSKA 2021

ODMIANA OGÓLNOUŻYTKOWA

• 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.

Termin siewu: październik 

Gęstość siewu: optymalny 100-120 szt. /m2 

Gęstość siewu:
• gleby lekkie - 6 cm
• gleby ciężkie - 4 cm

Odmiana grochu ozimego
DEXTER
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Uregulowane pH gleby oraz poprawa jej właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych są kluczowe w kontek-
ście produkcji roślinnej. Dlatego też zabieg wapnowania 
jest kluczowym zabiegiem agrotechnicznym. Wartość 
pH jest kluczowym wskaźnikiem żyzności gleby. Dla 
użytków rolnych powinna mieścić się w przedziale 5,0 
do 7,0 wartości pH. Wartości odbiegające od tej normy, 
sygnalizują degradację gleby (poniżej pH 4,5) lub świadczą 
o jej alkalizacji (powyżej pH 7,0). Dlaczego więc zabieg 
wapnowania jest często bagatelizowany i pomijany 
w praktyce agrotechnicznej. Kodeks dobrej praktyki 
rolniczej mówi, że ,,nigdy nie należy dopuszczać do silnego 
zakwaszenia gleb lub bardzo znacznego ich wyczerpania 
z rezerw przyswajalnych form składników pokarmowych. 
Gleby takie wykazują małą produktywność i z trudem 
ulegają wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu 
dużych dawek nawozów”. Jakie są więc w praktyce naszych 
doradców technicznych i agronomów najczęstsze mity 
związane ze stosowaniem nawozów wapniowych?

,,Optymalnym terminem stosowania nawozów wapnio-
wych jest wiosna, zaraz przed siewem”

Efektywność zabiegów wiosennych zależy od wielu czynni-
ków, głównym jest jakość stosowanego wapna nawozo-
wego. W sytuacji zastosowania popularnych węglanów, 
efekt działania jest znacznie rozciągnięty w czasie, co 
przekłada się na zauważalną zmianę odczynu gleby 
dopiero po upływie kilku miesięcy (czyli w czasie poza fazą 
najintensywniejszego wzrostu). Oczywiście zabieg jest 
pozytywny i ma korzystny wpływ na glebę, jednak efekt 
jest zauważalny dopiero w kolejnym roku uprawy rośliny 
następczej. Dlatego zabieg wapnowania zalecany jest 
bezpośrednio po zbiorach, w okresie jesiennym. Z uwagi 
na wysuszanie gleb należy unikać stosowania wysoko 
reaktywnych nawozów wapniowych w okresie wiosen-
nym. Wapno w formie tlenkowej jest dobrym i skutecznym 
rozwiązaniem, dającym szybki efekt odkwaszający. Jednak 
tego typu produkty muszą zostać dokładnie wymieszane 
z glebą, najlepiej pod orkę. W takiej sytuacji siew można 
wykonać minimum po 2 tygodniach od zabiegu. Gdy 
występuje nagła konieczność utrzymania pH z obawy 
o wysiane rośliny wiosną, można zastosować  wapno 
granulowane, które podobnie jak nawozy mineralne, w 
szybkim czasie przeniknie do struktury gleby z pomocą 
wody. 

,,Dobrze znam swoje pola, nie widzę potrzeby sprawdzać 
ich zasobności i wartości pH”

Ten problem jest najczęściej spotykany w praktyce 
wśród rolników. Realia zmuszają rolników do racjonal-
nego stosowanie środków produkcji, przede wszystkim 
nawozów. Analiza zasobności gleby jest realnym obrazem 
stanu zasobności gleby ze wskazaniem konkretnych miejsc 
na polu wymagających wapnowania gleb. Wyniki analizy 
gleb są również związane z wyborem właściwego nawozu 
wapniowego na konkretną kategorię agronomiczną gleby. 
Zabieg wapnowania powinien być stosowany w praktyce 
prewencyjnie nie interwencyjnie. 

,,Nawozy wapniowe węglanowe są zawsze najlepszym 
rozwiązaniem na uregulowanie pH gleby”

Tego typu produkty są jednymi z najpopularniejszych 
na rynku, jednak przy wyborze odpowiedniego wapna 
najważniejsze jest ustalenie kategorii agronomicznej 
gleby. Wapna tlenkowe z uwagi na swoją reaktywność, 
będzie odpowiednie na gleby średnie i ciężkie. Natomiast 
na glebach lekkich i piaszczystych najlepiej jest stosować 
wapno węglanowe lub dolomitowe. Trzeba również mieć 
na uwadze fakt, że często kwaśnemu odczynowi gleby 
mogą towarzyszyć niedobory magnezu. Wtedy należy 
zastosować nawozy wapniowo-magnezowe. Nowością na 
rynku nawozów wapniowych są produkty zawierające w 
swoim składzie aktywne bakterie, które oprócz właściwo-
ści odkwaszających, wzbogacają życie biologiczne gleby i 
poprawiają jej stan fitosanitarny.

,,Im wyższa zastosowana dawka wapna, tym lepiej dla 
gleby”

Nic bardziej mylnego. Stosowanie wysokich dawek jest 
podstawowym błędem rolników, chcących w szybkim 
czasie poradzić sobie z zakwaszeniem gleby. Sytuacja taka 
może się okazać tragiczna w skutkach, a w konsekwen-
cji doprowadzić do degradacji środowiska glebowego 
i uwstecznienia się przyswajalnego fosforu. Zabiegi 
wapnowania należy planować w czasie, a wartość pH gleby 
należy regulować stopniowo mając na uwadze potrzeby 
roślin przewidzianych w zmianowaniu. Pamiętając, że przy 
takich samych potrzebach wapnowania większe dawki 
nawozów wapniowych zalecane są na gleby cięższe niż na 
gleby lżejsze.

Jak racjonalnie stosować wapno? Obalamy mity związane 
ze stosowaniem nawozów wapniowych.



NAWOZY WE

Niezastąpione wsparcie
dla Twoich roślin

Sprawdź ofertę
na agroefekt.pl
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Gleby to zasoby ograniczone, ponieważ ich tworze-
nie i rozwój wymaga setek, a nawet tysięcy lat. Można 
powiedzieć, że to, jaką glebę użytkujemy zawdzięczamy 
przodkom. To oni dbali o jej jakość, wprowadzali poplony, 
międzyplony, uprawiali ją w odpowiednim płodozmianie, 
tak aby nie zaburzyć w niej równowagi. Budowali żyzność 
na podstawie znanych praktyk i przestrzegali przyjętych 
reguł. Ich działanie, stosowane nawożenie nawozami 
naturalnymi, ograniczone ugniatanie i zabiegi agrotech-
niczne przyczyniały się do budowania żyzności. Częściowo 
takie działanie było świadome, częściowo podyktowane 
realiami i dostępnymi środkami produkcji. 

W XX wieku w Polsce nawozy mineralne zaczęły się 
szybko rozpowszechniać, ponieważ upraszczały produkcję 
i dawały dostęp do czynnika plonotwórczego z ogranicze-
niem produkcji zwierzęcej. Potrzeba zwiększenia produkcji 
stała się elementem kreującym rozwój przemysłu nawozów 
mineralnych, które to szybko upowszechniły się z uwagi na 
cenę i dostępność surowców. Jako, że grunty orne to dobro 
niepomnażane, jedyną możliwością zwiększenia rentow-
ności gospodarstw w określonych warunkach przyrod-
niczych stało się zwiększenie produkcji z 1 ha uzyskane 
dzięki zwiększeniu nakładów na uprawy poprzez wprowa-
dzenie nowych odmian, ochrony środkami chemicznymi 
i nawozów zawierających formy mineralne składników 
pokarmowych - łatwo przyswajalnych dla roślin.

W toku rozwoju rolnictwa ochrona gleb stała się tematem 
pomijanym w produkcji, ponieważ aspekty ekonomiczne 
były i są ważniejsze niż działania proekologiczne we 
wspomnianym obszarze. Zapomniano o dobrej praktyce 
rolniczej, a tymczasem tradycje w uprawie połączone 
z nowoczesnymi rozwiązaniami, choćby rolnictwa 
precyzyjnego, powinny stać się podstawą w racjonalnym 
gospodarowaniu. Od kilku lat coraz częściej mówi się 
o tym, że nie tylko czynniki kształtujące glebę jak: klimat, 
flora i fauna, rzeźba terenu, skała macierzysta i czas, są 
ważnym aspektem w produkcji rolniczej. Podkreśla się 
również znaczenie materii organicznej jako podstawo-
wego wskaźnika jakości, decydującego o właściwościach 
fizykochemicznych gleb.

Wiele osób twierdzi, iż zawartość próchnicy zależy właśnie 
od typu gleby jednak teza ta nie jest do końca prawdziwa. 
Rzeczywiście na glebach cięższych, bardziej żyznych 
wytworzona zostanie większa ilość zielonej masy, która 
potencjalnie trafi z powrotem do gleby, co wzbogaci ją w 
świeżą materię organiczną, jednak są też inne czynniki, 
które odgrywają tu kluczową rolę. Czynniki, te to m.in. 
temperatura, wilgotność, rodzaj gleby, topografia, zasole-
nie i kwasowość czy działalność człowieka. To, że gleby 
cięższe są bogatsze w materię organiczną nie oznacza, 
że nie powinniśmy jej wprowadzać na glebach lżejszych. 
Kompleksowe działanie ze strony rolnika przyczynia się do 
ogólnego polepszenia struktury i właściwości fizyko-che-
micznych gleb, niezależnie od ich kategorii.

Poprzez kompleksowe działanie rozumiemy nie tylko 
wprowadzanie materii organicznej w odpowiedniej ilości 
i właściwe postępowanie z nią, ale wszelkie działania, które 
przyczynią się do jej humifikacji i stabilizacji. Im większa 

produkcja biomasy, tym większa jest populacja grzybów, 
mikroorganizmów, a także mezofauny, jak dżdżownic, 
chrząszczy itd. Dynamika rozkładu resztek roślinnych zależy 
między innymi od aktywności mikroorganizmów, dlatego 
tak ważne jest dbanie o ich bioróżnorodność. Utrzymy-
wanie obojętnego odczynu gleby, właściwy dobór dawek 
nawozów (uzależniony od zasobności gleb w składniki 
pokarmowe, ale też od potrzeb pokarmowych roślin), 
ograniczenie ugniatania gleby, stosowanie zmianowania, 
uprawa roślin okrywowych itp. powoduje spowolnienie 
procesu mineralizacji i stabilizację procesu humifikacji.

Najczęściej po żniwach wprowadzana jest największa ilość 
substancji organicznej, co wiąże się z nagłym wzrostem 
aktywności biologicznej, czyli wzrostem przemian materii 
organicznej. Wprowadzenie świeżej materii organicznej, 
która stanowi pokarm dla mikroorganizmów skutkuje ich 
zwiększoną aktywnością oraz uwalnianiem składników 
pokarmowych. Jeżeli materia organiczna wprowadzana 
jest regularnie składniki te zostaną zatrzymane w glebie, 
ponieważ materia organiczna nie tylko stabilizuje strukturę 
gleby, ale też akumuluje składniki pokarmowe. W glebach 
bardziej ubogich w materię organiczną niekiedy ilości 
pierwiastków uwolnione w wyniku rozkładu wprowadzo-
nych resztek pożniwnych nie mogą zostać wychwycone 
przez rośliny następcze, a co za tym idzie zostaną utracone 
z obiegu w wyniku np. wymywania.

Materia organiczna jest czynnikiem stabilizującym 
strukturę gleb, zmniejszającym podatność na zagęszcze-
nie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej, 
co więcej ma ona zdolność do zatrzymywania znacznych 
ilości wody. Do gleby trafia ona w wyniku przyorywa-
nia całych roślin lub resztek roślin rosnących na danym 
stanowisku albo wprowadzenia jej ze źródeł zewnętrznych, 
jak nawozy naturalne czy organiczne. Rozkład materii 
organicznej zachodzi naturalnie na skutek oddziaływa-
nia między organizmami glebowymi a środowiskiem ich 
życia. Na proces ten wpływają również warunki fizykoche-
miczne i jakość wprowadzanej materii (chodzi tu głównie 
o stosunek węgla do azotu). Rośliny, takie jak trawy 
czy zboża z powodu wysokiego stosunku C:N ulegają 
powolnemu rozkładowi, im niższy stosunek wspomnianych 
pierwiastków tym szybszy ich rozkład. W procesie rozkładu 
uwalniane są różne produkty: dwutlenek węgla (CO2), 
energia, woda, składniki pokarmowe roślin i inne. Powolny 
i stopniowy rozkład martwego materiału i modyfikowanej 
materii organicznej powoduje powstanie bardziej złożonej 
materii organicznej zwanej humusem, który istotnie 
wpływa na wybrane właściwości gleby.  Warto zadbać 
o aktywność mikroorganizmów, gdyż humus zwiększa 
agregację gleby i stabilność agregatów oraz zdolność do 
przyciągania i zatrzymywania składników odżywczych.

Aktywność biologiczna gleby zależy od działalności 
drobnoustrojów i wydzielanych przez nie enzymów. 
Enzymy glebowe uczestniczą w metabolizmie oraz 
katalizują procesy związane z obiegiem materii i energii 
w środowisku glebowym. Aktywność enzymów jest propor-
cjonalna do zawartości materii organicznej i jest dużo 
większa w ryzosferze, aniżeli w głębszej warstwie profilu 
glebowego. W okresie pożniwnym, gdy w glebie znajduje 

Materia organiczna i jej znaczenie
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się dużo materii pochodzącej z obumarłych roślin, jak ich 
korzenie czy pozostałości pozbiorowe warto zapewnić 
jak najbardziej korzystne warunki do funkcjonowania 
mikrobiomu. Organizmy glebowe, w tym mikroorgani-
zmy, w tych warunkach wykorzystają materię organiczną 
gleby jako pokarm. Prowadzony przez nie rozkład uwolni 
nadwyżki składników odżywczych (N, P i S) w formach 
fitoprzyswajalnych. Ten proces uwalniania nazywa się 
mineralizacją. Rozbijając struktury węgla i odbudowując 
nowe lub magazynując C we własnej biomasie, biota gleby 
odgrywa najważniejszą rolę w procesach obiegu składni-
ków odżywczych, a tym samym w zdolności gleby do 
dostarczania uprawom składników odżywczych.

Działania promujące rozwój i utrzymanie mikroorga-
nizmów na wysokim poziomie, co w konsekwencji 
wpływało będzie na rewitalizację gleby powinny obejmo-
wać wprowadzanie rozdrobnionych resztek pożniwnych, 
utrzymanie odczynu pH gleby na poziomie obojętnym, ale 
też wprowadzanie takich grup mikroorganizmów, które 
przyczynią się do rozkładu celulozy i włączenia do obiegu 
zablokowanych w złożonych strukturach atomów węgla. 
Ważne jest, aby na resztki pożniwne stosować pewne 
rozwiązania, które finalnie wpłyną na utrzymanie materii 

organicznej w glebie na odpowiednim poziomie i przyczy-
nią się do odpowiedniego tempa rozkładu słomy. W tym 
celu zaleca się stosowanie nawozów wapniowych oraz 
wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów, wwnp. 
z rodzaju Bacillus, które nie tylko poprawią rozkład resztek, 
ale też ograniczą rozwój mikroorganizmów chorobotwór-
czych np. Fuzarium czy Sclerotinia i przyczynią się do 
udostępnienia fosforu czy żelaza dla roślin następczych. 

Badania prowadzone przez ośrodki naukowe na całym 
świecie potwierdzają, iż w zrównoważonym rolnictwie 
stosowanie modyfikatora bakteryjnego ma wpływ na 
zdrowie i produktywność gleby. Odpowiednio dobrany 
produkt zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy 
wzmocni rośliny i ich system korzeniowy, ograniczy rozwój 
chorób i uruchomi dodatkowe ilości składników pokarmo-
wych. Bionawozy na bazie Azotobacter czy Bacillus 
sugerowane są jako dodatek do produkcji roślinnej w celu 
poprawy dostępności składników odżywczych w glebie 
i dostarczenia niektórych metabolitów podczas wzrostu 
roślin. Mikroorganizmy zasiedlające glebę, pełnią zatem 
istotną rolę w glebie, a poprzez ich inokulację przyczy-
niamy się do redukcji aplikowanych dawek nawozów 
chemicznych i środków ochrony roślin.

Preparaty bakteryjne dla
Twojego gospodarstwa

Terra-Efekt
Terra-Wita

Obniżają koszty nawożenia azotem i ochrony
Przyczyniają się do lepszego wykorzystania 
składników pokarmowych
Wspierają odporność roślin
Stymulują wzrost i rozwój roślin
Rewitalizują glebę
Poprawiają potencjał biologiczny gleb

www.agroefekt.plZapraszamy do kontaktu.



22 Katalog Odmian

pszenica 
ozima

SY Dubaj
„Poczuj luksus na swoim polu”

Doskonała pszenica jakościowa 
o grubym ziarnie.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 23

pszenica 
ozima

KWS Revolver
„Wystrzałowy plon”

Duża odporność na porastanie ziarna.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 24

pszenica 
ozima

Euforia
„Plon idealny”

Doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, 
dobrze wyrównane

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 26

pszenica 
ozima

SU Banatus
„Zima mu niestraszna”

Wysoka zimotrwałość, odpowniednik 
4,5 pkt w skali COBORU.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 23

pszenica 
ozima

Gentleman
„Obfite żniwa”

Doskonale sprawdza się na glebach 
średniej jakości i lepszych.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 25

pszenica 
ozima

Symetria
„Równowaga w plonowaniu i 
zimotrwałości”

Elastyczny termin siewu.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 26

pszenica 
ozima

KWS Donovan
„Pszenica ozima z wizją”

Możliwość uprawy
w monokulturze.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 24

pszenica 
ozima

Formacja
„Wysoka mrozoodporność 
i zdrowotność”

Stabilny plon w całym kraju.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 25

pszenica 
ozima

Wilejka
„Najbardziej mrozoodporna 
odmiana na rynku”

Wysoka tolerancja na niskie
pH gleby.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 27

Charakterystyka odmian pszenicy ozimej Jesień 2022

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

SY DUBAJ
REJESTRACJA POLSKA 2019

SU BANATUS
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Poczuj luksus na swoim polu”

„Zima mu niestraszna”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

ODMIANA CHLEBOWA (B)

• bardzo dobra zimotrwałość, 
• wyjątkowa odporność na choroby 

grzybowe,
• rośliny niskie i odporne na wyleganie,
• ziarno o bardzo dobrych parametrach 

jakościowych,
• plenność bardzo dobra,
• termin kłoszenia późny, dojrzewania 

średni.

• plon duży. Zimotrwałość prawie średnia 
(4,5°), 

• odporność na rdzę żółtą duża, na brunatną 
plamistość liści i septoriozy liści dość duża, 
na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę 
plew i fuzariozę kłosów średnia, 

• rośliny średnio-niskie o bardzo dużej 
odporności na wyleganie,

• masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie 
średnie, gęstość w stanie zsypnym dość 
duża,

• odporność na porastanie w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża. 

N
O
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Odmiana pszenicy ozimej
SY DUBAJ / SU BANATUS
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

KWS DONOVAN
REJESTRACJA POLSKA 2019

KWS REVOLVER
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Pszenica ozima z wizją”

„Wystrzałowy plon”

ODMIANA CHLEBOWA (B)

ODMIANA CHLEBOWA (B)

• odporna na chlorotoluron,
• możliwość uprawy w monokulturze,
• nadaje się do opóźnionych siewów,
• wczesny wiosenny start wegetacji,
• tolerancyjna na mozaikowate gleby.

• wysokie i stabilne plonowanie w latach 
2019-2021

• duża odporność na porastanie ziarna,
• dobra zdrowotność łanu,
• toleruje uprawę w monokulturze,
• dobra mrozoodporność 4,5,
• solidne parametry konsumpcyjne 

ziarna
• rośliny dość niskie, o przeciętnej 

odporności na wyleganie, 
• masa 1000 ziaren dość mała, 

wyrównanie dość słabe, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. 

N
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Odmiana pszenicy ozimej
KWS DONOVAN / KWS REVOLVER
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

GENTLEMAN
REJESTRACJA NIEMCY 2020

FORMACJA
REJESTRACJA POLSKA 2017

„Obfite żniwa”

„Wysoka mrozoodporność 
i zdrowotność”

ODMIANA CHLEBOWA (B)

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych,
• jest to pszenica o średnio krótkim źdźble z wysoką odpornością na wyleganie a także odpornością 

na osypywanie  się ziarna,
• ziarno ładne, o wysokiej MTZ, bardzo dobrze wyrównane, z niskim udziałem pośladu,
• wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie wyróżnia się wysoką odpornością na 

łamliwość podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, fuzariozę kłosa oraz mączniaka prawdziwego,
• norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 160-

180 kg/ha.

• 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.

Odmiana pszenicy ozimej
GENTLEMAN / FORMACJA
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

EUFORIA
REJESTRACJA POLSKA 2018

SYMETRIA
REJESTRACJA POLSKA 2020

„Plon idealny”

„Równowaga w plonowaniu
i zimotrwałości”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, 
dobrze wyrównane,

• wysoka odporność na porastanie 
ziarna w kłosie,

• 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.

• od sezonu 2020/2021 odmiana 
wzorcowa w COBORU,

• bardzo dobra zdrowotność odmiany,
• wysoka odporność na porastanie,
• 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,

• nadaje się do uprawy w monokulturze.

Odmiana pszenicy ozimej
EUFORIA / SYMETRIA
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Ważne cechy odmiany

Typ odmianyWILEJKA
REJESTRACJA LITWA 2017

„Najbardziej mrozoodporna 
odmiana na rynku”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• 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.

Odmiana pszenicy ozimej
WILEJKA
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pszenżyto 
ozime

Panaso
„Plenne, zdrowe, zimotrwałe”

Charakteryzuje się pięknym, 
grubym ziarnem.

ODMIANA
KRÓTKOSŁOMA str. 29

pszenżyto 
ozime

Belcanto
„Kumulacja korzyści”

Bardzo dobra adaptacja do trudnych 
warunków klimatyczno-glebowych.

ODMIANA
TRADYCYJNA str. 30

pszenżyto 
ozime

SU Atletus
„Tradycyjne źdźbło”

Najwyższy plon w doświadczeniach 
COBORU 2019-2020.

ODMIANA
TRADYCYJNA str. 29

żyto ozime

KWS Dolaro
„Mistrz plonu”

Najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej
odporności na wyleganie

ODMIANA
MIESZAŃCOWA str. 31

pszenżyto 
ozime

Tadeus
„Pan Tadeus - nowa klasyka”

Wyróżnia się zimotrwałością 
i odpornością na suszę.

ODMIANA
KRÓTKOSŁOMA str. 30

żyto ozime

KWS Jethro

„Zdrowe i plenne”

Bardzo wysoki plon, mała podatność 
na sporysz.

ODMIANA
MIESZAŃCOWA str. 31

Charakterystyka odmian pszenżyta 
i żyta ozimego Jesień 2022

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

PANASO
REJESTRACJA NIEMCY 2020

SU ATLETUS
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Plenne, zdrowe, zimotrwałe”

„Tradycyjne źdźbło”

ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

ODMIANA TRADYCYJNA

• posiada bardzo dobre właściwości 
adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych,

• najlepiej sprawdza się na glebach 
średniej jakości i lepszych – klasa IIIa do 
IVb,

• posiada ponadprzeciętną odporność na 
choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego,   rdzę żółtą i brunatną, 
pleśń śniegową, rynchosporiozę oraz 
fuzariozę kłosa.

• najwyższy plon w badaniach 
COBORU 2019-2020, 106% i 109%,

• podwyższona odporność na pleśń 
śniegową i mączniaka,

• średnia wysokość roślin,
• odmiana średnio wczesna,
• wysoka odporność na wyleganie 

8,3/9 pkt,
• jeden z najwyższych MTZ w KR 

48,8 g!
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Odmiana pszenżyta ozimego
PANASO / SU ATLETUS
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

TADEUS
REJESTRACJA POLSKA 2017

BELCANTO
REJESTRACJA POLSKA 2018

„Pan Tadeus - nowa klasyka”

„Kumulacja korzyści”

ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

ODMIANA TRADYCYJNA

• 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.

• posiada bardzo dobre właściwości 
adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zarejestrowane 
jest w Polsce oraz w Niemczech,

• najlepiej sprawdza się na glebach średniej 
jakości – klasa IVa i IVb,

• odmiana o średniej wczesności i bardzo 
dobrej odporności na choroby,

• rekordowo wysoka odporność na 
rynchosporiozę, rdzę żółtą i brunatną, 
pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa.

Odmiana pszenżyta ozimego
TADEUS / BELCANTO
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

ODMIANA MIESZAŃCOWA

ODMIANA MIESZAŃCOWA

• 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.

• 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.

KWS DOLARO
REJESTRACJA POLSKA 2019

KWS JETHRO
REJESTRACJA POLSKA 2019

„Mistrz plonu”

„Zdrowe i plenne”

Odmiana żyta ozimego
KWS DOLARO / KWS JETHRO
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