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W tym roku podsumowujemy 10-lecie działalności nasiennej w naszej grupie farmerskiej Spearhead. 

Flagowym produktem grupy są Top Farms Nasiona. Jesteśmy czołowym europejskim producen-

tem rolnym, gospodarującym wyłącznie na dzierżawionych gruntach o powierzchni wynoszącej łącznie  

90 tys. hektarów w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Rumunii. 

Spearhead, mimo że stanowi spółkę z amerykańskim kapitałem, zdominowany jest przez polską kadrę 

zarządzającą, która obejmuje ok. 60% kluczowych stanowisk, włącznie z prezesem - partnerem zarzą-

dzającym grupy, którym jest Tomasz Zdziebkowski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Nasz rozwój w nasiennictwie dobrze odzwierciedla filozofię grupy Spearhead: „Myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. Kluczem do sukcesu w branży nasiennej jest specjalizacja uwzględniająca: konkretne krajowe 

uwarunkowania klimatyczno-glebowe, strukturę organizacyjną gospodarstw, strukturę zaopatrzenia rol-

nictwa w środki do produkcji, jak i przyzwyczajenia żywieniowe danego społeczeństwa. Wszystko to ma 

odzwierciedlenie w doborze odmian, w określeniu standardów nasiennej produkcji polowej, optymali-

zacji produkcji maszynowej, w tym wyboru sposobu zabezpieczenia wschodów, zindywidualizowanej 

logistyki nasion pod potrzeby lokalnych gospodarstw. Stąd też nasze międzynarodowe doświadczenie jest 

tylko bazą, pozwalającą skorzystać z najlepszych światowych wzorców w zakresie doboru odmian czy 

technologii i organizacji pracy, na której to wypracowaliśmy całkowicie nowe podejście do nasiennictwa

w kontekście polskiego rynku. 

Mimo, że przez minione dziesięciolecie z sukcesem wyznaczaliśmy standardy wysokiej jakości produkcji 

nasion w Polsce, nie uważamy naszej misji nasiennej za zakończoną. Naszym celem jest dalszy rozwój  

i zdobywanie uznania w oczach coraz szerszego grona polskich rolników. Dodatkowo, do ustawicznej 

pracy motywują nas rosnące oczekiwania konsumentów wobec wysokiej jakości żywności, stawiające 

przed nami - producentami - coraz większe wyzwania, wśród których kluczowe jest nasiennictwo. 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce tegoroczny jubileuszowy poradnik nasienny.

tomasz 
zdziebkowski 

Dyrektor	Zarządzający
Spearhead	International

leszek lipski 

Prezes	Zarządu
Top	Farms	Agro

w S T ę P
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Jakość top farms nasiona

Pszenica ozima

Hondia	(A)	 s.	10

RGT	Metronom	(A)	 s.	11

Achim	(A)	 s.	12

LG	Jutta	(B)	 s.	13

Ostroga	(A	-	oścista)	 	 s.	14

Nelson	(E)	 	 s.	15

Euclide	(A	-	oścista)	 s.	15

Bohemia	(A)	 	 s.	16

Princeps	(A)	 	 s.	16

Elixer	(C)	 	 s.	17

Tytanika	(B/A)	 s.	18

Arkadia	(A)	 s.	18
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Kite	 s.	32
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Nasiona,	które	zmieniły	rynek		 s.	4

Oferta	sprawdzonych	odmian		 s.	4

Standaryzowane	rozmnożenia		 s.	5

Nowoczesna	produkcja	maszynowa		 s.	5

Profesjonalne	doradztwo	i	serwis		 s.	6

Od	10	lat	wspólnie	siejemy	na	polskich	polach		 s.	8

Jak	zapewnić	najlepszy	start	uprawianym	zbożom?	
Seedron	60	FS.	Zaprawa	najwyższych	lotów!		 s.	17

Nasiona	najwyższej	jakości	+	sprawdzona	zaprawa	
Celest	Trio	060	FS	–	gwarancją	sukcesu.	A	to	wszystko
potwierdzone	jedynym	w	Polsce	certyfikatem
SeedGuard	w	zbożach!		 s.	29

Program	nawożenia	zbóż	rekomendowany	
przez	ADOB		 s.	32

Program	Nasiona	Premium		 s.	33

Program	Platinum	Seeds		 s.	33
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OFERTA	SPRAwDZONYCH	ODMIAN
Dzięki	wieloletnim	doświadczeniom	na	własnych	polach,	badaniom	oraz	znajomości	rynku	oferujemy	najlepsze	
odmiany,	które	sprawdzają	się	w	polskich	warunkach.

TO P 	 FA R M S 	 N A S I O N A

nasiona, ktÓre Zmieniły rynek

Firma DANKO powierzyła Top Farms Nasiona  wiele odmian, w tym 
również odmiany na wyłączność reprodukcji i dystrybucji w Polsce. 
Wynikało to z gwarancji wysokiej jakości produkowanego przez Top 
Farms Nasiona materiału siewnego.

Dzięki współpracy IGP Polska z Top Farms Agro polscy rolnicy 
otrzymują pewny dostęp do najwydajniejszej genetyki, co pozwala im 
uzyskiwać najwyższe wyniki w produkcji polowej i być traktowanymi 
na równi z pozostałymi producentami w UE.

Top Farms Nasiona wybraliśmy jako jednego z liderów produkcji 
i sprzedaży materiału siewnego zbóż w Polsce o stabilnej pozycji 
rynkowej i rozpoznawalnej marce na rynku. Bardzo ważnym 
argumentem za podjęciem współpracy była gwarancja wysokiej 
jakości wyprodukowanego materiału siewnego, która jest 
kontrolowana na każdym etapie produkcji; od siewu poprzez zbiór, 
certyfikację materiału siewnego, zaprawianie oraz sprawne  
i szybkie dostawy do klientów.

Wielu rolników zwraca uwagę na potencjał genetyczny odmian. 
Równie istotne jest odpowiednie przygotowanie nasion. Dla nas, 
doświadczonej firmy hodowlanej, ważne jest, aby w zakresie 
produkcji nasion i ich sprzedaży móc współpracować z bardzo 
profesjonalnym partnerem. Właśnie dlatego wybraliśmy  
Top Farms Nasiona.

Dariusz majchrzycki
DANKO

krzysztof Piłat
IGP	Polska

mariusz koczara
Limagrain

dr stefan kontowski 
Saaten	Union

łukasz kostyk
Członek	Zarządu,	

Dyrektor	Handlowy		

Top	Farms	Agro

rozpoczynając	swoją	przygodę	z	nasiennictwem	w	2008	roku	dostrzegaliśmy	ogromny	potencjał		
tej	branży.	Przy	świetnie	rozwiniętej	mechanizacji	i	chemizacji	rolnictwa	to	właśnie	nasiennic-

two	było	dziedziną,	która	odstawała	od	reszty	stawki.	właśnie	ta	potrzeba	pozwoliła	nam	stworzyć	
Top	Farms	Agro	jako	odpowiedź	na	zapotrzebowanie	rynku	na	wysokiej	jakości	kwalifikowany	mate-
riał	siewny.	Przez	10	lat	pracy	wypracowaliśmy	pozycję	lidera	w	rynku	nasion	zbóż,	wprowadzili-
śmy	na	rynek	odmiany,	które	są	synonimem	pewności	i	jakości	w	swoich	grupach	oraz	zdobylismy	
zaufanie	wielu	klientów	nie	tylko	w	Polsce,	ale	i	w	Europie.	To	właśnie	nieustanny	rozwój,	dążenie	
do	doskonałości	i	ciągła	nauka	od	europejskich	potęg	nasiennych	pozwoliła	nam	osiągnąć	sukces.	
Dzisiaj	jako	lider	nie	tylko	jesteśmy	dumni	z	efektów	naszej	pracy,	ale	także	czujemy	ogromną	
odpowiedzialność	 za	 branżę	 i	 naszych	 klientów.	 Jako	 największy	 dostawca,	 niezależnie	 od	
warunków	musimy	 gwarantować	 stały	 dostęp	 do	 najlepszych	 odmian,	w	 ilościach	 które	 zaspo-
koją	 potrzeby	 naszych	 klientów.	 Żeby	 to	 osiągnąć	 musieliśmy	 zbudować	 zespół	 profesjonali-
stów	 i	 wypracować	 standardy	 jakości.	 Tylko	 taka	 strategia	 jest	 w	 stanie	 wyprzedzać	 pewne	
sytuacje	 i	 skutecznie	 reagować	 na	 zmiany	 i	 potrzeby	 naszych	 klientów.	 Niezmiernie	 cieszy	
fakt,	 że	 staliśmy	 się	 marką,	 która	 jest	 postrzegana	 jako	 synonim	 jakości.	 Dzięki	 temu	 chęt-
nie	współpracują	z	nami	najlepsze	firmy	hodowlane,	największe	sieci	dystrybucyjne	oraz	nowo-
czesne	 gospodarstwa	 rolne.	 Zaufanie	 i	 wieloletnia	 współpraca	 to	 najlepszy	 dowód,	 że	 robimy	
coś	 dobrze	 i	 razem	 osiągamy	 sukcesy.	 Na	 zakończenie	 dziękujemy	 wszystkim	 naszym	 partne-
rom	i	klientom,	bo	bez	was	nie	byłoby	to	możliwe.	Obiecujemy,	że	wciąż	będziemy	się	rozwijać		
i	dbać	o	to,	żeby	w	następnych	latach	wspólnie	odnosić	kolejne	sukcesy.



www.topfarms-nasiona.pl  Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018 5

eric schmitt 
RAGT	Nasiona

agnieszka Dworczak-Jakubowska
Syngenta

TO P 	 FA R M S 	 N A S I O N A

STANDARYZOwANE	ROZMNOŻENIA
Produkujemy	nasiona	w	Polsce	na	własnych,	wielkoobszarowych	plantacjach,	wyłącznie	po	
przedplonie	 dwuliściennym.	 Gwarantuje	 to	 materiał	 siewny	 wolny	 od	 fuzarioz	 w	 dużych,	
wyrównanych	partiach.	Za	jakość	polową	odpowiada	Centralna	Grupa	Nasienna.

NOwOCZESNA	PRODUKCJA	MASZYNOwA
Oferujemy	nasiona	dokładnie	wyczyszczone,	wyrównane,	w	100%	pokryte	dobrymi	zaprawami,	które	skutecznie	chronią	
rośliny	w	początkowych	fazach	wzrostu.	Tak	przygotowany	materiał	siewny	przekłada	się	na	wysoki	plon.

ZDrowotnoŚĆ
•	 Nasiona	chronione	zaprawą,	

wolne	od	chorób.
•	 Oszczędność	czasu	i	pienię-

dzy	dzięki	mniejszej	liczbie	
zabiegów.

•	 wyższy	plon	i	lepsza	jakość	
ziarna.

CZystoŚĆ
•	 Brak	innych	gatunków,	śmieci		

i	resztek	roślin.
•	 wyższy	plon	nawet	o	10%.
•	 Jednolity	surowiec	to	wyższa	

cena	w	skupie.

wyrÓwnanie
•	 Nasiona	jednolite	pod	wzglę-

dem	wielkości	i	wigoru.
•	 Oszczędność	na	materiale	

siewnym.
•	 większa	wydajność	zabiegów.
•	 wyższy	plon	dzięki	lepszym	

warunkom	wzrostu.

DZięki ProfesJonaliZmowi 
i starannoŚCi nasZe nasiona to:

Prowadzenie plantacji nasiennej dla Top Farms Nasiona to ściśle 
kontrolowany i wystandaryzowany proces, który praktycznie na 
każdym etapie różni się od zwykłej produkcji towarowej. Zwiększony 
wysiłek przekłada się na najwyższą jakość nasion.

Wszystkie odmiany TFA poznaję podczas reprodukcji w naszych 
gospodarstwach. Wiele z nich to  interesujące pozycje, a bogata 
oferta z pewnością pozwoli każdemu rolnikowi wybrać materiał siewny 
odpowiedni dla potrzeb jego gospodarstwa.

Korzystamy z usług firmy Top Farms przy produkcji części naszych 
nasion bazowych. Ceniąc sobie przy tym jakość oraz elastyczność 
współpracy przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu produkcji, 
bardzo istotnego przy rozmnożeniach w wysokich stopniach odsiewu.

Firma Syngenta systematycznie prowadzi badania jakościowe 
zaprawiania nasiona przez TFN. Precyzja, skuteczność i efektywność 
produkcji maszynowej sprawia, że od wielu lat powierzamy 
przygotowanie nasion pod naszą marką zarówno na rynek polski  
jak i niemiecki.

Piotr Jakubowski
Top	Farms	wielkopolska

Paweł kaczmarek
Jagrol



www.topfarms-nasiona.pl  Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018 www.topfarms-nasiona.pl6

Na moim terenie występuje klimat dosyć zimny i wilgotny, przez co koncentruję się na dobieraniu odmian zimotrwałych. 
Najczęściej zalecam pszenicę ozimą Hondia i pszenżyto ozime Gringo. W tym roku nowością będzie jęczmień ozimy  
LG Veronica, który z pewnością dobrze sprawdzi się w moich regionach. Praca we własnym gospodarstwie pomaga mi  
w wielu momentach zrozumieć potrzeby rolników, przez co jestem doradcą a nie tylko sprzedawcą raz w roku. 

Jarosław Zygmański, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	I		

Obszary mego działania cechują kaprysy pogody, które nie pozwalają normalnie wegetować roślinom, a co za tym idzie 
wciąż muszę być przygotowany i aktywnie wspierać moich klientów poprzez dobór odmian i doradztwo agrotechniczne. 
Na gospodarstwach o lepszych glebach często polecam sprawdzoną już u nas pszenicę ozimą Nelson. Tegoroczną nowością, 
której sukcesu jestem u siebie pewien, jest pszenica ozima RGT Metronom. Rolnikom poszukującym dobrych pszenżyt 
zalecam Kasyno – ubiegłoroczną nowość z hodowli Danko.

Przemysław tomaszewski, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	II	

Doradzam w regionie, w którym na północy dominuje pszenica i rzepak z uwagi na dobrą bonitację gleby oraz dużą ilość 
gospodarstw wysokotowarowych. Na każdym odwiedzanym gospodarstwie spotykam się z ogromną pracą  
i zaangażowaniem rolników w uzyskanie jak najwyższego plonu i potrzebą fachowego doradztwa w zakresie wysiewu 
kwalifikowanego materiału siewnego. Ze względu na specyficzny klimat najczęściej w moich zaleceniach znajdują się 
pszenice ozime Ostroga, Bohemia oraz żyto Dańkowskie Agat. 

Zbigniew Urbaniak, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	III

Powiedzenie „Wielkopolska mozaiką stoi” ma stuprocentowe odzwierciedlenie w rzeczywistości. Różnorodność gleb 
stanowi duże wyzwanie dla wielkopolskich rolników. Jedno pole potrafi pokazać kilka obliczy danej odmiany. W tych 
trudnych warunkach najlepiej sprawdzają się pszenica ozima Hondia i LG Jutta. Po doświadczeniach na naszych polach 
jestem przekonana, że tegoroczna nowość - jęczmień ozimy Padura śmiało dołączy do tego grona.

olga Domeracka, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	IV

Teren południowo-zachodni posiada korzystne warunki do produkcji roślinnej. Średnia temperatura roczna pozwala 
roślinom na szybszą wegetację. Okres wegetacyjny roślin wynosi tu ponad  220 dni.  Zimy są tu zwykle łagodniejsze niż  
w innych rejonach Polski. Dzięki czemu nawet bardziej wymagające uprawy mogą dobrze plonować. Rolnikom najczęściej 
polecam pszenicę ozimą Elixer, pszenżyto ozime Gringo, a w tym roku będę zachęcał do wypróbowania nowości – pszenicy 
ozimej RGT Metronom.

Piotr Bućko, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	V

Teren, na którym pracuję, to tak naprawdę najbardziej zróżnicowana część Polski. W tych terenach zarówno gospodarstwa 
jak i warunki są bardzo zróżnicowane. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, a także być konkurencyjnym 
względem gospodarstw z innych regionów, oferta odmian, które przedstawiam musi być perfekcyjnie dopasowana do 
potrzeb oraz możliwości klienta. Pszenice ozime Ostroga i LG Jutta to moje „pewniaki”. W tym roku będzie nim również 
Achim.

Piotr wójcik, Doradca	nasienny	Top	Farms	Nasiona,	Rejon	VI

TO P 	 FA R M S 	 N A S I O N A

Nasi	klienci	mogą	liczyć	na	fachową	poradę	doradców	Top	Farms	Nasiona	przez	cały	
rok.	Zarówno	jeśli	chodzi	o	wybór	odpowiedniej	odmiany,	jak	i	opiekę	nad	uprawami.	
Doradcy	Top	Farms	Nasiona	to	ludzie	doskonale	znający	warunki,	w	jakich	pracują	
rolnicy	z	ich	terenów,	ponieważ	sami	się	z	nich	wywodzą.	Dzięki	temu	mamy	pew-
ność,	że	prezentowane	rozwiązania	są	dedykowane	do	specyfiki	gospodarstw.

PROFESJONALNE	DORADZTwO	I	SERwIS
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TOP 	 FA R M S 	 N A S I O N A

Dlaczego Top Farms Nasiona? Bo stawiam na konkrety. 
sławek Grzeszkowiak, Napena

Stawiam na jakość i dlatego Top Farms Nasiona - bo to gwarant tej 
jakości.
maria Czupak,	Osadkowski	Cebulski

Top Farms Nasiona są dobrze spozycjonowani na rynku i mają 
konkurencyją ofertę. 
Jadwiga Białecka-Zimnicka, Agroskład	Ujazd

Top Farms Nasiona zapewnia mi produkt najwyższej jakości. 
michał Grześkowiak, Procam	

Top Farms Nasiona zapewnia mi dostęp do najlepszych odmian  
w doskonałej jakości. 
Joanna Janczenko,	Scandagra

Ze względu na dobrą logistykę i jakość produktu. 
adam niewęgłowski,	Osadkowski	SA

Dobra jakość materiału siewnego i logistyki.
edward rachubiński, Agrochem	Puławy

Bo z Wami się dobrze współpracuje. :-) 
krzysztof sadowski, Bazi	

W Top Farms Nasiona cenię profesjonalizm i pozycję na rynku. 
tomasz sikorski, Agrosimex

Cenię Top Farms Nasiona ze względu na dużą dostępność towaru 
premium i profesjonalizm obsługi. 
wojciech szaraszewski, Agrolok

Top Farms Nasiona ma najlepszą jakość nasion.
tomasz wrzeszcz, Tomar

Najwyższa jakość, aktywne doradztwo w terenie i elastyczna logistyka.
rafał wyszomirski, Agrobiznes

Jakość plus serwis. 
mariusz Żądłowski, ATR	Agrohandel

Produkty	Top	Farms	Nasiona	dostępne	 są	w	 szerokiej	 sieci	 dystrybucji	w	całej	Pol-
sce.	Postawiliśmy	na	sprawdzonych	 i	wiarygodnych	dystrybutorów,	którzy	zapewnią	
dostępność	nasion	oraz	profesjonalną	obsługę.	Pełna	lista	dystrybucji	znajduje	się	na	
stronach	34	i	35.

PROFESJONALNE	DORADZTwO	I	SERwIS

praCujemy z top farms nasiona 
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Od kiedy kupuję Top Farms Nasiona zwiększyły się 
moje plony, a co za tym idzie rentowność mojego 
gospodarstwa. Odpowiada mi doradca nasienny, który 
jest fachowcem w tym, co robi. 
wiktor kreft, wielki	Podleś,	woj.	pomorskie

Sieję Top Farms Nasiona, ponieważ są przygotowane 
w sposób rzetelny, nigdy nie miałem z nimi 
najmniejszych problemów. Są to bardzo dobre odmiany, 
sprawdzone w moim rejonie, są dobrze zaprawione, 
oczyszczone - reasumując są wysokiej jakości.
Damian Pepliński, Dębnica,	woj.	pomorskie

Top Farms Nasiona ma w swojej ofercie odmiany na 
każde pole i na każde warunki. Nieustannie ukazują 
się nowości, które zawsze znajdują się  w czołówce 
odmian plonujących  w naszym kraju. 
mateusz szuba, Mierzeszyn,	woj.	pomorskie

Mija kolejny owocny  rok współpracy z Top Farms 
Nasiona. Mimo trudnego roku 2017 - zmiennej aury, 
która nie rozpieszczała nas rolników, odmiany TFN 
„dały radę” i z zadowoleniem kontynuuję zasiewy na 
moich polach odmianami tej firmy. Cenię sobie jakość 
przygotowania nasion oraz wsparcie, jakie otrzymuję  
w prowadzeniu moich pól, dlatego każdemu mogę 
polecić Top Farms Nasiona. 
andrzej nowiński, Jeziora	wielkie,		
woj.	kujawsko-pomorskie
 
Pszenicę wysiewam na powierzchni 300 ha i jestem 
bardzo zadowolony z profesjonalnych porad doradcy 
nasiennego Top Farms Nasiona. Nasza współpraca 
trwa już ponad 7 lat i w tym okresie wysiewałem 
zawsze odmiany pszenic Top Farms Nasiona, które 
nigdy mnie nie zawiodły. 
krzysztof ronkiewicz, Julianowo,		
woj.	warmińsko-mazurskie

Obserwuję pola grupy Top Farms, widzę fachową  
pracę agronomów. To pokazuje, że o towar dba się od 
momentu wysiewu. Druga kwesta - doradztwo  
i zaangażowanie. Obecność na polu, częste lustracje - po 
prostu zaangażowanie w produkcję polową u rolnika, 
pomoc w doborze odmian, a nie tylko sprzedaż. Po trzecie 
świetne odmiany - cenię to, że w ofercie jest wiele bardzo 
dobrych odmian głównie z polskich hodowli.
stanisław tamborski, Cykowo,	woj.	wielkoposkie

Świetne odmiany o bardzo dobrej jakości. Lubię 
nowości, a w ofercie co roku znajduje jakieś nowe 
perełki, które sprawdzają się na naszych polach. 
Wysoka jakość towaru, zaangażowanie doradcy przez 
cały okres wegetacji to rzeczy, które najbardziej 
cenie w Top Farms Nasiona.
wacław Dominiak, Kamieniec,	woj.	wielkopolskie

TO P 	 FA R M S 	 N A S I O N A

od 10 lat wspÓlnie siejemy  na polskiCh polaCh
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TOP 	 FA R M S 	 N A S I O N A

Współpracuję z Top Farms Nasiona już wiele 
lat, mam porównanie z innymi firmami i muszę 
stwierdzić, że zdecydowanie Top Farms Nasiona 

najbardziej spełniają moje oczekiwania. Wybierając 
je mogę spokojnie spać nie zamartwiając się o plony.

Jan reczek, Kiljanów,	woj.	dolnośląskie

Nie można wytworzyć dobrej jakości odmian  
w domowych warunkach. Brak dostępu do materiału 

bazowego, brak dobrego wyczyszczenia, brak dobrych 
zapraw - to wszystko, co składa się na wysoką jakość 

nasion Top Farms Nasiona jest niedostępne dla 
zwykłego rolnika. Dlatego ja wybieram  

Top Farms Nasiona.
łukasz i szymon Jezierski,  Przecław,	woj.	lubuskie

Uważam, że Top Farms Nasiona jest numerem jeden 
na rynku, jeśli chodzi o jakość i produkcję nasion. 

Widoczna bardzo wysoka czystość materiału - co 
jest dla mnie bardzo ważne. Następnie jakość 

zaprawienia - widoczne równomierne pokrycie nasion 
zaprawą. 

Jan Golec, Gościkowo,	woj.	lubuskie

Top Farms Nasiona kupuję od 4 lat, głównie ze 
względu na jakość. Odmiany podczas wegetacji 

na polu robią bardzo dobre wrażenie. Różnice są 
bardzo łatwe do spostrzeżenia. Moje pola wyglądają 
równiutko a zasiewy są zdrowe. Do tego doradca, na 
którego zawsze moge liczyć. Z tej współpracy jestem 

bardzo zadowolony.
krzysztof komorowski,	Daleszynek,		

woj.	wielkopolskie

W porównaniu do innych firm od razu widać lepiej 
wyselekcjonowane nasiona, bardziej zaprawione 
- zaprawa trzyma się na nasionach. Inne nasiona 

wyglądały tak, jakby „przeleciały” przez zaprawę. 
Z innych firm, gdy się opróżniało big-bag na końcu 

wylatywał pył – tutaj tego nie ma.
tadeusz sołdoń, Lipiny,	woj.	łódzkie

Plon buduje się od nasion, w związku z tym szukając 
bardzo dobrej jakości materiału nasiennego kilka 

lat temu podjęliśmy współprace z Top Farms 
Nasiona. Patrząc na przygotowanie nasion, czystość 
gatunkową oraz zaprawienie możemy być spokojni, 
że to co trafi do ziemi na naszych polach, okaże się 

dobrą inwestycją. W doborze odmian oraz  
w agrotechnice możemy liczyć na wsparcie doradcy 

nasiennego Top Farms Nasiona który dzieli się z nami 
cennymi uwagami.  

karol Pietnoczka, Bobolice,		
woj.	zachodniopomorskie

od 10 lat wspÓlnie siejemy  na polskiCh polaCh
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	DANKO			|		typ odmiany: jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 wysoka	 jakość	 ziarna	 -	 większość	 parametrów	 na	 poziomie	

pszenic	elitarnych,

•	 piękne,	grube	ziarno	o	dobrym	wyrównaniu	 i	małym	udziale	

pośladu,

•	 możliwość	uprawy	na	słabszych	stanowiskach	oraz	w	opóźnio-

nych	terminach	siewu,	

•	 w	przypadku	zastosowania	preparatów	chwastobójczych	za-

wierających	chlorotoluron	mogą	(w	skrajnych	przypadkach)		

wystapić	uszkodzenia	roślin.

Jakość, plon, zdrowotność 
i zimotrwałość!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średni

wysokość	roślin	[cm]	 	 96

MTZ	[g]	 	 48,5

Odporność	na	wyleganie	 	 bardzo	dobra

Zimotrwałość	 	 5,5	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 	 średnia

Fuzarioza	kłosów	 	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 	 bardzo	dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 dobra

Źródło: COBORU

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

5,5

Piotr Jakubowski	
Top	Farms	wielkopolska

„tych, którzy cenią sobie zdrowotność i zimotrwałość 

odmiany, dużą zdolność aklimatyzacji w trudnych warun-

kach pogodowych, oraz wysoki plon w dobrej jakości za-

chęcam do uprawy pszenicy Hondia.”

w	 naszym	 gospodarstwie	 uprawiamy	 różne	 odmiany	

pszenic,	 jednak	 mając	 trochę	 słabszych	 gleb	 postanowili-

śmy,	że	w	sezonie	2015	Hondia	zostanie	zasiana	na	66	ha,	na	

glebie	klasy	IV	b	i	V,	na	stanowisku	po	rzepaku,	bezorkowo.

Plonowanie	 było	 bardzo	 dobre,	 pomimo	 że	 w	 naszych	

warunkach	deficyt	wody	przed	żniwami	sięgał	ponad	200	mm	

opadów	za	rok	wstecz.	Plon	ziarna	7,04	t/ha	w	tak	trudnym	

roku	 jest	wynikiem,	 z	 którego	byliśmy	bardzo	 zadowoleni,		

a	zastosowaliśmy	tylko	145	kg	N/ha.	Jak	zwykle	przy	zbio-

rach	 pobraliśmy	 próby	 jakościowe,	 które	 przy	 naszym	 po-

ziomie	nawożenia	okazały	się	naprawdę	wspaniałe.	Poziom	

białka	dochodził	nawet	do	14,9%	z	 lepszej	części	pola.	Po-

zostałe	parametry	również	potwierdziły	klasyfikację	Hondii	

w	klasie	jakościowej	A	(E).	w	żniwach	2017	roku		odmiana	

potwierdziła	na	naszych	polach	swą	plenność,	plonowaniem	

na	glebach	średnich	blisko	8,4	t/ha.

Mając	 potwierdzenie	 dobrych	 cech	 Hondii	 z	 kolejnych	

lat	 obserwacji	 podczas	 uprawy	 tej	 odmiany	 na	 kilkuset	

ha	 rok-rocznie,	 zwiększyliśmy	 areał	 jej	 uprawy	 w	 sezonie	

2017/18	na	ponad	960		hektarów.	Zasiewy	Hondii	są	obecne	

na	glebach	 lekkich,	a	także	średnich	w	klasie	 II	 -	 III.	Z	za-

ufaniem	do	 odmiany	 liczę	 na	 kolejne	 sukcesy	w	 kolejnych	

sezonach	 i	polecam	jej	uprawę	 innym,	również	wymagają-

cym	rolnikom.

najpopular-

niejsza 

pszenica na 

polskich 

polach
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	RAGT	Nasiona			|			typ odmiany: jakościowa a

Cechy odmiany:
•	 bardzo	wysoka	i	stabilna	jakość	ziarna,

•	 wysoki	 potencjał	 plonu	 nieosiągalny	 dla	 innych	 od-

mian	o	zbliżonym	potencjale	jakościowym,

•	 bardzo	dobra	odporność	na	choroby	-	szczególnie	sep-

toriozy	i	mączniaka	prawdziwego,

•	 dobra	zimotrwałość	i	zdolność	regeneracji,

•	 tolerancja	stanowiska	o	niskim	pH.

Ustawia rytm w każdych 
warunkach!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 późny

wysokość	roślin	[cm]	 	 93

MTZ	[g]	 	 48,2

Odporność	na	wyleganie	 	 bardzo	dobra

Zimotrwałość	 	 4,5	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	wszystkie	rodzaje	gleb		

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 dobra

Septorioza	liści	 	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 bardzo	dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 dobra

Źródło: COBORU

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

4,5

krzysztof wąsewicz
RAGT	Nasiona

rGt metronom to odmiana, która małymi wymaganiami 

spełnia najwyższe oczekiwania co do jakości ziarna i stabilno-

ści plonu.

Jako	hodowca	poszukuję	odmian	pszenicy	jak	najlepiej	przy-

stosowanych	do	uprawy	w	naszych	polskich	warunkach.	

Szczególnie	istotnymi	cechami	są:	zimotrwałość	oraz	przysto-

sowanie	do	uprawy	w	różnorodnych	warunkach	środowiskowych.	

Chodzi	 tu	 o	 uzyskanie	 powtarzalnych,	 dobrych	 wyników		

w	produkcji	zarówno	na	słabszych,	 jak	 i	mocniejszych	stanowi-

skach	oraz	przystosowanie	do	warunków	klimatycznych,	poprzez	

dobrą	zdrowotność,	zimotrwałość	i	stabilność	parametrów	jako-

ściowych.	

w	wyniku	wprowadzenia	ograniczeń	w	stosowaniu	nawożenia	

azotowego	w	UE,	powstała	nasza	najnowsza	odmiana	RGT	Metro-

nom	zarejestrowana	w	Polsce	w	2017	roku.	Jest	ona	odpowiedzią	

na	zmieniające	się	potrzeby	rynku.	to pszenica zupełnie nowego 

typu, która w innowacyjny, efektywny sposób wykorzystuje do-

stępne zasoby azotu do wytworzenia wysokiego plonu o bardzo 

dobrej jakości ziarna.

RGT	Metronom	posiada	jedną	z	najwyżej	ocenianych	w	pol-

skim	rejestrze	tolerancji	na	jony	glinu,	co	oznacza	że	można	go	

uprawiać	na	glebach	słabszych	z	niższym	odczynem	pH,	które	do-

minują	na	większości	obszarów	w	Polsce.

Poza	 tym,	 odmiana	 ta	 posiada	 dobrą	 zimotrwałość	 4,5	

połączoną	 z	 bardzo	 dobrą	 zdolnością	 do	 regeneracji	 wiosen-

nej.	 wyróżnia	 się	 dobrą	 zdrowotnością,	 szczególnie	 odporna	

jest	 na:	 septoriozy	 liści,	 choroby	podstawy	 źdźbła,	DTR	oraz	

fuzariozę	kłosa.	Takie	cechy	umożliwiają	uprawę	tej	odmiany		

w	 monokulturze.	 odmiana bardzo dobrze sprawdza się  

w mniej intensywnej (ekstensywnej) technologii uprawy. to-

leruje niedociągnięcia i błędy agrotechniczne, dlatego spełni 

oczekiwania każdego.
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	Saaten	Union		|			typ odmiany:	jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 stabilne	parametry	jakościowe,

•	 wysoki	i	stabilny	plon	w	połączeniu	z	najlepszym	pakietem	od-

porności	liści	oraz	kłosów,

•	 czołowa	pod	względem	zdrowotności,	szczególnie	odporna	na	

mączniaka	i	rdzę	żółtą,

•	 dobra	zimotrwałość,

•	 ekonomiczna	w	uprawie.

Plon i jakość na wyciągnięcie ręki!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średnio	późny

wysokość	roślin	[cm]	 	 91

MTZ	[g]	 	 48

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Zimotrwałość	 	 4,0	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 	 bardzo	dobra

Fuzarioza	kłosów	 	 dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 średnia

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 dobra

Źródło: BSA

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

4,0

dr stefan kontowski 	
Saaten	Union

Pszenica ozima achim to nowa europejska odmiana o wy-

jątkowym połączeniu cech: wysokiej wydajności i zdrowotno-

ści.	Odmiana	posiada	duże	ziarno	oraz	stabilną	jakość	na	pozio-

mie	grupy	A,	dzięki	bardzo	dobremu	wykorzystaniu	azotu.	Achim	

jest	odmianą	dość	niską,	o	średnio	późnym	terminie	dojrzewania.	

Siany	w	optymalnym	terminie	charakteryzuje	się	szybkim	rozwo-

jem	jesiennym.	Dzięki dobrej tolerancji na mróz, achim bardzo 

szybko rozpoczyna wegetację wiosenną, co wraz ze specjal-

nym pakietem odporności prowadzi do wyjątkowo zdrowego 

rozwoju roślin. Posiada	bardzo	wysoką	odporność	na	mączniaka,	

septoriozę	oraz	rdzę	żółtą	i	brunatną.	odmiana ta jest również 

bardzo odporna na choroby kłosowe, dzięki czemu w większo-

ści przypadków można pominąć ostatni zabieg fungicydowy na 

kłos. Jeśli	chodzi	o	regulatory	wzrostu,	Achim	potrzebuje	nieco	

więcej	wsparcia	z	powodu	późniejszego	dojrzewania	i	dłuższego	

trzymania	zielonego	źdźbła.	Achim	nadaje	się	na	wszystkie	gle-

by	pszeniczne	i	wykazuje	swoje	zalety	szczególnie	w	warunkach	

uprawy	intensywnej	oraz	na	stanowiskach	o	wyższej	presji	chorób	

i	ryzyku	uszkodzeń	spowodowanych	przez	mróz.	

Z	mojego	punktu	widzenia	Achim	reprezentuje	nowoczesny	

typ	 odmiany	 pszenicy,	 który	 jest	 odpowiednio	 dostosowany	 do	

polskich	gleb	 i	warunków	klimatycznych.	Jego	przydatność	pod	

tym	względem	była	monitorowana	w	naszych	stacjach	doświad-

czalnych	rozmieszczonych	na	terenie	Polski.

aCHim - niemiecka jakość
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Hodowca:	Limagrain			|			typ odmiany: chlebowa	B

Cechy odmiany:
•	 najwyżej	plonująca	odmiana	wg	COBORU	za	2016		

(109%	wzorca),

•	 bardzo	dobra	zimotrwałość,

•	 bardzo	dobra	odporność	na	wyleganie,

•	 wyjątkowa	zdrowotność	roślin.

Wybitnie plenna, 
zdrowa i zimotrwała!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średni

wysokość	roślin	[cm]	 	 89

MTZ	[g]	 	 41

Odporność	na	wyleganie	 	 bardzo	dobra

Zimotrwałość	 	 5,5	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 bardzo	dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 bardzo	dobra

Źródło: COBORU

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

P S Z E N I C A 	 O Z I M A

5,5

mike taylor 	
Limagrain	Europe

LG	Jutta	jest	jedną	z	najnowszych	odmian	pszenicy	ozimej	

wyhodowanych	metodą	podwojonych	haploidów	(DH-double	ha-

ploids),	stosowaną	od	paru	lat	w	hodowli	roślin	i	znacznie	skra-

cającej	czas	hodowli	odmiany,	w	tym	wypadku	o	ok.	½.

LG	Juttę	wyhodowano	w	naszej	stacji	w	miejscowści	Rosen-

thal,	niedaleko	Hannoveru.	Typ	odmiany	jest	określony	przez	ho-

dowców	jako	dobrze	adaptujący	się	do	klimatu	kontynentalnego	

z	mroźnymi	zimami.

lG Jutta jest jedną z najlepszych odmian pszenic ozi-

mych pod względem wybitnej zimotrwałości znajdujących się 

oficjalnych doświadczeniach CoBorU.

Ponadto odmianę cechuje wysoki plon i wyjątkowa zdro-

wotność.	LG	Jutta	posiada	rejestrację	w	Polsce	a	ponadto	jest		

w	badaniach	rejestrowych	w	krajach	nadbałtyckich.

Biorąc	pod	uwagę	powyższe	cechy,	LG	Jutta	będzie	w	przy-

szłości	wiodącą	odmianą	w	Polsce	i	Europie	Północnej.
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	DANKO			|			typ odmiany: jakościowa	A,	oścista

Cechy odmiany:
•	 pewne	i	stabilne	plonowanie	na	terenie	całego	kraju,

•	 bardzo	dobre	parametry	jakościowe	ziarna,

•	 bardzo	dobra	mrozoodporność	(6	w	skali	9	pkt),

•	 bardzo	dobra	odporność	na	porastanie	ziarna	w	kłosie,

•	 bardzo	dobra	odporność	na	choroby	grzybowe.

Najlepiej plonująca ochrona 
przeciwko dzikom!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 późny

wysokość	roślin	[cm]	 	 98

MTZ	[g]	 	 48,8	

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Zimotrwałość	 	 6,0	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 dobra

Rdza	brunatna	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 bardzo	dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 bardzo	dobra

Źródło: COBORU

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

6,0

teresa Burkacka	
Agro-Fundusz	Mazury

Pszenica	 jakościowa	 A	 oścista	 bardzo	 chętnie	 upra-

wiana	 jest	 na	 polach	 w	 sąsiedztwie	 lasów	 jako	 ochrona	

przed	zwierzyną	łowną.

wysoki stopień mrozoodporności zapewnia odmia-

nie dużą popularność, szczególnie w rejonie północ-

no-wschodnim, gdzie przy panującym zimnym klimacie 

sprawdza się doskonale. w	ostatnich	latach	udowodniła,	

że	radzi	sobie	z	przezimowaniem	przy	występujących	mro-

zach	do	-25ºC		i	bez	okrywy	śnieżnej.

Elastyczna	w	 terminie	 siewu,	 zarówno	we	wczesnym		

jak	też	w	opóźnionym	zachowuje	dobry	wigor.	Nadaje	się	

na	wszystkie	 rodzaje	 stanowisk,	 sprawdza	 się	w	uprawie	

na	glebach	ciężkich.

Bardzo	dobra	odporność	na	choroby	grzybowe.

Dojrzewa	w	okresie	 średnio-późnym,	ziarno	pszenicy	

zachowuje	parametry	jakościowe	do	końca	zbioru.	Stabil-

ne	utrzymanie	plonu	na	poziomie	7,5	tony/ha.

ostroga posiada zaletę budowania zwartego łanu  

o dużej biomasie, dzięki temu dobrze radzi sobie na po-

lach, gdzie występuje duża presja zagrożenia trudnego 

do zwalczenia wyczyńca polnego.

Pszenica	Ostroga	 sprawdza	 się	w	warunkach	ostrej	zimy.	Może	
być	siana	w	różnych	terminach	bez	ryzyka	dużego	spadku	plonu.	
Bardzo	 dobrze	 się	 krzewi,	 a	 gęsty	 łan	 ościstych	 kłosów	 chroni	
plantację	przed	uszkodzeniami	przez	dziką	zwierzynę.	Dlatego	
rolnicy	 często	 używają	 tej	 odmiany	 w	 mieszankach	 z	 innymi	
pszenicami	lub	wysiewają	pasy	ochronne	przy	lasach	w	celu	za-
bezpieczenia	plantacji	przed	zniszczeniem.

ostroGa – królowa północy i nie tylko

najlepsza 

pszenica 

oścista na 

polskim 
rynku
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	Syngenta			|			typ odmiany: jakościowa	A,	oścista

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 średnia

Septorioza	liści	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 średnia

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 dobra

Źródło: BSA

Cechy odmiany:
•	 bardzo	 wczesne	 dojrzewanie,	 najwcześniejsza	 odmiana		

w	naszym	katalogu,

•	 również	na	stanowiska	z	okresowymi	niedoborami	wody,

•	 łączy	szybki	rozwój	roślin	i	zdrowotność,

•	 najwyższy	poziom	plonowania,

•	 bardzo	dobrze	się	krzewi	-	należy	stosować	się	do	zalecanych	

norm	wysiewu,		

•	 skuteczna	ochrona	przeciwko	zwierzętom	leśnym.

Wczesność na pierwszym planie!

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

Hodowca:	Saatzucht	Schweiger			|			typ odmiany: elitarna	E

Cechy odmiany:
•	 wczesna	odmiana	o	krótkim	źdźble,

•	 wysoka	odporność	na	choroby	podstawy	źdźbła,	mączniaka	

i	septoriozy	liści,

•	 doskonałe	krzewienie	jesienne	i	wspaniały	wigor	wiosenny,		

•	 nadaje	się	na	opóźniony	siew,	

•	 w	przypadku	zastosowania	preparatów	chwastobójczych	

zawierających	chlorotoluron	mogą	(w	skrajnych	przypad-

kach)	wystąpić	uszkodzenia	roślin.

Przydatna do uprawy 
w monokulturze zbożowej!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 	 92

MTZ	[g]	 	 44

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Zimotrwałość	 	 5,0	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 	 średnia

Septorioza	liści	 	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 	 średnia

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 	 dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 dobra

Źródło: BSA

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

5,0

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin	kłoszenia	 wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 75

MTZ	[g]	 48,5

Odporność	na	wyleganie	 bardzo	dobra

Zimotrwałość	 3,5	średnia

wymagania	glebowe	 na	wszystkie	rodzaje	gleb
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	Selgen			|			typ odmiany: jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 wczesna	odmiana	o	wysokim	poziomie	plonowania,

•	 ziarno	duże,	powyżej	50	g,	o	bardzo	dobrych	parametrach	

jakościowych,

•	 długie	źdźbło,

•	 łan	o	średnim	zagęszczeniu,

•	 na	wszystkie	rodzaje	gleb,	

•	 ze	względu	na	bardzo	długie	źdźbło	zaleca	się	przeprowa-

dzenie	zabiegu	skracania.	

Bardzo dobra zimotrwałość 
i plenność!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średnio	wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 	 103

MTZ	[g]	 	 51

Odporność	na	wyleganie	 	 średnia

Zimotrwałość	 	 5,5	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	wszystkie	rodzaje	gleb

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 średnia

Rdza	brunatna	 	 średnia

Septorioza	liści	 	 średnia

Fuzarioza	kłosów	 	 dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 	 średnia

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 średnia

Źródło: UKZUZ

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

5,5

4,0

Hodowca:	SZ	Streng			|			typ odmiany: jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 wczesna	o	średniej	długości	źdźbła,

•	 silny	wigor	początkowy,

•	 bardzo	dobra	krzewistość	roślin	w	okresie	jesiennym,

•	 ziarno	bardzo	grube	o	dobrych	parametrach	jakościowych,

•	 bardzo	 dobra	 odporność	 na	 choroby	 podstawy	 źdźbła		

i	fuzariozy	kłosa,

•	 polecana	do	intensywnej	technologii	uprawy.

Wysoki plon grubego ziarna!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 	 97

MTZ	[g]	 	 49

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Zimotrwałość	 	 4,0	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 średnia

Rdza	brunatna	 	 średnia

Septorioza	liści	 	 średnia

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 bardzo	dobra

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 średnia

Źródło: UKZUZ

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25
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4,0

Hodowca:	w.v.	Borries-Eckendorf			|		typ odmiany: paszowa,	grupa	C

Cechy odmiany:
•	 wyjątkowa	plenność,	 szczególnie	na	stanowiskach	po	ku-

kurydzy,

•	 przydatna	na	opóźniony	termin	siewu,

•	 dobra	tolerancja	na	fuzariozy	kłosa	-	polecana	do	uprawy	

w	regionach	wilgotnych	oraz	na	stanowiskach	po	kukurudzy	

i	w	monokulturze,

•	 uniwersalna	przydatność	glebowo-klimatyczna,

•	 w	Niemczech	bardzo	popularna	na	słody	pszeniczne.

Wyjątkowa plenność nawet 
w monokulturze!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średnio	wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 	 95

MTZ	[g]	 	 41

Odporność	na	wyleganie	 	 średnia

Zimotrwałość	 	 4,0	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 	 dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 	 średnia

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)	 	 średnia

Źródło: BSA

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

P S Z E N I C A 	 O Z I M A

Jak	zapewnić	najlepszy	start	uprawianym	zbożom?
seedron 60 fs. Zaprawa najwyższych lotów!
Zaprawianie	 ziarna	 to	 pierwszy,	 a	 zarazem	 niezbędny	 zabieg	 ochrony	
zbóż.	Ochrona	roślin	już	od	momentu	siewu	jest	niezwykle	ważna,	gdyż	
w	glebie	mogą	znajdować	się	czynniki	chorobotwórcze	negatywnie	dzia-
łające	 na	 rośliny	 uprawne.	wybór	 odpowiedniej	 zaprawy	 jest	 decyzją	
strategiczną,	 ponieważ	 nie	ma	możliwości	 powtórzenia	 zabiegu,	 który	
tak	znacząco	wpływa	na	wielkość	i	jakość	plonu.	w	ofercie	ADAMA	Polska	
znajdziemy	nowy	produkt	–	zaprawę	zbożową	Seedron	60	FS,	która	za-
pewni	najlepszy	start	Twoim	zbożom.

ZAPRAwA	SEEDRON	60	FS	DO	STOSOwANIA	wE	wSZYSTKICH	ZBOŻACH,	
SKUTECZNA	NA	SZEROKIE	SPEKTRUM	CHORóB.
Seedron	60	FS	to	produkt	wszechstronny.	Można	go	stosować	we	wszyst-
kich	 zbożach	 ozimych	 i	 jarych.	 Skutecznie	 zwalcza	 szerokie	 spektrum	
chorób	 grzybowych	 dzięki	 synergicznemu	 działaniu	 dwóch	 substancji	
czynnych.	 Działanie	 tebukonazolu	 zostało	 uzupełnione	 komplementar-
nym	działaniem	fludioksonilu,	co	zapewnia	jeszcze	lepszą	ochronę	przed	
patogenami.

wYSOKA	JAKOŚĆ	I	wYGODNE	DAwKOwANIE.
Na	jakość	materiału	siewnego	wpływają	takie	czynniki	jak	zaprawa,	od-
miana	zboża	oraz	metoda	zaprawiania.	warto	zadbać	o	każdy	z	tych	ele-
mentów,	aby	w	tym	ważnym	dla	roślin	okresie	nie	zostawić	miejsca	na	
działanie	patogenów.	
Jakość	zaprawy	zbożowej	wyrażana	jest	przez:	stopień	pokrycia	nasion,	
jednorodność	pokrycia	nasion,	przyczepność	do	ziarniaków	i	odporność	
na	ścieranie.	Seedron	60	FS	został	poddany	wszystkim	wymienionym	wy-

żej	testom	i	uzyskał	w	nich	pozytywne	wyniki.	w	badaniu	metodą	Heuba-
cha	Seedron	60	FS	wykazał	brak	uwalnianego	pyłu,	co	potwierdza	jego	
wysoką	skuteczność	na	ścieranie.
Seedron	60	FS	zalecany	jest	do	stosowania	w	bardzo	wygodnej	dawce	
100	ml/100	 kg,	 czyli	 1	 l	 Seedron	 60	 FS	 na	 1	 t	 nasion	 (dodatek	wody	
0-1500	ml).

RóŻNE	MECHANIZMY	DZIAłANIA	–	SEEDRON	60	FS	ZAPOBIEGA	
POwSTAwANIU	ODPORNOŚCI.
Seedron	60	FS	został	skomponowany	tak,	aby	nie	tylko	skutecznie	prze-
ciwdziałać	większości	chorób	w	okresie	siewek	i	młodych	roślin,	ale	także	
by	być	w	zgodzie	z	zasadą	przeciwdziałania	odporności.	Seedron	60	FS	to	
dwie	substancje	o	różnych	mechanizmach	działania,	w	tym	wielopunkto-
we	działanie	na	patogena,	które	z	powodzeniem	mogą	być	traktowane	
jako	 element	 strategii	 antyodpornościowej	 przeciw	 chorobom	 grzybo-
wym.

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	bezpie-
czeństwa	zamieszczonych	w	etykiecie.	
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100 ml/100 kg ziarna
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

Hodowca:	DANKO			|			typ odmiany: chlebowa	B/A Hodowca:	DANKO			|			typ odmiany: jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 wysoki	poziom	plonowania,	zarówno	w	średnio	 intensyw-

nej	jak	i	intensywnej	technologii	uprawy,

•	 doskonale	 radzi	 sobie	 na	 glebach	 średnich	 i	 słabszych		

-	bardzo	dobra	odporność	na	zakwaszenie,

•	 bardzo	dobre	parametry	jakościowe	ziarna	na	pograniczu	

grupy	A/B.

Cechy odmiany:
•	 ziarno	grube	o	bardzo	dobrych	parametrach	jakościowych,

•	 wczesna,	o	wysokim	źdźble,	zbliżona	do	pszenicy	Bogatka,	

o	dobrej	odporności	na	wyleganie,

•	 dobra	 odporność	 na	 zakwaszenie	 gleby	 daje	 możliwość	

uprawy	na	glebach	słabszych.

Moc plonu, jakości i zdrowotności! Plenna, zimotrwała, o niskich 
wymaganiach glebowych!

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

Hodowca:	Syngenta
typ odmiany: jakościowa	A

Hodowca:	DANKO	
typ odmiany: chlebowa	B

Hodowca:	KwS	Lochow
typ odmiany: jakościowa	A

Cechy odmiany:
•	 odmiana	 jakościowa	 (grupa	 A)		

o	wysokim	potencjale	plonowania		

na	poziomie	odmian	z	grupy	jako-

ściowej	B,

•	 doskonała	 odporność	 na	 choroby	

liści	oraz	szczególna	odporność	na	

fuzariozy	kłosa.

Cechy odmiany:
•	 szczególnie	 wysokie	 plonowianie	

w	 technologii	 średnio	 intensyw-

nej	i	intensywnej	(nawożenie	po-

wyżej	160	kg	N/ha),

•	 doskonała	na	glebach	średniej	ja-

kości	i	dobrych.

Cechy odmiany: 
•	 wysoki	potencjał	plonowania,	

•	 wysoka	 zawartość	 białka,	 jak	

również	wysoka	i	stabilna	liczba	

opadania,	

•	 bardzo	 dobra	 odporność	 na	

mączniaka,	 septoriozę	 liści,	

rdzę	brunatną	i	DTR.

Doskonała kombinacja plonowania, 
jakości i zdrowotności!

Pszenica dla ambitnych! Doskonała do siewu po 
wszystkich przedplonach!

4,5 4,0 5,0

5,0 6,0

  to oferta odmian 
zbóż przygotowanych w sposób 
gwarantujący wysoką satysfakcję z plonu.
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MI E S Z A N K I 	 M I ę D Z Y P L O N Ow E

Tabele	i	wykresy	-	s. 22–25

Mieszanki Międzyplonowe

1. mieszanka azotowo-miododajna 
Zawiera	nasiona	roślin	bobowatych	(72%)	oraz	nasiona	roślin	bo-

gato	 kwitnących	 –	 miododajnych.	 Idealna	 jako	 nawóz	 zielony,	

poprawia	strukturę	gleby	-	zawartość	humusu	oraz	podnosi	za-

wartość	azotu	mineralnego	w	glebie.	Polecana	do	płodozmianów	

zbożowych.	Powinna	być	wcześnie	siana,	aby	rośliny	motylkowe	

wytworzyły	bakterie	brodawkowe,	które	asymilują	azot	(powinny	

rosnąć	min.	3	miesiące).

2. mieszanka pod buraki
Zawiera	gatunki	roślin,	które	mają	działanie	mątwikobójcze	-	fi-

tosanitarne	na	polu.	Ograniczają	populację	nicieni.	Dodatkowo	

rośliny	motylkowe	wzbogacają	glebę	w	azot.	Szybko	rosną	i	za-

cieniają	glebę	–	nie	pozwalają	rosnąć	chwastom.

3. mieszanka pod ziemniaki
Zawiera	 gatunki	 roślin,	 które	 ograniczają	 rozwój	 patogenów	

przenoszących	 choroby	 w	 ziemniakach.	 Rzodkiew	 i	 słonecznik	

budują	silny	korzeń,	co	umożliwia	głęboką	penetrację	gleby,	uru-

chomienie	 niedostępnych	 składników	mineralnych	 oraz	 spulch-

nienie	gleby	(nie	dopuścić	do	nadmiernego	rozrostu	słonecznika,	

ponieważ	rośliny	stanowią	problem	w	późniejszej	uprawie	gleby	

pod	ziemniaki).

4. miesZanka PoD kUkUryDZę
wyka	i	groch	wzbogacają	glebę	w	azot.	Facelia,	gryka	i	słonecznik	

poprawiają	zawartość	substancji	organicznych	w	glebie.	Słonecz-

nik		wytwarza	gruby	system	korzeniowy,	który	powoduje	głębokie	

spulchnienie	gleby	oraz	pobiera	składniki	mineralne	z	głębokich	

warstw	gleby,	które	są	niedostępne	dla	innych	roślin.	Poplon	taki	

może	 być	 przeorany	w	 okresie	 zimowym	 lub	 pozostawiony	 do	

wiosny,	gdzie	kukurydza	może	być	zasiana	bezorkowo	w	mulcz.

5. miesZanka PoD monokUltUrę 
ZBoŻową
Mieszanka	szybko	rosnąca,	zacieniająca	glebę.	Różne	gatunki	ro-

ślin	z	różnym	systemem	korzeniowym	mają	za	zadanie	poprawę	

struktury	gleby	oraz	warunków	fitosanitarnych.	

Cel wysiewu mieszanek:
•	 ograniczenie	erozji	gleby	i	wymywania	składników	mineralnych,

•	 wzbogacenie	gleby	w	substancje	organiczne,

•	 poprawa	struktury	gleby	(gruzełkowata),

•	 uruchomienie	składników	z	głębszych	warstw	gleby,	poprzez	stosowanie	

roślin	głęboko	korzeniących	się,

•	 wiązanie	azotu,

•	 działanie	fitosanitarne,

•	 dopłaty.
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

nowoŚĆ! Top pszeniCe
Mieszanki synTeTyCzne odMian pszeniCy

Piotr Jakubowski 
Top	Farms	wielkopolska

w europie Zachodniej już w minionych dekadach testowano  

w uprawie mieszanki syntetyczne odmian. w założeniach 

tych testów było wykorzystanie cech poszczególnych odmian 

pszenicy i sprawdzenie zachowania się odrębnych odmian,  

a także ekspresja cech w zasiewie ich mieszanki. 

Okazało	się,	że	jest	to	możliwe,	a	co	więcej	–	wykorzystanie	

cech	poszczególnych	odmian	w	mieszance	może	być	jak	naj-

bardziej	celowe	i	dawać	niejako	swoistą	kumulację.

Od	kilku	lat	prowadziliśmy	testy	w	naszych	gospodarstwach		

i	okazało	się,	że	mieszanka	syntetyczna	odmian	dobrze	zi-

mowała	i	stabilnie	plonowała.	Plony	mieszanek	zawsze	były	

wynikiem	powyżej	średniej	z	„solowych”	zasiewów	odmian.

w	 kilku	 przypadkach	 mieszanka	 uzyskała	 rekordowy	 plon,		

w	tym	w	2016	roku	10,4	t/ha.

Odmiany	 z	 naszej	 palety	 znajdują	 zastosowanie	 w	 siewie	

czystym,	 jednak	dla	wykorzystania	pełnego	potencjału	na-

szych	 gleb,	 w	 różnej	 kategorii	 agronomicznej,	 pełną	 ela-

styczność	dostosowania	zapewni	siew	różnych	odmian	jako	

komponentów	mieszanki.	

Dobierając	komponenty	do	mieszanki,	kierujemy	się	tym,	żeby		

w	składzie	zawierała	odmiany	o	bardzo	dobrych	cechach,	ta-

kich	 jak	 zimotrwałość,	 zdrowotność,	 wysokość	 plonowania		

i	zbliżoną	lub	jednolitą	kategorię	jakościową.	Mając	w	mie-

szance	kilka	odmian,	np.	4	odmiany,	każda	z	nich	powinna	

posiadać	którąś	z	wymienionych	cech,	ale	trzeba	pamiętać,	

aby	były	w	podobnej	klasie	wczesności.

Spełniając	powyższe	założenia	osiągamy	założony	cel.	Odmiany	

powinny	być	testowane	w	danych	warunkach	przez	minimum		

3-4	lata,	a	dopiero	po	takim	okresie	możemy	wyciągać	wnio-

ski.	Nasze	potwierdziły	założenia	testów.	

Polecam	mieszanki	syntetyczne,	które	osobiście	testowałem	

dla	rolników	idących	z	duchem	czasu	i	chcących	wykorzystać	

najlepsze	cechy	komponentów	odmian	w	składzie	mieszanki.	

Starannie	dobrane	syntetyczne	połączenie	odmian,	zapewni	

bezpieczeństwo	przezimowania,	zdrowotności	oraz	stabilny	

plon,	również	pod	względem	jakości.

testowane 

na polskich 

polach!
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MI E S Z A N K I 	 M I ę D Z Y P L O N Ow E

zakup nasion mieszanek syntetyCznyCh odmian pszeniCy 
Jest traktowany Jak naByCie kwalifikowaneGo materiałU siewneGo. 

oZnaCZa to, Że PoDleGaJą DoPłatom tak samo, Jak nasiona PoJeDynCZyCH oDmian ZBÓŻ.

top farms nasiona proponuje mieszankę 

syntetyczną stworzoną na bazie trzech 

odmian pszenic ozimych, wyselekcjono-

wanych na podstawie wyróżniających je 

cech, które wzajemnie się uzupełniają.

Komponentami	są:	Ostroga,	LG	Jutta	i	Achim,	

w	ilości		po	1/3		z	odmian.	Jakie	zalety	mają	

te	odmiany	w	mieszance?

ostroga a -	gwarantuje	nam	przezimowanie	

-	odmiana	o	najwyższym	poziomie	zimotrwa-

łości	w	rejestrze	COBORU	(6	w	skali	9	pkt.),	

dodatkowo	bardzo	dobre	parametry	jakościo-

we	 ziarna	 oraz	 ościsty	 kłos,	 który	 odstrasza	

dziką	zwierzynę.

lG Jutta B –	uzupełnia	wysoką	zimotrwałość	

mieszanki	 (5,5	w	 skali	 9	 pkt.),	 daje	wysoki	

plon	 ziarna,	 a	 jednocześnie	 charakteryzuje	

się	wybitną	zdrowotnością	roślin.

achim a	-	wyróżnia	się	wysokim	potencjałem	

plonowania	 i	 bardzo	 dobrymi	 parametrami	

jakościowymi	ziarna.	Rośliny	o	bardzo	dobrej	

zdrowotności	i	dobrej	zimotrwałości.

łącząc	pozytywne	cechy	tych	odmian,	otrzy-

mujemy	mieszankę,	która	daje	nam	wyjątko-

we	korzyści	wynikające	z	synergii,	takie	jak:

•	 bezpieczeństwo	przezimowania	w	przy-

padku	dużych	wahań	temperaturowych	

w	sezonie	zimowym	i	wiosennym,	i	czę-

stego	braku	okrywy	śnieżnej,

•	 wyjątkową	 zdrowotność,	 która	 pozwala	

prowadzić	 plantację	 w	 sposób	 ekono-

miczny	i	kontrolowany,

•	 wysoki	 plon	 ziarna	 o	 bardzo	 dobrych		

i	stabilnych	parametrach	jakościowych,	

•	 skuteczną	 ochronę	 przeciwko	 dzikiej	

zwierzynie.

i

ZimotrwałoŚĆ
oŚCistoŚĆ 

ZimotrwałoŚĆ 
ZDrowotnoŚĆ

JakoŚĆ
plon



www.topfarms-nasiona.pl  Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018 www.topfarms-nasiona.pl22

odmiana 
Hodowca

Typ	odmiany

Parametry jakościowe     
Liczba	opadania

Sedymentacja

Zawartość	białka

Gęstość siewu 
Termin	optymalny

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze     
Termin	kłoszenia

wysokość	roślin	[cm]

MTZ	[g]

Odporność	na	wyleganie

Zimotrwałość

wymagania	glebowe

odporność na choroby     
Mączniak	prawdziwy	-	liście

Rdza	brunatna

Septorioza	liści

Fuzarioza	kłosów

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)

Źródło

tytanika
DANKO

chlebowa	B/A

wysoka

wysoka

średnia

320-360	ziaren/m²

średnio	późny

92

40,3

dobra

5,0	bardzo	dobra

średnie	i	słabe

bardzo	dobra

dobra

średnia

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

COBORU

odmiana 
Hodowca

Typ	odmiany

Parametry jakościowe     
Liczba	opadania

Sedymentacja

Zawartość	białka

Gęstość siewu 
Termin	optymalny

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze     
Termin	kłoszenia

wysokość	roślin	[cm]

MTZ	[g]

Odporność	na	wyleganie

Zimotrwałość

wymagania	glebowe

odporność na choroby     
Mączniak	prawdziwy	-	liście

Rdza	brunatna

Septorioza	liści

Fuzarioza	kłosów

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)

Źródło

P S Z E N I C A 	 O Z I M A

Hondia
DANKO

jakościowa	A

bardzo	wysoka

bardzo	wysoka

średnia	do	wysokiej

320-350	ziaren/m²	*

średni

96

48,5

bardzo	dobra

5,5	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

bardzo	dobra

średnia

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

COBORU

rGt metronom
RAGT	Nasiona

jakościowa	A

bardzo	wysoka

bardzo	wysoka

wysoka

280-350		ziaren/m²	*

późny

93

48,2

bardzo	dobra

4,5	dobra

na	wszystkie	rodzaje	gleb

bardzo	dobra

dobra

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

COBORU	

elixer
w.v.	Borries-	Eckendorf	

paszowa,	grupa	C

średnia	do	wysokiej

niska	do	średniej

niska

270-310	ziaren/m²	*

średnio	wczesny

95

41

średnia

4,0	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

dobra

średnia

średnia

BSA

achim
Saaten	Union

jakościowa	A

bardzo	wysoka

bardzo	wysoka

wysoka

270-310	ziaren/m²	*

średnio	późny

91

48

dobra

4,0	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

średnia

dobra

BSA

lG Jutta
Limagrain

chlebowa	B

wysoka

wysoka

średnia

320-350	ziaren/m²	*

średni	

89

41

bardzo	dobra

5,5	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre	

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

COBORU

arkadia
DANKO

jakościowa	E/A

wysoka

wysoka

średnia

360-390	ziaren/m²	*

wczesny

104

47,9

średnia

6,0	bardzo	dobra

na	wszystkie	rodzaje	gleb

średnia

dobra

średnia

dobra

bardzo	dobra

dobra

COBORU

Princeps
SZ	Streng

jakościowa	A

średnia	do	wysokiej

średnia	do	wysokiej

średnia	do	wysokiej

330-360	ziaren/m²	*

wczesny

97

49

dobra

4,0	dobra

na	gleby	dobre

średnia

średnia

średnia

bardzo	dobra

bardzo	dobra

średnia

UKZUZ
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odmiana
Hodowca

Typ	odmiany

Parametry jakościowe    
Liczba	opadania

Sedymentacja

Zawartość	białka

Gęstość siewu 
Termin	optymalny

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze    
Termin	kłoszenia

wysokość	roślin	[cm]

MTZ	[g]

Odporność	na	wyleganie

Zimotrwałość

wymagania	glebowe

odporność na choroby    
Mączniak	prawdziwy	-	liście

Rdza	brunatna

Septorioza	liści

Fuzarioza	kłosów

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)

Źródło

Julius
KwS	Lochow

jakościowa	A

wysoka	do	b.	wysokiej

wysoka

niska	do	średniej

260-320	ziaren/m²	*

średni

95

45

bardzo	dobra

5,0	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

dobra

bardzo	dobra

dobra

średnia

bardzo	dobra

bardzo	dobra

BSA

odmiana 
Hodowca

Typ	odmiany

Parametry jakościowe     
Liczba	opadania

Sedymentacja

Zawartość	białka

Gęstość siewu 
Termin	optymalny

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze     
Termin	kłoszenia

wysokość	roślin	[cm]

MTZ	[g]

Odporność	na	wyleganie

Zimotrwałość

wymagania	glebowe

odporność na choroby     
Mączniak	prawdziwy	-	liście

Rdza	brunatna

Septorioza	liści

Fuzarioza	kłosów

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	

Brunatna	plamistość	liści	(DTR)

Źródło

P S Z E N I C A 	 O Z I M A

ostroga
DANKO

jakościowa	A	oścista

średnia	do	wysokiej

wysoka	do	b.	wysokiej

średnia	do	wysokiej

380-400	ziaren/m²	*

późny

98

48,8

dobra

6,0	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

dobra

bardzo	dobra

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

COBORU

Delawar
Syngenta

jakościowa	A

wysoka	do	b.	wysokiej

wysoka	

wysoka	

280-320	ziaren/m²	*

średnio	późny

89

40,3

bardzo	dobra

4,0	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre	

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

COBORU

nelson
Saatzucht	Schweiger

elitarna	E

bardzo	wysoka

wysoka	do	b.	wysokiej

średnia	do	wysokiej

250-300	ziaren/m²	*

wczesny

92

44

dobra

5,0	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

średnia

dobra

średnia

dobra

dobra

BSA

euclide
Syngenta

jakościowa	A	oścista

wysoka

wysoka	do	b.	wysokiej

średnia

280-320	ziaren/m²	*

wczesny

75

48,5

bardzo	dobra

3,5	średnia

na	wszystkie	rodzaje	gleb

bardzo	dobra

średnia

dobra

dobra

średnia

dobra

BSA

Bohemia
Selgen

jakościowa	A

wysoka

średnia	do	wysokiej

bardzo	wysoka

350-450	ziaren/m²	*

średnio	wczesny

103

51

średnia

5,5	bardzo	dobra

na	wszystkie	rodzaje	gleb

średnia

średnia

średnia

dobra

średnia

średnia

UKZUZ

* wg zaleceń hodowcy

alexander
DANKO

chlebowa	B

wysoka

średnia

średnia

340-380		ziaren/m²	*

średni

90

43

bardzo	dobra

4,5	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre	

bardzo	dobra

bardzo	dobra

średnia

dobra

bardzo	dobra

dobra

DANKO
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

stanowisko po zbożach          

   wrZesieŃ      PaŹDZiernik    

 do 10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 po 1 Xi

HonDia (a)

rGt metronom (a)

lG JUtta (B)

ostroGa (a)

nelson (e)

PrinCePs (a)

elixer (C)

Delawar (a)

stanowisko po kukurydzy, burakach        

   wrZesieŃ      PaŹDZiernik    

 do 10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 po 1 Xi

HonDia (a)

rGt metronom (a)

lG JUtta (B)

ostroGa (a)

PrinCePs (a)

elixer (C)

Delawar (a)

DOBóR	wYBRANYCH	ODMIAN	PSZENICY	w	ZALEŻNOŚCI	OD	TERMINU	SIEwU	I	PRZEDPLONU

stanowisko po rzepakach, ziemniakach, motylkowych      

   wrZesieŃ      PaŹDZiernik    

 do 10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 po 1 Xi

HonDia (a)

rGt metronom (a)

aCHim (a)

lG JUtta (B)

ostroGa (a)

nelson (e)

eUCliDe (a)

BoHemia (a)

PrinCePs (a)

elixer (C)

Delawar (a)
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PSZ E N I C A 	 O Z I M A

OBLICZANIE	NORM	wYSIEwU

DOBóR	ODMIAN	PSZENICY	w	ZALEŻNOŚCI	OD	RODZAJU	GLEBY

odmiana dobre średnie słabe/mozaiki
Hondia	 	 	

RGT	Metronom

Euclide	 	 	 	 	 	

Bohemia

Arkadia	 	 	

Achim

LG	Jutta

Ostroga

Nelson	 	 	 	 	 	

Elixer	 	 	

Delawar

Julius	 	 	

Princeps

DOBóR	ODMIAN	PSZENICY	w	ZALEŻNOŚCI	OD	wCZESNOŚCI	KłOSZENIA

Eu
cl
id
e	

Ar
ka
di
a	

Pr
in
ce
ps
	

N
el
so
n	

El
ix
er
	

Bo
he

m
ia
	

D
el
aw

ar

RG
T	
M
et
ro
no
m

H
on

di
a

Ju
liu

s	

O
st
ro
ga

Ac
hi
m

LG
	J
ut
ta

wCZESNY ŚREDNIO	wCZESNY ŚREDNI ŚREDNIO-PóŹNY

stosując nasiona kwalifikowane, można precyzyjnie określić normy wysiewu. Jest	to	ważne,	gdyż	często	wysiewane	jest	ZA	DUŻO	

nasion.	Jak	to	zrobić?	wystarczy,	że	do	poniższego	wzoru	podstawimy	dane	z	naszego	katalogu	oraz	informacje	z	etykiety	nasiennej.	

MASA	NASION	DO	wYSIEwU	[KG/HA]	=	
GęSTOŚĆ	SIEwU(1)	x	MTN(2)

ZDOLNOŚĆ	KIEłKOwANIA(3)

odmiana ostroga

Gęstość siewu 
Termin	optymalny	 380-400	ziaren/m²	* 2 31

	STRONY	18-19,	26	w	KATALOGU	

ETYKIETA	NA	wORKU	Z	NASIONAMI	
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PSZ E N Ż Y TO 	 O Z I M E

Hodowca:	DANKO			|		typ odmiany: krótkosłoma

Cechy odmiany:
•	 najlepiej	plonująca	w	2016	wg	COBORU	(a1	-	108%	wzorca,	

a2	-	108%	wzorca),

•	 bardzo	dobre	właściwości	adaptacyjne	do	różnych	warunków	

klimatyczno-glebowych,

•	 bardzo	dobra	zdolność	krzewienia,

•	 odmiana	krótkosłoma	o	dobrej	sztywności.

Pewna wygrana!

odporność na choroby 
Pleśń	śniegowa	 bardzo	dobra

Mączniak	prawdziwy	 dobra

Rdza	brunatna	 bardzo	dobra

Rynchosporioza	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 dobra

Septorioza	plew	 dobra

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 dobra

Źródło: COBORU

Tabele	-	s. 28

5,5

sylwia krupiak 	
Top	Farms	Agro

Pszenżyto ozime kasyno to odmiana dla każdego. Można	

ją	siać	na	stanowiskach	dobrych,	ale	też	z	powodzeniem	na	sta-

nowiskach	słabszych,	na	których	dobrze	sobie	radzi	z	okresowym	

niedoborem	wody,	 jak	 i	 z	nieuregulowanym	pH	gleby.	Posiada	

bardzo	dobrą	odporność	na	choroby,	a	szczególnie	na:	choroby	

podstawy	źdźbła,	rdzę	brunatną	i	fuzariozę	kłosa.	Dobra zdro-

wotność pozwala na to, że można kasyno uprawiać na sta-

nowiskach w płodozmianie zbożowym. Z	naszych	doświadczeń	

polowych	wynika,	że	bardzo		dobrze	sobie	radzi	zasiane	w	ter-

minach	optymalnych,	jak	i	opóźnionych.	wyjątkowo	dobrze	się	

krzewi,	więc	nie	zalecamy	siać	go	zbyt	gęsto.	Rośliny	są	średniej	

wysokości	 z	 ładnym,	 długim	 kłosem,	 wypełnionym	 dorodnym,	

grubym	ziarnem.	Bardzo	dobra	zimotrwałość	roślin,	daje	moż-

liwość	uprawy	tej	odmiany	w	całym	kraju	oraz	bezpieczeństwo	

jej	przezimowania.	kasyno to nowa odmiana pszenżyta, którą 

warto przetestować, bo to się opłaci.

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średni

Termin	dojrzałości	woskowej	 	 średni

wysokość	roślin	[cm]	 	 105

MTZ	[g]	 	 49,7

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Mrozoodporność	 	 5,5	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre
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Hodowca:	DANKO			|		typ odmiany: krótkosłoma

Cechy odmiany:
•	 bardzo	dobra	zdrowotność	i	sztywność,

•	 odmiana	półkarłowa,	o	grubym	źdźble	i	pięknym	kłosie,

•	 bardzo	dobre	plonowanie,

•	 wysoka	zawartość	białka	–	doskonała	w	żywieniu	zwierząt,

•	 bardzo	dobrze	się	krzewi	-	należy	stosować	się	do	zalecanych	

norm	wysiewu.

Plenne, zdrowe i stoi.

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średni

Termin	dojrzałości	woskowej	 	 średnio	późny

wysokość	roślin	[cm]	 	 97

MTZ	[g]	 	 52

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

Mrozoodporność	 	 6,0	bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 	 na	gleby	średnie	i	dobre

odporność na choroby 
Pleśń	śniegowa	 bardzo	dobra

Mączniak	prawdziwy	 bardzo	dobra

Rdza	brunatna	 bardzo	dobra

Rynchosporioza	 bardzo	dobra

Septorioza	liści	 dobra

Septorioza	plew	 średnia

Fuzarioza	kłosów	 bardzo	dobra

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	 bardzo	dobra

Źródło: danko

Tabele	-	s. 28

6,0

P S Z E N Ż Y TO 	 O Z I M E

krzysztof Giemza	
Top	Farms	wielkoposka

Pszenżyto	 ozime	 Gringo	 charakteryzuje	 się	 sztywną	

słomą	 o	 średniej	 długości,	 bez	 tendencji	 do	 wylegania		

o	silnym,	grubym	źdźble.	Odmiana	przy	intensywnym	na-

wożeniu	 azotem	wymaga	 regulacji	 wysokości	 łanu.	 Mało	

podatne	na	choroby	podsuszkowe	i	mączniaka	prawdziwe-

go.	Pszenżyto	to	odznacza	się	niskimi	wymaganiami	glebo-

wymi	i	wysokim	plonem.	Średni plon z powierzchni 980 

hektarów w ostatnich 3 latach uprawy (2015-2017) był 

powyżej wzorca i wyniósł 75,5 dt z hektara na klasach 

bonitacyjnych iV-V. Kłos	gruby,	długi,	dobrze	prezentują-

cy	się	w	łanie.	Ziarno	o	dużej	gęstości	i	dobrej	zawartości	

białka	wysokiej	 jakości,	 sprawdza	się	 idealnie	 jako	kom-

ponent	paszowy.	tylko GrinGo!
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PSZ E N Ż Y TO 	 O Z I M E

odmiana
Hodowca

Typ	odmiany

Parametry jakościowe   	 	

Zawartość	białka

Odporność	na	porastanie

Gęstość siewu    
Termin	optymalny

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze    
Termin	kłoszenia

Termin	dojrzałości	woskowej

wysokość	roślin	[cm]

MTZ	[g]

Odporność	na	wyleganie

Mrozoodporność

wymagania	glebowe

odporność na choroby    
Pleśń	śniegowa

Mączniak	prawdziwy

Rynchosporioza

Septorioza	liści

Septorioza	plew

Rdza	brunatna

Rdza	żółta

Fuzarioza	kłosów

Choroby	podstawy	źdźbła	-	kompleks	

Źródło

* wg zaleceń hodowcy

rotondo
DANKO

krótkosłoma

średnio	wysoka

średnia

250-300	ziaren/m²

średni

średni

99

45,3

dobra

5,5	bardzo	dobra	

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

średnia

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

dobra

dobra

COBORU

Gringo
DANKO

krótkosłoma

wysoka

dobra

300-350	ziaren/m²

średni

średnio	późny

97

52

dobra

6,0	bardzo	dobra

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

średnia

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

DANKO

kasyno
DANKO

krótkosłoma

średnia

średnia

250-300	ziaren/m²

średni

średni

105

49,7

dobra

5,5	bardzo	dobra	

na	gleby	średnie	i	dobre

bardzo	dobra

dobra

bardzo	dobra

dobra

dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

bardzo	dobra

dobra

COBORU
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TOP 	 FA R M S 	 N A S I O N A

Nasiona	najwyższej	jakości	+	sprawdzona	zaprawa	
Celest	Trio	060	FS	=	gwarancja	sukcesu.	
A	to	wszystko	potwierdzone	jedynym	w	Polsce	
certyfikatem	SeedGuard	w	zbożach!

Firma	syngenta	posiada	na	polskim	

rynku	 jedyną	w	 swoim	 rodzaju	 zapra-

wę	zbożową	dedykowaną	dla	przemysłu	

nasiennego	 –	Celest trio 060 fs.	 Jest	

to	 zaprawa	 o	 unikatowym	 spektrum	

zwalczanych	 chorób.	 Slogan	 reklamo-

wy	 produktu	 głosi:	 „Jedna	 zaprawa		

–	wszystkie	kwalifikaty”	–	i	tak	właśnie	

jest.	 Zaprawa	 może	 być	 stosowana		

w	 pszenicy	 oraz	 jęczmieniu,	 zarówno		

w	 oziminach,	 jak	 i	 w	 zbożach	 jarych.	

Dodatkowo	w	 rejestracji	 posiada	 rów-

nież	pszenżyto	ozime	i	żyto	ozime.		

Niezwykłą	 zaletą	 tej	 zaprawy	 jest	

to,	iż	cechuje	się	niesamowitą	skutecz-

nością.	 Trzy	 substancje	 aktywne	 (flu-

dioksonil, Difenokonazol, tebukona-

zol)	 zawarte	w	 Celest	 Trio	 dobrane	 są	

w	 taki	 sposób,	aby	działały	powierzch-

niowo	czynnie	i	wgłębnie.	fludioksonil,	

wchodzący	w	skład	zaprawy	Celest trio 

060 fs,	 jest	 substancją,	 która	nie	 tyl-

ko		zwalcza	choroby,	znajdujące	się	na	

powierzchni	i	wewnątrz	ziarnika,	tworzy	

barierę	wokół	niego,	która	zabezpiecza	

młodą	 siewkę	 przed	 infekcją	 odglebo-

wą.

formula–m	 zapewnia	 doskonałe		

i	trwałe	pokrycie	ziarniaków.

NOwA	JAKOŚĆ
firma top farms agro	 dysponuje	

wysokiej	 jakości	 sprzętem	 do	 zapra-

wiania	nasion,	dzięki	czemu	proces	za-

prawiania	przebiega	szybko	i	sprawnie.	

Odpowiednia	 ilość	 zaprawy	 trafia	 na	

ziarniaki,	 a	 dzięki	 formule-m,	 która	

wchodzi	 w	 skład	 zaprawy	 Celest trio 

060 fs,	 wybarwienie	 poszczególnych	

ziarniaków	oraz	przyleganie	zaprawy	do	

ziarna	jest	niemal	idealne.

SYSTEM	JAKOŚCI		
ZAPRAwIANYCH	NASION

top farms agro	jako	pierwsza	firma	

w	 Polsce	 wprowadza	 certyfikat	 jakości	

seedGuard.	Nasiona	zaprawiane	według	

tego	certyfikatu	cechują	się	sprawdzoną	

jakością	zaprawiania,	zarówno	jeśli	cho-

dzi	o	zawartość	substancji	aktywnej	na	

ziarnie,	jak	i	poziom	uwalnianego	pyłu	w	

teście	Heubacha.

wSPARCIE	FIRMY	SYNGENTA

syngenta,	 to	 nie	 tylko	 dostawca	

sprawdzonych	i	skutecznych	produktów	

do	zaprawiania	nasion,	ale	również	so-

lidny	 partner	 w	 poszukiwaniu	 nowych	

rozwiązań.	 syngenta	 posiada	 kilkana-

ście	 instytutów	 badawczych,	 których	

celem	 jest	 wsparcie	 firm	 nasiennych.		

w	ramach	sieci	syngenta seedcare in-

stitute	 zespół	 wysoko	 wykwalifikowa-

nych	 ekspertów	 dąży	 do	 doskonałości	

w	 dostarczaniu	 najlepszych	 w	 swojej	

klasie	 usług	 dla	 klientów	 w	 zakresie	

aplikacji	 zapraw	 nasiennych.	 Efektem	

tej	współpracy	są	najlepsze	nasiona	od	

firmy	top farms agro,	skutecznie	chro-

nione	przez	zaprawę	Celest trio 060 fs.

Jarosław lustig 
Crop	Field	Expert	Seedcare
Syngenta	Polska	Sp.	z	o.o.



www.topfarms-nasiona.pl  Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018Top Farms Nasiona  |  Poradnik Nasienny 2018 www.topfarms-nasiona.pl30

JęC ZM I E ń 	 O Z I M Y

Padura

Hodowca:	Limagrain			|			typ odmiany: pastewna,	wielorzędowa

Hodowca:	IGP	Polska	(SZ	Streng)			|			typ odmiany: pastewna,	2-rzędowa

Cechy odmiany:
•	 przydatna	do	wszystkich	rejonów	w	Polsce,

•	 średnio-późna	o	krótkim	źdźble,

•	 do	opóźnionego	siewu,

•	 wysoka	odporność	na	choroby,

•	 bardzo	wysoka	zimotrwałość.

Cechy odmiany:
•	 lider	dwurzędowego	jęczmienia	ozimego,

•	 doskonała	stabilność,

•	 szeroki	 zakres	 odporności	 przeciwko	 wszystkim	 ważnym	

chorobom	 jęczmienia,	 szczególnie	 przeciwko	 rdzy	 karło-

watej,

•	 bardzo	dobra	jakość	ziarna,

•	 bardzo	dobra	zimotrwałość.

Najwyższa zimotrwałość w połączeniu  
z doskonałym plonowaniem!

Przekonujące grube ziarno!

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średniowczesny

Długość	źdźbła	 	 średniodługie

MTZ	[g]	 	 48,2

Odporność	na	wyleganie	 	 średnia

Mrozoodporność	 	 bardzo	dobra

wymagania	glebowe	 średnie

	

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 średnio-późny

Długość	źdźbła	 	 średniokrótkie

MTZ	[g]	 	 55,5

Odporność	na	wyleganie	 	 wysoka

Mrozoodporność	 	 dobra

wymagania	glebowe	 niskie

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	 	 	bardzo	dobra

Plamistość	siatkowa	 	 dobra

Rynchosporioza	 dobra

Rdza	jęczmienia	 bardzo	dobra

Źródło: BSA

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	 	 średnia

Plamistość	siatkowa	 	 bardzo	dobra

Rynchosporioza	 bardzo	dobra

Rdza	jęczmienia	 bardzo	dobra

Źródło: BSA
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Hodowca:	DANKO			|		typ odmiany: liniowa	

korzyści ze stosowania jednostki siewnej:
•	 z	uwagi	na	nadzwyczajną	krzewistość,	zbliżoną	do	odmian	mieszańcowych,	zyskujesz	dużą	oszczędność	na	ilości	i	kosztach	wysiewu,

•	 precyzyjny	siew	zapewniony	dzięki	wysokim	parametrom	jakościowym	ziarna,

•	 szybkie	i	wyrównane	wschody,

•	 niższe	koszty	ochrony	chemicznej	-	mniejsza	skłonność	do	wylegania	i	porażania	chorobami	grzybowymi,

•	 obniżona	podatność	na	sporysz	–	łatwiejszy	zbyt	plonu	o	bardzo	dobrych	parametrach	jakościowych,

•	 plon	wyższy	o	10%.

Ż Y TO 	 O Z I M E

Cechy odmiany:
•	 populacyjna	forma	żyta	o	skróconym	źdźble,	przeznaczona	

do	uprawy	na	ziarno,

•	 rewelacyjnie	się	krzewi,	doskonale	znosi	rozrzedzony	siew,

•	 wysoka	odporność	na	choroby	podstawy	źdźbła,	mączniaka	

prawdziwego	i	rdzę	źdźbłową,

•	 ziarno	dobrze	wyrównane,	o	bardzo	dobrej	jakości	młynarsko-	

-piekarskiej,

•	 plonowanie	na	poziomie	czołowych	odmian	populacyjnych,	

•	 bardzo	dobrze	się	krzewi	-	należy	stosować	się	do	zaleca-

nych	norm	wysiewu.

Pierwsza w Polsce odmiana żyta populacyjnego dostępna w jednostkach siewnych!
Nadzwyczajna zdolność krzewienia. Dobra odporność na wyleganie.

ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze 
Termin	kłoszenia	 	 wczesny

wysokość	roślin	[cm]	 	 135

MTZ	[g]	 	 34

Odporność	na	wyleganie	 	 dobra

	

odporność na choroby 
Mączniak	prawdziwy	-	liście	 	 bardzo	dobra

Rdza	źdźbłowa	 	 dobra

Rynchosporioza	 dobra

Septorioza	liści	 średnia

Choroby	podstawy	źdźbła	 bardzo	dobra

Źródło: DANKO
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w	 intensywnej	 uprawie	 zbóż	 właściwe	 nawożenie	 mi-

kroelementami	jest	istotnym	czynnikiem	podnoszącym	plon	

i	zwiększającym	jego	jakość.	

ADOB	rekomenduje	program	nawożenia	oparty	na	wie-

loskładnikowych	 nawozach	Basfoliar®	 2.0	 i	mikroelemento-

wych	nawozach	ADOB®.	

Jesienią rekomendujemy	 zastosować	 Basfoliar®	 2.0		

12-4-6+S	 (5l/ha)	 wraz	 z	 nawozami	 ADOB®	 2.0	 Mn	 (1l/ha),	

ADOB®	2.0	Cu	IDHA	(0,5l/ha)	i	ADOB®	2.0	Mo	(0,1	l/ha).	Takie	

nawożenie	zapewnia	roślinom	optymalny	rozwój	na	jesień,	

zwiększa	 produkcję	 cukrów	 i	 białek,	 przyczyniając	 się	 do	

lepszej	zimotrwałości	roślin.	

Do	nawożenia wiosennego zalecamy	2-3	krotne	zasto-

sowanie	wieloskładnikowego,	zawierającego	duże	ilości	ma-

gnezu,	nawozu	Basfoliar®	2.0	36	Extra	w	dawce	4l/ha.	Nie-

zbędne	jest	także	nawożenie	mikroelementami,	takimi	jak:	

miedź	–	ADOB®	2.0	Cu	IDHA	(1l/ha),	mangan	-	ADOB®	2.0	Mn	

(1,5l/ha),	cynk	–	ADOB®	2.0	Zn	IDHA	(1kg/ha),	żelazo	–	ADOB®	

Fe	IDHA	(0,5l/ha)	i	bor	–	ADOB®	Bor	(0,3	l/ha).	

Na	 stanowiskach	 o	 niskiej	 zawartości	 fosforu,	 potasu	

lub	 siarki	 technologia	 może	 zostać	 uzupełniona	 zastoso-

waniem	nawozu	ADOB®	 PK	 i	ADOB®	 Siarka.	Mikroelementy		

w	nawozach	ADOB	(poza	borem	i	molibdenem)	są	schelato-

wane	 nowoczesnym,	 biodegradowalnym	 czynnikiem	 IDHA,	

dzięki	czemu	są	łatwo	i	szybko	dostępne	dla	roślin.	Innowa-

cyjna	technologia	2.0	poprawia	przyswajalność	składników	

pokarmowych	przez	rośliny	i	zwiększa	efektywność	działa-

nia	nawozów.

R Z E PA K 	 O Z I M Y

Hodowca:	Mike	Pickford

Cechy odmiany:
•	 bardzo	dobra	zimotrwałość	(potwierdzona	w	2016),

•	 bardzo	dobry	wigor	początkowy,

•	 doskonała	regeneracja	wiosenna,

•	 dobra	odporność	na	wyleganie,

•	 stabilny	i	wysoki	plon	nasion,

•	 wczesny	do	zbioru.

Wysokie i stabilne plonowanie w latach. 
Nasiona wybitnie grube o wysokiej zawartości 
oleju. Bardzo dobra zimotrwałość.
Intensywny wzrost jesienny.

Kite
Cechy odmiany: (skala:	1	-	niekorzystna,	9	-	wybitna)

kite 46,3 8 7 5 6 6 4

DK	Camelot	 46,4	 7	 8	 6	 6	 6	 5

Fashion	 45,2	 8	 6	 7	 5	 6	 4

Vision	 44,5	 8	 7	 6	 5	 6	 6

Es	Astrid	 43,4	 8	 8	 4	 6	 5	 7

Castille	 43,2	 8	 8	 8	 6	 5	 6

Źródło: Wyniki oficjalnych doświadczeń w Wielkiej Brytanii 
przeliczone na skalę 9-stopniową wg HGCA Recommended List
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Program	nawożenia	zbóż	rekomendowany	przez	ADOB
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TO P 	 FA R M S 	 N A S I O N A

to	efekt	naszej	współpracy	z	firmami	SYNGENTA	oraz	ADOB.	w	ramach	programu	rolnik	otrzymuje	materiał	siewny	pochodzący	od	

najlepszych,	zagranicznych	hodowców	oraz	program	nowoczesnej	uprawy	opracowany	przez	firmy	SYNGENTA	i	ADOB.

to	kwalifikowany	materiał	siewny	zbóż	odmian	hodowli	DANKO	o	bardzo	dobrych	parametrach	jakościowych	z	technologią	uprawy	

autorstwa	firmy	ADAMA.

wyrazem uznania dla jakości nasion top farms 
jest ich udział na wyłącznych prawach w programach:

    

Nasiona Premium to program założony już 10 lat temu. 

Do tego programu kierujemy nasze najlepsze i najnowsze 

odmiany. Tylko profesjonalne przygotowanie nasion gwa-

rantuje, że nasze odmiany w pełni oddadzą swój potencjał 

genetyczny, a rolnik będzie mógł w pełni ten potencjał wy-

korzystać.

Zdecydowaliśmy się na  udział w programie Nasiona Premium 

ze względu na najlepsze odmiany renomowanej polskiej ho-

dowli DANKO przygotowane przez lidera branży nasiennej 

w Polsce - Top Farms Agro. Wzbogacaliśmy je o skuteczne 

propozycje rozwiązań chemicznych marki ADAMA, żeby  za-

gwarantować rolnikowi pełną satysfakcję z upraw.

Jednym z owoców naszej współpracy jest założony 7 lat temu 

program Platinum Seeds. Jego główną ideą było zwiększa-

nie wydajności produkcji polowej. Przetestowane przez Top 

Farms Agro odmiany zagranicznych hodowców zaprawione 

wysokiej jakości zaprawą,  wraz z rekomendacją dopasowa-

nego programu ochrony Syngenta spotkały się z dużym zain-

teresowaniem rolników, co jest naszym wspólnym sukcesem.

Program Platinum Seeds w znaczący sposób ułatwia rolni-

kowi uprawę polową, proponując dedykowane technologie 

do wyłącznie najlepszych odmian z zagranicznych hodowli. 

Korzystając z autorskich rozwiązań ochrony roślin i nawo-

żenia dolistnego ADOB, sukces rolnika jest na wyciągnięcie 

ręki!

Dariusz majchrzycki
Danko

moshik fish
Adama

agnieszka Dworczak-Jakubowska
Syngenta

Błażej Chudziński
ADOB

tylko 
polskie oDmiany
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ADAR	Handel	Nawozami	Sztucznymi	Sp.	z	o.o.	 88-170	 Pakość		 Sw	Jana	21	 52	354	85	06		 2

AGRA	Przedsiębiorstwo	Zaoptrzenia	Rolnictwa	Andrzej	Nowicki			 57-300	 Kłodzko	 Towarowa	1	 74	867	18	74	 5

Agra-H	Import	Export	Sp.j	Krzysztof	wojdyła	i	Henryk	Krzysztof	 48-351	 Biała	Nyska	 Nyska	27		 77	435	68	25	 5

Agricola-Lublin	Sp.	z	o.o.	 21-003	 Ciecierzyn	 Ciecierzyn	121a	 817	561	312	 6

Agro-Biznes	Sp.j.	Sularz	-	Rudnicki	 66-400	 Gorzów	wlkp.	 Myśliborska	56	 95	731	42	24	 1

AgroCENTRUM	Dariusz	Kiciński	 99-311	 Bedlno	 Pniewo	80b		 660	698	389	 2

Agrochem	Puławy	Sp.	z	o.o.	 77-300	 Człuchów	 Mickiewicza	5	 59	834	56	70/71	 2

Agrolex	Sp.	z	o.o.	 74-200	 Pyrzyce		 Głowackiego	22	 91	570	20	30	 1

Agrol-Kiejnih	Mariusz	Kiejnih	 64-600		 Oborniki	 Przemysłowa	1		 515	177	478	 2

Agrolok	Sp.	z	o.o.	 87-400	 Golub-Dobrzyń	 Dworcowa	4	 56	682	38	88	 3

Agromund	Sp.	z	o.o	 46-100	 Namysłów	 Piłsudskiego	25	 77	410	34	54	 7

AGROPLON		Sp.j.		Fijałkowski	J.	Gonera	K.	 59-424	 Męcinka	 Piotrowice	27	 76	870	88	76	 5

AgroPol	 64-330	 Opalenica	 łąkowa	2a	 533	179	727	 4

AGROPOL	Marian	Olejnik		Stanisław	Krawiec	Sp.j.	 49-330	 łosiów	 Główna	1F	 727	501	405	 5

Agrosieć	Sp.	z	o.o.	 86-200	 Chełmno	 Przemysłowa	6	 56	677	04	60	 1

AGROSIMEX	Sp.	z	o.o.	 05-620	 Błędów	 Goliany	43	 609	324	326	 2

AKORD	Środki	Do	Produkcji	Rolnej	 64-125	 Poniec	 Bojanowska	9	 606	739	813	 4

Ambroży	Sp.	z	o.o.		 56-420	 Bierutów	 Namysłowska	21	 71	398	91	32			wew.	207	 5

ATR	Agrohandel	Sp.	z	o.o.	 73-110	 Stargard	 Podmiejska	1	 91	471	37	57	 1

Baza	Ogrodniczo-Rolnicza	Sp.j.	Maria	Jaskowska	Klósak	 63-410	 Daniszyn	 Daniszyn	79	 510	831	353	 4

Bazi	B.K.	Sadowscy	Sp.j.	 11-015	 Olsztynek	 Dworcowa	4	 89	519	16	14	 3

Biochem	S.	Jabłoński	D.	Czyż	Sp.j.	 48-130	 Kietrz	 Raciborska	113	 77	471	19	70	 7

Biuro	Doradczo-Handlowo-Usługowe	ROLNIK	Daniela	Sobczyk	 42-445	 Szczekociny		 Leśna		 343	557	360	 6

BOFERM	Marcin	Bojdo	P.P.H.U.	 08-210	 Platerów	 Górki	13	 833	579	897	 6

BZK	Group	Sp.	z	o.o.	 49-300	 Brzeg	 Mleczna	2	 77	41	63	137	wew.214	 5

Centrala	Nasienna	w	warszawie	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Pułtusku	 06-100	 Pułtusk	 Nasielska	8	 22	335	59	74	 3

Centrum	Hurtowe	Pasz	Mirosław	Bąk	i	Sławomir	wojtylak	Sp.j.	 88-300	 Mogilno	 Przemysłowa	7a		 607	507	498	 2

Centrum	Rolnicze	Avena	S.C.	łuczak	&	Żarnecki	 62-860		 Opatówek	 Szulec	20	 695	795	874	 2

Eko-Agro	Środki	do	Produkcji	Rolnej	Edmund	Kaczmarek	 63-840	 Krobia	 Poznańska	40a	 501	780	900	 4

Fargo	P.w.	Grzegorz	Kiejnich	 62-080	 Tarnowo	Podgórne	 wierzbowa	9	 602	788	108	 4

Fast-Chem	Stanisław	Fabrowski	 22-530	 Mircze	 Kryłowska	10	 846	519	216	 6

Firma	„KUMA”	Magda	&	Magda	Sp.j.	 63-600		 Kępno	 Olszowa		Granitowa	9	 62	78	26	000	 2

Flora	Sp.	z	o.o.	 46-320	 Praszka	 Kopernika	15	 34	359	11	89	wew.	18	 5

Gach-Agro	Natalia	Gach	 47-330	 Zdzieszowice	 Za	odrą	4	 774	820	802	 6

GOP-ROL	Józef	Gorgiel	 64-225	 Jaromierz	 Jaromierz	26	 601	983	734	 4

Handel	Ogólnorolniczy	Przemysław	wojtasik	 77-424		 Zakrzewo		 Złotowska	10	 67	266	72	11	 1

Hurtownia	Rolno-Ogrodnicza	Magra	INAGRI	Sp.	z	o.o.	 98-200		 Sieradz	 wojska	Polskiego	136	 438	222	736	 2

INNwEROL	Bernard	walda	 64-330	 łęczyce	 łęczyce	22	 669	494	376	 4

INTER-VAX	wacław	Górny	 88-400	 Żnin	 Dworcowa	29		 662	017	257	 4

Jawal	&	M.R.Z.	Murawiec	Sp.j.	 89-115	 Mrocza		 Polna	17	 52	385	84	16	 1

Jawal	wągrowiec	Dawid	Klemiński	 62-100	 wągrowiec	 Kcyńska	129	 501	263	519	 4

Karpol	Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usługowe	wojciech	Pacuła	 76-039	 Biesiekierz		 Kotłowo	3		 94	340	93	20	 1

KOAGRA	Sp.	z	o.o.	Sp.k.	 64-541	 Podrzewie	 Dusznicka	24	 695	699	981	 4

Kojpasz	Sp.j.	Kossowski,	Jakubik	 21-580	 wisznice	 Przemysłowa	13	 833	782	252	 6

Marchem-Smolarz	i	Czech	Sp.j.	 46-220	 Byczyna	 Polanowicka	11	 774	134	138	 6

Maria	I	Sp.	z	o.o.	 64-100	 Leszno	 Spółdzielcza	2	 501	023	520	 4

nazwa dystrybucji kod poczt. miejscowość ulica telefon rejon
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Market	Rolniczy	Minge	Sp.	z	o.o.	 62-066	 Granowo	 Poznańska	78	 782	070	084	 4

Napena	Sp.	z	o.o.	 64-500	 Szamotuły	 Świdlińska	1	 785	901	430	 4

Osadkowski-Cebulski		Sp.	z	o.o.	 59-220	 Legnica	 Nasienna	6	 76	850	58	52	 5

Osadowski	S.A.	 56-420	 Bierutów	 Kolejowa	6		 71	394	70	20		 5

P.H.	Agro-Chemia	Sławomir	Spychalski	 87-800		 Lubraniec	 Strażacka	1	 542	862	165	 2

P.H.	Agrofarm	 63-023	 Sulęcinek	 Kopczynowska	45	 603	110	166	 4

P.H.	AGRO-MAX		 97-515	 Masłowice	 Strzelce	Małe	66a	 502	793	266	 2

P.H.	AGROSKłAD	Sp.j.	 97-225	 Ujazd	 Józefin	39	 447	192	488	 6

P.H.	Agro-Ters	Sp.j.	E.	Solak	i	S.	Solak	 22-100	 Chełm	 Rampa	Brzeska	3	 825	654	078	 6

P.H.P.U.	Agro-Mat	Andrzej	Tracz	 57-200	 Ząbkowice	Śląskie		 Braszowice	4B	 74	816	02	90	wew.	25	 5

P.H.U.	„Agro	As”	Z.Bednarski	&		A.	Sajdutka	Sp.j.	 49-200	 Grodków	 Otmuchowska	4E	 77	42	40	613	 5

P.H.U.	„ARPON”	Sp.c	Zbigniew	i	wiesława	wojtyczka	 63-921	 Chojno	 Chojno	31a	 667	659	595	 4

P.H.U.	AGRAR	Sp.	z	o.o.	 62-300	 września	 Gen.	Sikorskiego	34	 503	192	252	 2

P.H.U.	Agrochem	Kropka	Karol	 43-424	 Drogomyśl	 wiślańska	52	 338	572	019	 6

P.H.U.	MAN	Jan	Hofman	 86-341	 Świecie	nad	Osą		 Świecie	nad	Osą	15	 602	242	716	 2

P.P.H.	wikrol	Krystian	Moczkowski	 97-306	 Grabica	 Bleszyn	6	 446	161	159	 6

P.P.H.U.	Agro	Polan	Paweł	Przybylik	 42-436	 Pilica	 Siadcza	52	 605	205	780	 6

P.P.H.U.	Agromarket	Sp.	z	o.o.	 73-155	 wiewiecko	 wiewiecko	36c	 91	397	18	46	 1

P.P.H.U.	Agrozieleń	Michał	Kłodawski	 06-500	 Mława	 Polna	11	 606	233	258	 3

P.w.	Lechpol	Sp.	z	o.o.	 89-200	 	Szubin	 Jana	Pawła	II	36	 52	384	28	51	 2

Piasny	wojciech	Chłodnictwo-Rolnictwo-Ogród	 63-740	 Kobylin	 Kolejowa	9a	 508	185	608	 4

PIMAR	Piotr	Machula,	Grzegorz	Machula	 27-425	 waśniów	 Czajęcice	38	 507	021	688	 6

ProCam	Polska	Sp.	z	o.o.	 83-110	 Tczew	 30	Stycznia	37	 65	571	15	83	 3

Punkt	handlowy	Bogdanowice	Kolonia	 48-100	 Głubczyce	 Bogdanowice	Kolonia	 77	485	06	69	 7

PZR	Makrol	Marek	Szymura	 63-720	 Koźmin	wielkopolski	 Borecka	58	 665	774	222	 4

RAZEM	Zrzeszenie	Producentów	Trzody	Chlewnej	 64-020	 Czempiń	 Kolejowa	36	 608	022	265	 4

Rola	Sp.	z	o.o.	 77-300	 Człuchów	 Słowackiego	19	 608	322	703	 2

Rolchem	Plus	Sp.	z	o.o.	 62-010	 Pobiedziska	 Kaczyńska	10	 721	804	921	 2

Rol-Mech	Grażyna	i	Jan	Grześko	Sp.	z	o.o.	 37-550	 Radymno	 Juliusza	Słowackiego	17	 166	282	266	 6

Rolpol	Romuald	Polczyk	 98-300		 wieluń		 Sieradzka	70b	 438	439	952	 2

Roltech	Mateusz	Owsianny	 62-070	 Dopiewo	 Ks.	A.	Majcherka	2	 604	712	301	 4

SCANDAGRA	Polska	Sp.z	o.o.	 86-031	 Żołędowo	 dr.	A.Schmidta	1	 52	381	36	01	 3

Skład	Ogólnorolny	Hurt-Detal-Transport	Maria	wicha	 55-311	 Kostomłoty	 wrocławska	14	 601	098	290	 5

SKUP	I	SPRZEDAŻ	ART.	ROLNO-BUDOwLANYCH	Mirosław	Talaga	 63-505	 Doruchów	 Zalesie	10a	 697	704	344	 4

SłAwA	Zaopatrzenie	Ogrodniczo-Rolne	Sławomira	Nabzdyk	 63-720	 Koźmin	wielkopolski	 Strzelecka	6	 721	383	600	 4

Sobianek	Sp.	z	o.o.	 21-200	 Parczew	 Polna	70	 833	544	491	 6

Solarcorn	Sp.	z	o.o.	 21-050	 Piaski	 Janówek	53	 815	810	503	 6

Spółdzielnia	Kołek	Rolniczych	Kąty	wrocławskie	 55-080	 Kąty	wrocławskie		 Spółdzielcza	4	 785	976	149	 5

Stanisław	Skoracki	Sprzedaż	Środków	do	Produkcji	Rolnej	 64-234	 Przemęt	 Poświętno	8	 661	943	249	 4

Stowarzyszenie	Rolników	w	Kowalewie	Pomorskim	„STOROL”	 87-410		 Kowalewo	Pomorskie	 1	Stycznia	16	 502	572	140	 2

Supros	Agro	Sp.	z	o.o.	 16-423	 Bakałarzewo	 Polna	12	 502	239	704	 3

Timrol	Sp.	J.	Józef	Drozdowski	i	Jarosław	Pielecki	 83-140		 Gniew		 Gniewskie	Młyny	14	 58	535	48	82	 1

TOMAR	Lotyń	Sp.	z	o.o.	Spółka	Komandytowa	 64-965	 Okonek	 Szczeciniecka	33	 67	266	07	00	 2

wialan	Langer	i	wiatr	Sp.j.	 33-100	 Tarnów		 Hodowlana	9	 146	293	070	 6

wilkołaziak	Serwinek	Jacek	 23-212	 wilkołaz	I	 wilkołaz	III	92	 818	212	074	 6

Zakłady	Zbożowe	w	Żninie	Adamski	Marek		 88-400	 Żnin	 Sportowa	1	 52	302	06	05		 2



rejon i tel.	+48	666	831	978

rejon ii tel.	+48	694	467	734

rejon iii tel.	+48	664	779	056

reJon iV	 tel.	+48	666	831	895

reJon V	 tel.	+48	698	690	749

reJon Vi	 tel.	+48	664	779	061

reJon Vii	 tel.	+48	608	298	298

* Punkt handlowy top farms agro sp. z o.o.
Bogdanowice kolonia, 48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 0669, tel. +48 600 012 834
tel. +48 660 444 338, tel. +48 608 298 298

top farms agro sp. z o.o.
ul.	Przelot	24,	60-408	Poznań
tel.	+48	61	847	91	39
e-mail:	nasiona@topfarms.pl www.topfarms-nasiona.pl


