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Prezes Zarządu
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Rosną zagrożenia 
w uprawie zbóż  

– jak im zaradzić?

O tym tytule 16 czerwca odbyło się zorganizowane przez „Top Agrar Polska” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy” webinarium, do którego 

zostali zaproszeni eksperci z różnych firm związanych z nasiennictwem. Obok Top Farms Agro udział wzięli przedstawiciele firm: 

Hodowla Roślin DANKO, Syngenta i Horsch. 

Zmiany klimatyczne powodują, że warunki pogodowe dla upraw rolniczych stają się szczególnie niestabilne. Dodatkowo zmieniają 

się polityczne uwarunkowania produkcji, jak zapowiadane radykalne ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych i środków 

ochrony roślin. Czy wobec tych zmian my, rolnicy, jesteśmy sami? Nie. Uczestnicy debaty zgodnie wskazują, że rozwiązań dostarcza 

przede wszystkim NOWOCZESNE NASIENNICTWO. Postanowiliśmy przytoczyć najbardziej ciekawe głosy z dyskusji oraz zapre-

zentować konkretne innowacje.

Sztuka siewu
W ubiegłym roku na łamach naszego PORADNIKA NASIENNEGO przestawiliśmy Państwu Zapiski Top Farmera, które były zbiorem 

podstawowych praktyk stosowanych w naszych gospodarstwach. W tym roku postanowiliśmy zgłębić temat samego siewu. Po-

nownie pochylamy się nad doborem odmian, terminem, normami oraz głębokością siewu, ale tym razem rozszerzamy tę wiedzę  

o konkretne uzasadnienia stosowanych praktyk.

Na sukces składa się wiele czynników. Nie wystarczy wyłącznie dobra odmiana czy dobra zaprawa. Nawet najlepszy siewnik nie za-

gwarantuje idealnych wschodów, jeżeli będzie wysiewał słabej jakości materiał siewny – albo co gorsza – pochodzący z nieznanego 

źródła. Gwarantem sukcesu jest wyłącznie najlepsza odmiana (lub mieszanka odmian) przygotowana według rygorystycznych pro-

cedur zapewniających czystość i zdrowotność nasion. Tak robimy w gospodarstwach Top Farms i wyłącznie taki towar prezentujemy 

Państwu na łamach niniejszego Poradnika Nasiennego.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Nasiennym i jednocześnie zachęcamy do kontaktu – podzielcie się z nami swoimi 

obserwacjami, wątpliwościami i doświadczeniami.

Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania wysłane pod adres nasiona@topfarms.pl.

W nadchodzącym sezonie życzymy Państwu obfitych plonów.

Bądźmy Top Farmerami!
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Informacje zawarte w tym poradniku zostały oparte na wynikach urzędowych badań publikowa-
nych przez COBORU, informacjach dostarczonych przez hodowców oraz na doświadczeniach 
własnych Top Farms Agro. Jednak z uwagi na dużą zmienność warunków środowiskowych  
i klimatycznych podane wartości mogą się różnić od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej. 
Należy je więc rozumieć jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarun-
kową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy zapoznać 
się z aktualną etykietą.
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Top Farms Nasiona

Zdrowotności
• zdrowe, dobrze wypełnione na-

siona i wolne od patogenów siewki  
z własnej uprawy nasiennej,

• lepszy rozwój siewek – ochrona zia-
ren zaprawami najwyższej jakości,

• mniejsza liczba zabiegów ochrony 
roślin – oszczędność czasu i pie-
niędzy.

Czystości
• brak zmieszania z obcymi gatun-

kami na polu,
• jednolity surowiec to wyższa cena 

w skupie,
• precyzyjniejszy wysiew to mniej-

sza ilość kupowanego materiału 
siewnego.

Wyrównaniu
• jednolity łan,
• większa efektywność zabiegów,
• niższe koszty produkcji.

Top Farms Nasiona to nawet do 10% wyższy plon dzięki ich:

Oferta sprawdzonych odmian
Dzięki wieloletnim doświadczeniom na własnych polach, badaniom oraz znajomości rynku oferujemy najlepsze 

odmiany topowych hodowli, które sprawdzają się w polskich warunkach.

Standaryzowane rozmnożenia
Produkujemy nasiona w Polsce na własnych, wielkoobszarowych plantacjach, wyłącznie po przedplonie dwuli-

ściennym. Gwarantuje to wolny od fuzarioz materiał siewny w dużych, wyrównanych partiach. Za jakość polową 

odpowiada Centralna Grupa Nasienna.

Nowoczesna produkcja maszynowa
Oferujemy nasiona dokładnie wyczyszczone, wyrównane, w 100% pokryte najlepszymi zaprawami, które sku-

tecznie chronią rośliny w początkowych fazach wzrostu. Tak przygotowany materiał siewny przekłada się na 

wysoki plon.

Profesjonalne doradztwo i serwis
Nasi klienci mogą liczyć na fachowe porady 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 

pewność, że prezentowane rozwiązania są zgodne ze specyfiką i potrzebami gospodarstw.

Co cechuje 
Top Farms Nasiona?
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Zboża ozime

Co nowego w 2020?

RGT Provision 
Zbierz prowizję ze swojego pola! 

Nasza odpowiedź na suszę.

SU Mangold 
Średnio wczesny 

król plonu!

SY Yukon 
Doskonała kombinacja 

zimotrwałości i zdrowotności!

nanogro forte superstrat jest nowoczesnym, innowacyj-

nym  i unikalnym stymulatorem, swoistym aktywatorem wzro-

stu i plonowania oraz induktorem odporności roślin na warunki 

stresowe. Zastosowanie tego preparatu już w momencie za-

prawiania ziarna powoduje wyrównane i szybkie wschody (na-

wet pomimo niesprzyjających warunków pogodowych), dobre 

korzenienie się, gromadzenie wielu substancji odżywczych w 

młodej roślinie. 

Zaprawienie nanogro forte superstart ziarna (nasion) powodu-

je maksymalne wykorzystanie potencjału nasion do pęcznienia 

nawet przy minimalnej ilości wody i aktywację enzymów hydro-

litycznych, dzięki którym następuje uruchomienie materiałów 

zapasowych i wzmocnienie metabolizmu nasienia (ziarna). 

Dodatek do nanogro forte superstart substancji humuso-

wych powoduje szybsze działanie samego nanogro które jest 

natychmiast po zastosowaniu na roślinę transportowane do 

wnętrza komórek roślinnych, dodatkowo wzmacniając roślinę. 

Kwasy humusowe zwiększają równocześnie przyleganie do 

ziarna zaprawy i nawozów donasiennych. 

Korzyści stosowania:
• równomierne wschody  nawet w trud-

nych warunkach,

• indukcja odporności na choroby  

i stresy spowodowane czynnikami 

środowiskowymi,

• wzrost tolerancji na suszę i niskie tem-

peratury

• silny rozwój systemu korzeniowego, 

• silne krzewienie się roślin

• lepsze przezimowanie

• szybkie ruszenie na wiosnę z wegeta-

cją mocnych i zdrowych roślin

• potwierdzony wieloletnimi doświad-

czeniami wzrost plonowania nawet do 

20% i poprawa parametrów ziarna.
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Dobór odmian pszenicy 
w zależności od rodzaju gleby

Dobór odmian pszenicy  
w zależności od  
terminu kłoszenia

Euclide (A)

RGT Provision (A/B)

SU Mangold (B)

Elixer (C)

RGT Metronom (A)

Fenomen (A)

Hondia (A)

TOP HPF

Ostroga (A)

Achim (A)

LG Jutta (B)

SY Yukon (A/B)

TOP JOA

Hondia (A)

RGT Metronom (A)

Euclide (A)

Achim (A)

LG Jutta (B)

Ostroga (A)

Fenomen (A)

Elixer (C)

SU Mangold (B)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)

WCZESNY 

ŚREDNI 

ŚREDNIO PÓŹNY

1. Wejdź na naszą stronę internetową www.topfarms-nasiona.pl i kliknij w za-
kładkę E-doradca.

2. Zaznacz właściwe dla Twojego gospodarstwa warianty odpowiedzi w naszym 
interaktywnym formularzu.

3. E-doradca sam określi odmiany idealne na Twoje pole.
4. Jeżeli chcesz, możesz za pomocą formularza zapytać o dostępność odmian!

E-doradca

Ustalenie struktury zasiewów to bardzo ważny etap planowania uprawy. Dobór odpowiednich odmian to połowa sukcesu! 

Jak zatem dokonać właściwego wyboru? 

Przy doborze konkretnych odmian kieruję się charakterystyką 
gospodarstwa, stawiając sobie kilka pytań:
• na jakich glebach będzie prowadzona uprawa?

• jaki jest cel uprawy: konsumpcyjny/paszowy?

• co było przedplonem, kiedy będę mógł siać?

• co będę siał później, kiedy muszę „zwolnić” pole?

Znając odpowiedzi na powyższe pytania, zaczynam szukać sprawdzonych informacji. 

Gdzie? Na przykład w E-doradcy.

Oraz w Poradniku Nasiennym.

Odmiana

Odmiana

Dobre Średnie Słabe/

mozaiki

Dobór odmiany
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Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Październik

Październik

Październik

Stanowisko po rzepakach, ziemniakach, roślinach motylkowych Odmiana

Odmiana

Odmiana

Stanowisko po zbożach

Stanowisko po kukurydzy, burakach

Optymalny dobór odmian pszenicy w zależności  
od terminu siewu i przedplonu

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

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

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)

Euclide (A)

Fenomen (A)

Elixer (C)

SU Mangold (B)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)

Hondia (A)

RGT Metronom (A)

LG Jutta (B)

Ostroga (A)

Elixer (C)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)

Hondia (A)

RGT Metronom (A)

LG Jutta (B)

Ostroga (A)

Elixer (C)

SU Mangold (B)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)
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Czy rolnicy potrzebują 
nowych odmian?

Przed rolnictwem w Polsce, ale i na świecie jest wiele wyzwań, 

którym musi sprostać. Najważniejsze to wyżywienie wzrastającej 

liczby ludności na świecie. Zadanie to musi zostać zrealizowane 

w coraz trudniejszych warunkach środowiskowych i ekonomicz-

nych. Zatem czy rolnicy mogą je wykonać dzięki dotychczaso-

wym odmianom, czy jednak potrzebują nowych, dostosowa-

nych do zmieniających się warunków?

Nowe odmiany niewątpliwie są potrzebne, gdyż mogą zagwa-

rantować między innymi:

• wyższy plon,

• dostosowanie do lokalnych, zmieniających się warunków 

środowiskowych:

– odporność na choroby,

– zimotrwałość,

– odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie,

– tolerancję na niekorzystne warunki środowiskowe,

• możliwość uzyskania ziarna odpowiadającego aktualnym 

potrzebom rynku.

1. Wyższy plon. Odmiana, aby mogła zostać zarejestrowana, 

musi charakteryzować się między innymi wyższym plonem 

od odmian już na rynku istniejących. Analizując poziom plo-

nowania zbóż w Polsce na przestrzeni ostatnich 40 lat, moż-

na zauwa żyć, że plony te uległy podwojeniu, co niewątpliwie 

przemawia za koniecznością prowadzenia hodowli roślin. 

Ocenia się, że w nowoczesnym rolnictwie za wzrost plonów 

w około 70–80% odpowiada genetyka, a pozostałe czynniki, 

takie jak nawożenie czy pestycydy, nowoczesne technologie 

itp., w około 20–30%. Ponadto w przypadku zrealizowania 

strategii UE „Od pola do stołu”, przewidującej redukcję zuży-

cia pestycydów o 50% i nawozów o 20% do 2030 roku, zna-

czenie nowych, plennych odmian będzie jeszcze większe.

2. Odporność na choroby. W związku z ograniczaniem stosowa-

nia pestycydów tak ważne jest, aby odmiany miały dobrą lub 

bardzo dobrą zdrowotność. Takimi odmianami są na przykład 

pszenica ozima Hondia czy pszenżyto ozime Belcanto. Zda-

rza się jednak czasami tak, że w wyniku powstawania nowych 

ras grzybów odporność jest przełamywana. Tak się stało na 

przykład z pszenżytem Lamberto. W związku z tym istotne jest 

wprowadzanie na rynek nowych, zdrowych odmian.

3. Zimotrwałość. Mroźne zimy występują w Polsce coraz rza-

dziej, ale występują. Wynika to z faktu, iż pogodę w naszym 

kraju kształtują masy powietrza morskiego lub kontynental-

nego. Co kilka lat mamy u nas krótkotrwałe mroźne zimy, 

które powodują występowanie wymarznięć. Firma DANKO 

corocznie rejestruje odmiany o dobrej lub bardzo dobrej 

zimotrwałości, co sprawia, że uprawiający je rolnicy ograni-

czają ryzyka wynikające z tego zagrożenia.

4. Tolerancja na niekorzystne warunki środowiskowe. 

Coraz częściej Polskę dotykają susze. Dlatego też 

tak ważne jest prowadzenie hodowli na terenie kra-

ju i selekcjonowanie w tych trudnych lokalnych wa-

runkach odmian, które sprostają tym wyzwaniom. Od-

miany wyhodowane na przykład w Niemczech, Francji 

czy Wielkiej Brytanii nie są, w większości przypadków,  

dostosowane do polskich trudnych, zmiennych warunków 

uprawy. Bardzo istotne jest, aby odmiany te były wczesne, 

miały dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz posiadały 

zdolność regeneracji po okresach suszy. 

5. Odmiany dostosowane do ewoluujących potrzeb ryn-

ku. Duża część ziarna zbóż, które rolnicy produkują, jest 

przeznaczona na sprzedaż. Aby rolnik mógł sprzedać wy-

produkowane ziarno, musi ono spełniać określone wyma-

gania kupujących. Dlatego też odmiany, które tworzą ho-

dowcy, są dostosowywane do zmieniających się potrzeb 

rynku. Są to między innymi pszenice wysokojako ściowe, 

pszenice ciasteczkowe, jęczmień browarny czy pszenżyto 

z przeznaczeniem do produkcji etanolu.

Podsumowując, trzeba przyznać, że polscy rolnicy potrzebują 

nowych odmian, nowych polskich odmian, dostosowanych do 

lokalnych warunków środowiskowych. Dlatego tak ważne jest, 

aby w Polsce istniała i się rozwijała hodowla roślin. Rolnik musi 

sobie jednak zdać sprawę, iż nowoczesna hodowla jest kosz-

towna, a koszty te muszą zostać pokryte przez rolników, w osta-

teczności przez konsumenta. 

Dariusz Majchrzycki
DANKO
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Czym jest nowoczesne 
nasiennictwo?

Nowoczesne nasiennictwo dostarcza kompleksowych rozwiązań odnoszących się do materiału siewnego w celu racjonalizacji pro-

dukcji roślinnej. Zwiększenie opłacalności uzyskujemy poprzez celowe wprowadzenie lepszych odmian połączone z efektem odpo-

wiedniego wyselekcjonowania i przygotowania ziarna do siewu.

Wszystkie procesy są podporządkowane temu,  
żeby nasze nasiona cechowały:

Innowacyjność
Znalezienie dobrej odmiany to nie wszystko. My idziemy krok 

dalej i szukamy jeszcze wygodniejszych i bezpieczniejszych 

rozwiązań dla rolników zajmujących się produkcją zbóż. Tak po-

wstała nasza pierwsza mieszanka pszenic. Jej duże powodzenie 

i zainteresowanie rolników sprawiły, że w tym roku na rynek trafi 

druga, nieco wcześniejsza niż poprzednia.

Doradztwo
Wyprodukowanie nasion to wciąż nie wszystko. Wiemy, jak dzi-

siaj trudno podjąć decyzję w gąszczu odmian. Dlatego jeste-

śmy z Wami przez cały rok. Nasz zespół doradców posiadający 

praktyczną, stale rozbudowywaną wiedzę dotyczącą odmian  

i ich uprawy jest zawsze gotowy udzielić porad bezpośrednio 

na Waszych polach lub w inny dogodny sposób.

Zdrowotność
Każdy rolnik wie, że zdrowe rośliny są ła-

twiejsze w uprawie, wymagają niższych 

nakładów i dają wyższy plon. O zdrowot-

ność roślin na Waszych polach dbamy już 

w momencie wyboru pola. W grupie Top 

Farms stosujemy jedynie zrównoważone 

płodozmiany, a plan ochrony roślin jest 

nakierowany na pozyskanie najzdrow-

szych nasion. W trakcie wieloetapowego 

czyszczenia odrzucamy nasiona porażo-

ne. A na koniec zabezpieczamy je jedną 

z najskuteczniejszych zapraw na polskim 

rynku – Vibrance Star – cechującą się 

nie tylko szerokim spektrum zwalczanych 

chorób, ale również biostymulacją.

Czystość
Czystość gatunkowa i odmianowa plan-

tacji mają olbrzymie znaczenie. Pole 

niezamieszane jest łatwiejsze w upra-

wie, a jednolity zbiór ma większą war-

tość. Nad czystością naszych nasion 

pracuje grupa ponad 100 specjalistów. 

Pełna i rygorystyczna kontrola zaczy-

na się już w chwili przyjęcia materiału 

bazowego i trwa aż do wywozu nasion 

z zakładów nasiennych. Obejmuje ona 

nie tylko materiał siewny czy rośliny na 

polu, ale również wszystkie środki pro-

dukcji, jak maszyny, magazyny czy środ-

ki transportu.

Wyrównanie
Wyrównanie materiału siewnego niesie 

ze sobą wiele korzyści. Gwarantuje lep-

szą aplikację nasion do podłoża, niższe 

normy wysiewu i wyrównane wschody. 

Uzyskujemy dzięki temu większą efek-

tywność zabiegów na polu. Pozwala to 

zmniejszyć koszty produkcji. Za wyrów-

nanie nasion odpowiada restrykcyjny, 

wieloetapowy proces czyszczenia. Nie-

wielu producentów nasion się decydu-

je na taką selekcję nasion, ponieważ 

wiąże się to z powstaniem dużej ilości 

odpadu.

Jak to robimy?
Odmiany
Cały czas poszukujemy w Polsce i Europie odmian jeszcze lepiej plonujących, bardziej odpornych na choroby i stresy klimatyczne. 

Nie sugerujemy się jedynie informacjami od hodowców. Testujemy je na własnych polach, często jeszcze przed nadaniem im wła-

ściwej nazwy i rejestracją. Uprawiamy je towarowo w gospodarstwach Top Farms w całej Polsce, dzięki czemu poznajemy ich mocne  

i słabe strony oraz specyficzne wymagania.

Łukasz Kostyk
Top Farms Agro
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Hodowca: Syngenta. Typ odmiany: jakościowa A/B

Hodowca: RAGT Nasiona. Typ odmiany: jakościowa A/B

Cechy odmiany:
• bardzo dobra zimotrwałość (ocena 5,0 według 

COBORU),
• wyjątkowa odporność na choroby grzybowe, 

włączając fusarium,
• rośliny niskie i odporne na wyleganie,
• ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościo-

wych,
• zarejestrowana w Polsce w 2019 roku.

Cechy odmiany:
• najwyższy plon spośród odmian jakościowych, 

które mają zimotrwałośc powyżej 3,
• doskonałe wyniki w suszy 2019, dodatkowo sta-

bilne we wszystkich badanych lokalizacjach,
• wyróżniająca odporność na mączniaka i fuzario-

zę,
• dobra jakość i gęstość ziarna,
• odmiana dla profesjonalnych i wymagających 

rolników,
• nasza odpowiedź na suszę!

Wysokie 
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie 
plonowanie

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Doskonała kombinacja 
zimotrwałości i zdrowotności!

Zbierz prowizję ze swojego pola!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

5,0

4,0
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Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: chlebowa B

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: jakościowa A

Cechy odmiany:
• ponadprzeciętny poziom plonowania,
• dobra zimotrwałość i zdrowotność roślin,
• jedna z najwyższych odporności na wyleganie 

(8,4) w latach 2017–2019,
• wysoka odporność na choroby kłosa, zwłaszcza 

fuzariozę,
• bardzo stabilna liczba opadania,
• odporność na osypywanie – 9/9 według COBO-

RU, 
• wysoka waga hektolitra,
• zarejestrowana w Polsce w marcu 2020 roku.

Cechy odmiany:
• wysoka jakość ziarna – większość parametrów 

na poziomie pszenic elitarnych,
• moc i stabilność w plonowaniu,
• piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu  

i małym udziale pośladu,
• możliwość uprawy na słabszych stanowiskach  

i w monokulturze oraz w opóźnionych terminach 
siewu (potwierdzona w naszych doświadcze-
niach),

• wrażliwa na CTL.

Wysokie 
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Król plonu!

NOWOŚĆ

Stabilność, jakość, plon 
i nadzwyczajna zdrowotność!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3,5

5,5W tym sezonie
z dodatkiem
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Hodowca: RAGT Nasiona. Typ odmiany: jakościowa A

Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: jakościowa A

Cechy odmiany:
• grube ziarno o bardzo wysokich parametrach 

jakościowych i wysokim poziomie wyrównania,
• wysoki i bardzo stabilny plon w latach (na pozio-

mie wzorca za 2016–2018),
• dobrze sobie radzi w każdych warunkach: suszy 

– jak w 2018 roku, nadmiaru wilgoci – 2017, czy 
też wymarzania – 2016,

• wysoka tolerancja na zakwaszenie gleb daje 
możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach 
oraz alternatywę siewu w monokulturze  
i po kukurydzy.

Cechy odmiany:
• stabilne parametry jakościowe,
• wysoki i stabilny plon wraz z najlepszym pakie-

tem odporności na choroby,
• czołowa odmiana pod względem zdrowotności, 

szczególnie odporna na mączniaka i rdzę żółtą,
• niska – odporna na wyleganie,
• ekonomiczna w uprawie – niskonakładowa.

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po pszenicy

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Ustaw miarowy rytm w każdych 
warunkach!

Wysoki plon i wybitna 
zdrowotność!

4,5

4,0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Hodowca: Limagrain. Typ odmiany: chlebowa B

Cechy odmiany:
• wybitna zdrowotność i bardzo dobra zimotrwa-

łość, 
• wysoki potencjał plonowania,
• wysoka liczba opadania i wskaźnik sedymenta-

cyjny,
• dość niskie rośliny o bardzo dobrej odporności 

na wyleganie, 
• bardzo mocno się krzewi, tworząc gęsty łan pięk-

nych, długich kłosów – należy kalkulować dolną 
normę wysiewu,

• ekonomiczna w zasiewie – niska norma wysiewu!

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo
dobra

odporność
na choroby

Wysoka plenność!  
Najlepsza zimotrwałość!

5,5

Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: paszowa C

Cechy odmiany:
• wyjątkowa plenność,
• na wczesny i opóźniony termin siewu,
• dobra tolerancja na fuzariozy kłosa – polecana do 

uprawy w regionach wilgotnych oraz na stanowi-
skach po kukurydzy i w monokulturze,

• dobrze się krzewi, dobrze reaguje na skracanie, 
• najpopularniejsza pszenica z grupy C w Niem-

czech, uprawiana również z przeznaczeniem do 
browarów,

• chętnie wybierana przez hodowców drobiu,
• łatwa w uprawie.

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po pszenicy

Do siewu
po kukurydzy

Wyjątkowa plenność nawet  
w monokulturze!

4,0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Dostępna w jednostce siewnej
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Hodowca: Syngenta. Typ odmiany: jakościowa A, oścista

Cechy odmiany:
• najwcześniejsza odmiana w naszej ofercie, łączy szybki 

rozwój roślin i wczesność kłoszenia,

• grube ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościo-

wych, 

• bardzo dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami 

wody, może być z powodzeniem uprawiana na słabszych 

glebach, 

• skuteczna ochrona przeciwko zwierzętom leśnym,

• najwcześniejsza z oferowanych przez nas „ostek”.

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Odporność
na suszę

Wczesność 
na pierwszym planie!

Pszenice ozime ościste – odpowiedź na suszę!

3,5

Hodowca: KWS Lochow. Typ odmiany: jakościowa A, oścista

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: jakościowa A, oścista

Cechy odmiany:
• bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,

• wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju,

• odmiana o średnio wczesnym terminie dojrzewania, 

• wybitna odporność na wyleganie, przeznaczona do inten-

sywnej uprawy,

• skuteczna ochrona przeciwko zwierzętom leśnym.

Cechy odmiany:
• bardzo dobra zimotrwałość – 6,0 według COBORU,

• wysokie i stabilne plonowanie,

• bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,

• wysoka odporność na choroby grzybowe i porastanie 

ziarna w kłosie,

• polecana na stanowiska dobre i średnie, bardzo dobrze 

sprawdza się w przedplonie zbożowym, 

• stabilne plonowanie i jakość od 12 lat.

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie 
plonowanie 

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę

Fenomenalna 
ostka jakościowa!

Najlepiej plonująca ochrona 
przeciwko dzikom!

4,0

5,0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Doświadczenia prowadzone w ubiegłych dekadach w Europie 

Zachodniej dowiodły wysokiej wartości użytkowej specjalistycz-

nych mieszanek pszenicy. Od kilku lat w naszych gospodar-

stwach również prowadzimy badania nad ich produktywnością. 

Komponenty mieszanek dobierane są ze względu na najważ-

niejsze cechy użytkowe, takie jak: zimotrwałość, zdrowotność, 

wysokość plonowania i kategoria jakościowa pszenicy. 

Testowane mieszanki charakteryzuje się wysoką zimotrwało-

ścią i plonowaniem. W ubiegłych latach dowiodły swej nieza-

wodności, na przykład w 2016 roku osiągnęły rekordowy plon 

– 10,4 t/ha, co tylko potwierdza słuszność używania wyse-

lekcjonowanych kombinacji nasion. Wyniki plonowania mie-

szanek są wyższe od średnich wyników plonów pojedynczych 

odmian. 

Celem mieszanek jest ograniczenie ryzyk przy wykorzystaniu 

najmocniejszych stron komponentów.

TOP PSZENICE to więcej niż suma korzyści pojedynczych odmian  
– to wyższe plonowanie, większa zdrowotność i lepsza jakość ziarna.

Specjalistyczne 
mieszanki pszenic 

Opinia eksperta 

Korzyści stosowania mieszanek:
• bezpieczeństwo przezimowania, nawet w przypadku braku okrywy śnieżnej,

• wyjątkowa zdrowotność,

• wysoki plon ziarna o bardzo wysokich i stabilnych parametrach jakościowych,

• skuteczna ochrona przed zwierzyną,

• możliwość uzyskania dopłaty za materiał siewny.

Ostroga (A)
odporność na suszę

ochrona przed zwierzyną

LG Jutta (B)
wybitna zdrowotność

wysoki potencjał plonotwórczy

Achim (A)
wysoki potencjał plonotwórczy

wysoka jakość ziarna

Fenomen (A) 
ochrona przed zwierzyną

wysoka jakość ziarna

RGT Provision (A/B)
wysoki potencjał plonotwórczy

wybitna zdrowotność

Hondia (A)
wybitna zdrowotność

wysoka jakość ziarna

wysoka zimotrwałość

Top Farms Nasiona stworzyło specjalistyczne 
mieszanki o wybitnej zimotrwałości.

mieszanka 
późna TOP JOA TOP HPF

mieszanka 
średnio późna

Piotr Jakubowski 
Top Farms Wielkopolska  
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  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Liczba opadania

Sedymentacja

Zawartość białka

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Wysokość roślin [cm]

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła – kompleks

Mączniak prawdziwy – liście

Rdza brunatna

Rdza żółta

Brunatna plamistość liści (DTR)

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Źródło

  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Liczba opadania

Sedymentacja

Zawartość białka

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Wysokość roślin [cm]

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła – kompleks

Mączniak prawdziwy – liście

Rdza brunatna

Rdza żółta

Brunatna plamistość liści (DTR)

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Źródło

Hondia
DANKO

jakościowa A

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnia do wysokiej

320–350 

średni

89

46,5

bardzo dobra

5,5 – bardzo dobra

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

dobra

bardzo dobra

COBORU

SU Mangold
Saaten Union

chlebowa B

średnia

wysoka

średnia

250–290

średnio wczesny

85

44,0

bardzo dobra

3,5 – średnia

na gleby dobre i średnie 

średnia

dobra

średnia

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra 

bardzo dobra

dobra

COBORU

SY Yukon
Syngenta

jakościowa A/B

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnia

320–360

późny

90

44,1

bardzo dobra

5,0 – bardzo dobra

na gleby dobre 

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

COBORU

RGT Provision
RAGT Nasiona

jakościowa A/B

średnia

wysoka

średnia

320–350

średni 

89

44,0

dobra

4,0 – dobra

na gleby dobre i średnie 

dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

dobra 

dobra

COBORU

Fenomen
KWS

jakościowa A, oścista

wysoka

średnia do wysokiej

średnia

280–330 

średnio wczesny

84

47,0

bardzo dobra

4,0 – dobra

na gleby średnie i dobre

średnia

dobra

dobra

dobra

dobra

średnia

średnia

średnia

ocena własna hodowcy 

na podstawie badań reje-

strowych

Euclide
Syngenta

jakościowa A, oścista

wysoka

wysoka do bardzo wysokiej

średnia

280–320 

wczesny

75

48,5

bardzo dobra

3,5 – średnia 

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

średnia

–

dobra

–

dobra

średnia

dobra

BSA

Ostroga
DANKO

jakościowa A, oścista

średnia do wysokiej

wysoka do bardzo wysokiej

średnia do wysokiej

380–400 

późny

95

48,9

dobra

6,0 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

COBORU
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  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Liczba opadania

Sedymentacja

Zawartość białka

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Wysokość roślin [cm]

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła – kompleks

Mączniak prawdziwy – liście

Rdza brunatna

Rdza żółta

Brunatna plamistość liści (DTR)

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Źródło

Elixer
Saaten Union

paszowa C

średnia do wysokiej

niska do średniej

niska

270–310 

średnio wczesny

95

41,0

średnia

4,0 – dobra

na gleby średnie i dobre

średnia

dobra

dobra

bardzo dobra

średnia

dobra

średnia

dobra

BSA

* wg zaleceń hodowcy  

Achim
Saaten Union

jakościowa A

bardzo wysoka

bardzo wysoka

wysoka

270–310

średnio późny

91

48,0

dobra

4,0 – dobra

na gleby średnie i dobre

średnia

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

BSA

RGT Metronom
RAGT Nasiona

jakościowa A

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnia

280–350

średnio późny

87

46,9

bardzo dobra

4,5 – dobra

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

dobra

dobra

COBORU

LG Jutta
Limagrain

chlebowa B

średnia do wysokiej

wysoka

średnia

270–300 

średnio późny

86

41,1

bardzo dobra

5,5 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

COBORU
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Optymalne terminy siewu 
pszenicy ozimej

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach.

 20 IX–5 X

 25 IX–5 X

 25 IX–16 X

 15–20 IX

 20–30 IX

 20–30 IX

Termin siewu jest bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na 

przebieg wegetacji roślin oraz plonowanie. Rozróżnienie optymal-

nych terminów w Polsce wynika z faktu, że najkorzystniejsze dla 

zbóż jest wejście w spoczynek zimowy odpowiednio ukorzenio-

nych oraz rozkrzewionych roślin. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko 

wymarznięć oraz zapewniamy roślinom lepszy start wiosną. 

Wczesny siew
Wczesny siew sprawia, że rośliny mają jesienią więcej czasu na 

krzewienie się i ukorzenianie. Należy wówczas zastosować niż-

szą normę wysiewu. Wczesny siew niesie ze sobą jednak duże 

ryzyko porażenia chorobami oraz uszkodzeń spowodowanych 

przez owady. Poza tym zbyt rozrośnięte rośliny są bardziej po-

datne na przemarzania, będą słabsze wiosną i mogą już wów-

czas wylegać.

Nieco wcześniejszy siew warto rozważyć w przypadku suchej 

jesieni.  Z biologicznego punktu widzenia ważny jest moment, 

w którym nasiona zaczynają kiełkować. W praktyce rolniczej 

zdarzały się już sytuacje, że w momencie niedoboru wody  

w glebie ziarno przeleżało kilkanaście–kilkadziesiąt dni, nie 

kiełkując. Czyli kiełkowanie zaczynało się tak samo, jak gdyby 

siew był wykonany w terminie opóźnionym.

Późny siew
Dużo częściej niż z siewem wczesnym spotykamy się z sie-

wem późnym. Jest to związane z terminem zbiorów buraka  

i kukurydzy. W przypadku sprzyjających warunków pogodo-

wych – długiej i ciepłej jesieni – możliwe jest uzyskanie równie 

wysokich plonów jak z siewu w terminie optymalnym. Jednak 

należy wówczas zastosować wyższe normy wysiewu – nawet 

do 15% – i liczyć się z ryzykiem gorszego przezimowania oraz 

słabszej kondycji roślin na wiosnę.

Termin siewu

 Zbyt wczesny siew

Ryzyko:
• wymarznięcia,

• wybujania roślin,

• porażenia plantacji przez wektory wirusów (lub inaczej 

przez mszyce i skoczki),

• konieczność dodatkowej ochrony fungicydowej oraz za-

stosowania regulatora wzrostu.

  Zbyt późny siew

Ryzyko:
• słabego przygotowania do zimy,

• słabszego startu wiosną,

• krótszego okresu krzewienia wiosną, zbyt małej obsady 

kłosów,

• a w efekcie niższego plonu,

• konieczność dokrzewiania roślin i dodatkowego nawo-

żenia jesiennego N (z uwzględnieniem terminów ustawy  

o nawożeniu).
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Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zbyt wyso-

ka norma wysiewu. Przyczyn jest wiele. Często są to przy-

zwyczajenia przekazywane od pokoleń czy też pozorne za-

pobieganie problemom. Wątpliwości mają też często rolnicy, 

którzy sieją własny materiał lub pochodzący z nielegalnego źró-

dła. W tym przypadku zwiększanie normy jest uzasadnione, po-

nieważ mamy do czynienia z nasionami słabo wyczyszczonymi lub  

o niskim kiełkowaniu. W trakcie czyszczenia nasion Top 
Farms odpad stanowi czasami nawet 30%. W wypadku sła-

bego wyczyszczenia ten odpad po prostu trafiłby na nasze pole. 

Zatem jaką normę wysiewu stosować? Taką, jaką podaje pro-

ducent nasion lub hodowca. Dzięki wieloletnim badaniom  

i obserwacjom odmian producent i hodowca doskonale znają 

potencjał krzewienia, szybkość wzrostu i wigor odmiany. Cel 

główny, jaki chcemy osiągnąć, to możliwie optymalna liczba  

w pełni wykształconych kłosów na metrze kwadratowym. Zna-

jąc potencjał krzewienia, możemy zwiększać lub zmniejszać 

liczbę roślin na metrze. A za nią odpowiada odpowiednia ilość 

wysianych ziaren. Zdolność krzewienia – czyli liczba kłosów, 

jaką uzyskamy z jednej rośliny – jest cechą wybitnie odmia-

nową i zależną od terminu siewu. Dlatego odmiany różnią się 

między sobą zalecanymi normami wysiewu.

Wiedząc już, że ważniejsza od masy wysianych nasion jest 

ilość ziaren, bardzo ważne jest poznanie parametrów mate-

riału siewnego. Jeżeli mamy do dyspozycji nasiona, których 

MTZ wynosi na przykład 55 g, oraz takie, których MTZ równa 

się 35 g, to liczbę wysianych kilogramów na hektar możemy 

zredukować aż o 36%! Jeżeli w pierwszym przypadku norma 

wyniosłaby 150 kg, to w drugim byłoby to niespełna 100 kg!  

A ostatecznie uzyskamy tę sama liczbę roślin i kłosów na me-

trze kwadratowym. Czysta oszczędność.

Kiedy możemy zmienić normę wysiewu?
Zastosować niższą normę wysiewu możemy w sytuacji, kiedy 

decydujemy się na wcześniejszy termin siewu lub siejemy na gle-

bach lżejszych. W pierwszym przypadku rośliny mają więcej czasu 

na krzewienie, ale są dłużej narażone na zaatakowanie przez cho-

roby czy owady. W drugim składniki pokarmowe i woda są łatwiej 

dostępne, co również sprzyja krzewieniu roślin. Wyższą normę na-

leży zastosować w odwrotnych przypadkach. Czyli w opóźnionym 

terminie siewu oraz na glebach cięższych. Przyczyna jest również 

analogiczna. W wypadku opóźnionego siewu rośliny mają mniej 

czasu na rozkrzewienie, a na cięższych glebach dostępność 

składników pokarmowych i wody jest utrudniona.

masa nasion do wysiewu [kg/ha]       =

1. Gęstość siewu – dane z katalogu.

2. Masa tysiąca nasion (MTN)  

– informacje z etykiety nasiennej.

3. Zdolność kiełkowania – informacje  

z etykiety nasiennej.

gęstość siewu (1) × MTN (2)

zdolność kiełkowania (3)

Gęstość siewu

Termin optymalny [ziaren/m2]

Hondia

320–350 1 32

  Zbyt niska norma wysiewu

• marnotrawienie miejsca na polu,

• większe problemy z chwastami,

• zbyt mała obsada kłosów to niższy plon,

• nadmiar światła przesusza glebę i pobudza chwasty.

  Zbyt wysoka norma wysiewu

• konkurencja o składniki pokarmowe i światło,

• rośliny wybujałe, podatniejsze na szkodniki i choroby,

• gorsze rozkrzewienie – niższy plon,

• ryzyko wylegania.

Norma wysiewu

Jak obliczyć prawidłową normę wysiewu? 
Wystarczy do poniższego wzoru podstawić informacje o zalecanej gęstości siewu i dane z etykiety nasiennej.
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Hodowca: DANKO. Typ odmiany: krótkosłoma

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: krótkosłoma

Cechy odmiany:
• w czołówce plonowania za 2018 rok – 101% (a1)  

i 103% (a2) wzorca w COBORU, 
• bardzo dobre właściwości adaptacyjne do róż-

nych warunków klimatyczno-glebowych,
• odmiana krótkosłoma o dobrej sztywności, do-

brze reaguje na skracanie, wybacza błędy,
• wybitna zdrowotność roślin, 
• wyjątkowa zdolność krzewienia się, należy stoso-

wać dolne normy wysiewu,
• dość wczesna i łatwa w prowadzeniu łanu.

Cechy odmiany:
• bardzo dobra zimotrwałość (potwierdzona  

w 2016 roku),
• wysokie i stabilne plonowanie zarówno w tech-

nologii średnio intensywnej, jak i intensywnej,
• bardzo intensywna we wzroście i krzewieniu się, 
• bardzo ładne i grube ziarno o wysokiej zawarto-

ści białka – doskonałe w żywieniu zwierząt,
• potężny, gruby kłos.

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Idealna na
paszę

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Idealna na
paszę

Pewna wygrana!

Plenne, zdrowe i stoi!

5,5

6,0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Zawartość białka

Odporność na porastanie

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Termin dojrzałości woskowej

Wysokość roślin [cm]

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Pleśń śniegowa

Choroby podstawy źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Rdza żółta

Rynchosporioza

Septorioza liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Źródło

Gringo
DANKO

krótkosłoma

wysoka

dobra

300–350 

średni

średnio późny

97

52,0

dobra

6,0 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

bardzo dobra

DANKO

Kasyno
DANKO

krótkosłoma

średnia

średnia

250–300 

średni

średni

103

49,8

dobra

5,5 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

COBORU

* wg zaleceń hodowcy  
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Prawidłowa głębokość siewu powinna mieścić się w granicach 

od 2 do 3 cm. Bardzo często spotyka się plantacje zbóż, na 

których ziarno zostało zasiane zbyt głęboko, na 6–7 cm, z po-

wodu błędnego ustawienia siewników lub zbyt głębokiej upra-

wy przedsiewnej. Ziarno powinno trafić na lekko zagęszczoną 

warstwę gleby, gdzie została odbudowana struktura naczyń 

kapilarnych (dzięki zagęszczeniu gleby), którymi woda podsią-

ka z głębszych warstw ziemi. Dostępność podsiąku w postaci 

wody kapilarnej jest decydująca dla wschodów w warunkach 

suszy. Uprawę przedsiewną wykonujemy bezpośrednio przed 

siewem – tak, aby delikatnie obeschła wierzchnia warstwa gle-

by i nie kleiła się do redlic, jednak nie czekamy zbyt długo z sie-

wem, żeby nie stracić cennej wody z wierzchnich warstw gleby, 

gdzie umieszczone zostanie ziarno.

Dla przykładu, żeby ziarno pszenicy mogło skiełkować, 
potrzebuje pobrać ilość wody równą 50% swojej wagi, 
czyli w przeliczeniu od 20 do 30 g wody na 1000 ziaren.
Na glebach mocniejszych i zasobnych siejemy płycej, 
natomiast na glebach lekkich siejemy nieco głębiej. 
Podstawą ustalenia głębokości siewu jest poziom uwilgotnie-

nia gleby.

Problemy ze zbyt głębokim siewem
Nasiona dłużej wschodzą, ponieważ kiełki mają do pokonania 

dłuższą drogę, przez co niepotrzebnie tracą dużo energii. Wy-

chodzą na powierzchnię gleby osłabione, jasnożółte „szpilki”, 

tworząc rośliny, które są bardziej podatne na choroby i prze-

marznięcia. Pamiętajmy, że do fazy 3 liści młode rośliny ko-

rzystają głównie ze składników pokarmowych zgromadzonych  

w ziarnie.

Charakterystyczną cechą takich siewek jest to, że rośliny mają 

długie, blade, wiotkie liście i zaczynają krzewić się zdecydowa-

nie później lub nie krzewią się wcale. System korzeniowy jest 

słabiej rozwinięty, siewki tworzą międzywęźle korzeniowe i za-

wiązują drugi węzeł krzewienia. W roślinach dochodzi do za-

chwiania równowagi fitohormonalnej, co prowadzi do niepra-

widłowego wzrostu roślin.

Strata plonu może dochodzić nawet do 3 t/ha! Zbyt 

głęboki siew powoduje bowiem znaczną redukcję kłosów na 

jednostkę powierzchni, a to wprost przekłada się na ilość wy-

twarzanego ziarna.

  Zbyt płytki siew

• ryzyko uszkodzenia siewek herbicydami,

• ryzyko wyjedzenia ziarna przez ptaki,

• możliwość wywiania nasion,

• obsychanie kiełkujących nasion przy suchej i wietrznej po-

godzie.

  Zbyt głęboki siew

• dłuższy czas wschodów,

• osłabione rośliny podatniejsze na choroby i przemarznięcia,

• krzewienie późniejsze (lub wcale),

• osłabienie roślin wskutek przebudowania węzła krzewie-

nia.

Głębokość siewu zbóż

Cenne uwagi

1. Ustaw siewnik tak, by po siewie widocznych było około 5% nasion.

2. Gdy jest sucho, siej nieco głębiej, na głębokość około 3 cm.

3. Zwałuj pole, gdy po siewie widoczne są bryłki ziemi.

4. Stosowanie wysokiej jakości nasion obniża normę wysiewu i zapewnia 
lepszą ochronę wschodzących roślin!

Jakie są zagrożenia zbyt płytkiego lub zbyt głębokiego siewu?
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Najczęściej stosowaną obecnie redlicą, która pozwala uzyskać 

wysoką sprawność w precyzyjnym umieszczaniu nasion na zada-

nej głębokości roboczej, jest redlica talerzowa, a w szczególności 

jej wersja dwutalerzowa. Redlica talerzowa nie daje efektu wcią-

gania w glebę, dlatego musi być na nią wywarty nacisk, aby utrzy-

mywała odpowiednią głębokość roboczą, i musi mieć też element 

– koło, który będzie odnośnikiem do ustawienia tejże głębokości 

roboczej. Taką redlicę można już spotkać praktycznie we wszyst-

kich agregatach uprawowo-siewnych.

Dwa talerze
Konstrukcja dwutalerzowa z umieszczonym między talerzami wylo-

tem rury doprowadzającej nasiona aktualnie najprecyzyjniej otwie-

ra glebę i pozwala na wrzucenie ziarna w szczelinę, a następnie 

zamknięcie szczeliny i dociśnięcie gleby nad ziarnem. Ten proces 

dzieje się obecnie przy prędkościach roboczych znacznie wy-

kraczających ponad 10 km/h. Jednak ta optymalna konstrukcja 

ma też punkty, które trzeba dopasowywać, aby uzyskać oczeki-

wany efekt. Szerokość koła wyznaczającego głębokość roboczą 

i jednocześnie dociskającego glebę nad ziarnem może być róż-

na. Dlatego każdy rolnik przy wyborze maszyny siewnej powinien 

przede wszystkim patrzeć na maszynę przez pryzmat gleb, jakie  

ma na swoich polach. 

Co jednak jest równie ważne przy redlicy siewnej, to element do-

ciskający ziarno do gleby zaraz po jego wyrzuceniu z rurki dopro-

wadzającej z układu wysiewu. Jest to o tyle ważne, że jeśli takiego 

elementu redlica nie będzie posiadać, będzie się zdarzać, iż ziarno 

zawiśnie w glebie w bańce powietrza z niewielkim bezpośrednim 

stykiem z wilgotną glebą. Dlatego zanim szczelina będzie zamknię-

ta glebą nad ziarnem, musi ono zostać dociśnięte do gleby pod 

ziarnem, aby miało maksymalnie duży kontakt swoją powierzchnią 

z wilgotną ziemią. Wtedy stworzymy optymalne warunki do równo-

miernych wschodów. A równomierne wschody są coraz częściej 

podstawą stabilności plonu.

Jeden ząb
Redlica talerzowa nie jest jednak perfekcyjnym rozwiązaniem we 

wszystkich warunkach polowych i dla wszystkich upraw. Jeśli zgod-

nie z aktualną dobrą tendencją na polu pozostaje sporo resztek 

pożniwnych, a do tego siew jest przeprowadzany jeszcze latem, 

gdy mamy w naszym kraju coraz bardziej suchą końcówkę tej 

pory roku, to dla redlicy talerzowej poradzenie sobie z precyzyjnym 

siewem wyjątkowo drobnych nasion, jak rzepak, jest szczególnie 

trudne. Dlatego – jak w przypadku firmy Horsch – do agregatów 

do siewu pasowego co 30–50 cm pojawiła się redlica zębowa. 

Choć wydaje się, że technologicznie jest to starsze rozwiązanie, to 

ma ono takie cechy, dzięki którym poradzi sobie lepiej w niektó-

rych warunkach niż redlica talerzowa. Przede wszystkim redlica zę-

bowa tak naprawdę wykonuje bruzdę w pasie, gdzie są wysiewane 

nasiona. Pozwala to obniżyć siew względem powierzchni pola, ale 

zachować precyzję głębokości siewu poprzez regulację wylotu 

nasion odnośnie do głębokości pracy zęba. Efektem pracy redli-

cy zębowej jest zrobienie czystego pasa w rzędzie siewu poprzez 

rozsunięcie resztek roślinnych i stworzenie bruzdy. Umieszczenie 

nasion na odpowiedniej głębokości, ale w obniżeniu względem 

powierzchni pola pozwala na gromadzenie wilgoci blisko rzędów 

wschodzących roślin.

Zdjęcia: HORSCH

Redlica, ale jaka?

Redlica zębowa pozwoli precyzyjnie wysiać nawet drobne nasiona w pole z dużą ilością resztek 
pożniwnych i tworząc redliny umożliwiające gromadzenie wilgoci w rzędach roślin

Redlica dwutalerzowa pozwala zachować precyzję siewu nawet przy prędkości sporo 
ponad 10 km/h

Idealne wprowadzenie materiału siewnego w glebę i natychmiastowy kon-
takt nasion z ziemią są podstawowymi warunkami pewnych i równomiernych 
wschodów. Dobór odpowiedniej redlicy związany z oczekiwaniem osiągnięcia 
tego celu, szczególnie przy rosnących prędkościach roboczych, jest napraw-
dę sporym wyzwaniem.

Tomasz Towpik
Horsch
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Hodowca: Limagrain. Typ odmiany: wielorzędowa

Hodowca: IGP Polska (SZ Streng). Typ odmiany: dwurzędowa

Cechy odmiany:
• przydatna do wszystkich rejonów w Polsce,
• średnio wczesna o krótkim źdźble,
• wysoka zdrowotność – odporność na BaYMV 

typ 1 (wirus żółtej mozaiki jęczmienia) oraz na 
mączniaka i rdzę jęczmienia,

• ponadprzeciętna zimotrwałość,
• nadaje się do opóźnionego siewu.

Cechy odmiany:
• lider dwurzędowego jęczmienia ozimego,
• doskonała jakość i stabilność plonu,
• szeroki zakres odporności na wszystkie ważne 

choroby jęczmienia, szczególnie na rdzę karło-
watą,

• wysoka jakość ziarna – najwyższa zawartość 
białka – numer 1 w badaniach rejestrowych 
COBORU 2018,

• bardzo dobra zimotrwałość.

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę

Najwyższa zimotrwałość  
w połączeniu z doskonałym 
plonowaniem!

Moc plonowania i przekonujące 
grube ziarno! 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Zawartość białka

Wyrównanie ziarna 

Masa hektolitra

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

Pożądana gęstość łanu [kłosów/m2]

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Wysokość roślin

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Pleśń śniegowa

Mączniak prawdziwy

Plamistość siatkowa

Rdza jęczmienia

Rynchosporioza

Ciemnobrunatna plamistość

Źródło

Padura
IGP Polska (SZ Streng)

dwurzędowa

bardzo wysoka

bardzo dobre

wysoka

320–360 

800–1000

średni

średnia

55,5

bardzo dobra

dobra

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

średnia

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

COBORU i BSA

LG Veronika
Limagrain

wielorzędowa

wysoka

bardzo dobre

średnia

220–280  

500–550

średnio wczesny

średnia

48,2

bardzo dobra

bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

BSA

* wg zaleceń hodowcy  
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to najlepsza inwestycja  
w dobry start uprawy  
Twoich zbóż.

Wynik jest ważny, dlatego warto wiedzieć, co dokładnie kryje 

się pod nazwą handlową i nie decydować się na rozwiązania, 

które nie zapewnią najlepszej ochrony Twoich upraw. Co chroni 

Twoje nasiona? Nie zwlekaj, zapytaj swojego doradcę już dziś!

Coraz większym problemem, z jakim spotykają się rolnicy, jest 

pałecznica zbóż i traw powodowana przez grzyby Typhula. Cho-

roba ta pochodzi z gleby, a rośliny zarażają się nią już jesienią.

Wiosną można zaobserwować osłabione, słabo rozkrzewione, 

pożółknięte i pokryte grzybnią rośliny. 

Porażone zboża mają uszkodzony węzeł krzewienia i system 

korzeniowy, słabiej pobierają N i mikroelementy. Są także mniej 

odporne na trudne warunki, takie jak chociażby susza.

Zwalczane choroby:

Nowa kompletna zaprawa zbożowa    
          wygrywa z konkurencją

• Moc zakorzeniania – biostymulacja!
• Możesz na niej polegać – dzięki trzem substancjom aktywnym (fludioksonil, sedaksan i tritikonazol) zapewnia skuteczną ochro-

nę ziarniaków. 

• Poprawiona jakość i wydajność za sprawą licznych testów laboratoryjnych symulujących procesy zaprawiania i siewu. 

• Zawiera unikalne polimery, które łączą substancje aktywne zawarte w produkcie, zapewniające pokrycie nasion, zmniejszające 

ilość pyłu i poprawiające przepływ przez linie technologiczne. Wyjątkowość tej formulacji jest niedostępna w zaprawach gene-

rycznych lub podobnych produktach oferowanych przez konkurencyjne firmy. 

• Zapewnia ochronę przed najważniejszymi chorobami, w tym ostrą plamistością oczkową oraz pałecznicą zbóż i traw.

Pałecznica zbóż i traw

• pałecznica zbóż i traw,

• głownia pyląca pszenicy,

• ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza),

• pleśń śniegowa zbóż i traw,

• zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek),

• śnieć cuchnąca pszenicy,

• głownia pyląca jęczmienia,

• głownia zwarta jęczmienia,

• pasiastość liści jęczmienia,

• głownia źdźbłowa żyta,

• głownia pyląca owsa.

Jarosław Lustig
Syngenta
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Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: hybrydowa

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: liniowa

Cechy odmiany:
• wysokie plonowanie w badaniach BSA (108,5% 

wzorca A1, 107,3% wzorca A2),
• ulepszona odporność na sporysz,
• bardzo wysoka stabilność plonowania, nawet na 

bardzo suchych stanowiskach,
• bardzo zdrowe liście (odporne na rdzę brunatną  

i rynchosporiozę),
• bardzo dobra przydatność na cele paszowe oraz 

piekarnicze.

Cechy odmiany:
• populacyjna forma żyta o skróconym źdźble, 

przeznaczona do uprawy na ziarno,
• rewelacyjnie się krzewi, doskonale znosi rozrze-

dzony siew – należy stosować się do zalecanych 
norm wysiewu,

• wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową.

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie 
plonowanie

Bardzo dobra 
odporność na 

choroby

Idealna na
paszę

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę

Turbo-mieszaniec  
o ponadprzeciętnym poziomie 
plonowania!

Żyto populacyjne w technologii 
hybrydowej! 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Gęstość siewu
Termin optymalny*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia

Wysokość roślin [cm]

MTZ [g]

Odporność na wyleganie

Wymagania glebowe

  Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Septorioza liści

Choroby podstawy źdźbła – kompleks

Rynchosporioza

Rdza źdźbłowa

Pleśń śniegowa

Źródło

Dankowskie Agat
DANKO

liniowa

2 jednostki siewne/ha

wczesny

średnia

średni

dobra

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

dobra

średnia

bardzo dobra

dobra

dobra

dobra

DANKO

SU Laurids F1
Saaten Union

hybrydowa

2 jednostki siewne/ha

wczesny

średnia

średni

średnia

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

dobra

dobra

–

dobra do bardzo dobrej

bardzo dobra

–

BSA

* wg zaleceń hodowcy  
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ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.  ul. św. Jana 21, 88-170 Pakość  tel. 52 354 85 06

Agricola-Lublin Sp. z o.o.  Ciecierzyn 121a, 21-003 Ciecierzyn  tel. 81 756 13 12

Agro Biznes Sp. z o.o.  ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wielkopolski  tel. 95 731 42 24

AgroCentrum Dariusz Kiciński  Pniewo 80b, 99-311 Bedlno  tel. 660 698 389

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

Agrofarm  ul. Kopczynowska 45, 63-023 Sulęcinek  tel. 603 110 166

Agrolex Sp. z o.o.  ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce  tel. 91 570 20 30

Agrol-Kiejnih Mariusz Kiejnih  ul. Przemysłowa 1, 64-600 Oborniki Wielkopolskie  tel. 515 177 478

Agrolok Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń  tel. 56 683 51 09

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

AgroPol  ul. Łąkowa 2a, 64-330 Opalenica  tel. 533 179 727

Agropunkt Zator Sp.j. Łukasz Młynarski Stanisław Młynarski  ul. Zamkowa 1, 32-640 Zator tel. 33 841 21 24

Agrosimex Sp. z o.o.  Goliany 43, 05-620 Błędów  tel. 48 668 04 71

Agrotechnik Ryszard Radwański  ul. Mazowiecka 51b, 18-300 Zambrów  tel. 86 276 08 40/42

Agro-Ters Sp. j.  Rampa Brzeska 3, 22-100 Chełm  tel. 82 565 40 78

Agrotom Tomasz Przybylak  Daniszyn 25a, 63-410 Daniszyn  tel. 661 450 112

Agrozieleń  ul. Polna 11, 06-500 Mława  tel. 606 233 258

AKORD Środki Do Produkcji Rolnej  ul. Bojanowska 9, 64-125 Poniec  tel. 606 739 813

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

B.D.H.U. Rolnik  ul. Leśna, 42-445 Szczekociny  tel. 34 355 73 60

Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku  ul. Nasielska 8, 06-100 Pułtusk  tel. 22 335 59 74

Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Sp. j.  ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno  tel. 607 507 498

Centrum Rolnicze AVENA S.C. Łuczak & Żarnecki  Szulec 20, 62-860 Opatówek  tel. 695 795 874

Eko-Agro Środki do Produkcji Rolnej Edmund Kaczmarek  ul. Poznańska 40a, 63-840 Krobia  tel. 501 780 900

FAST-CHEM Stanisław Fabrowski  ul. Kryłowska 10, 22-530 Mircze  tel. 84 651 92 16

FHU ADMET Adam Czekaj  Kościelec 19a, 32-100 Proszowice  tel. 12 386 08 99

GOP-ROL Józef Gorgiel  Jaromierz 26, 64-225 Jaromierz  tel. 601 983 734

Handel Ogólnorolniczy Przemysław Wojtasik  ul. Złotowska 10, 77-424 Zakrzewo  tel. 67 266 72 11

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza INAGRI Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 136, 98-200 Sieradz  tel. 609 096 777

INNWEROL  Łęczyce 22, 64-330 Łęczyce  tel. 669 494 376

JAGRO Zaopatrzenie Rolnictwa  Kuczynka 19, 63-840 Krobia  tel. 885 885 273

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

Karpol Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Pacuła  Kotłowo 3, 76-039 Biesiekierz  tel. 94 340 93 20

Krzysztof Wojdyło i Henryk Krzysztof „Agra-H” Import Export Sp. j.  ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska  tel. 77 435 68 25

Nazwa dystrybutora Adres  Telefon
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Nazwa dystrybutora Adres  Telefon

Kuma Magda & Magda Sp. j.  Olszowa 2, 63-600 Kępno  tel. 509 756 358

Makrol Marek Szymura  ul. Borecka 58, 63-720 Koźmin Wielkopolski  tel. 665 774 222

Marchem – Smolarz i Czech Sp. j.  ul. Polanowicka 11, 46-220 Byczyna  tel. 77 413 41 38

Maria I  ul. Spółdzielcza 2, 64-100 Leszno  tel. 501 023 520

Market Rolniczy Minge  ul. Poznańska 78, 62-066 Granowo  tel. 782 070 084

NAPENA  ul. Świdlińska 1, 64-500 Szamotuły  tel. 785 901 430

Osadkowski SA  ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów  tel. 71 314 64 54

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica  tel. 76 850 61 49

P.H. Agro-Chemia Spychalski Sławomir  ul. Strażacka 1, 87-890 Lubraniec  tel. 54 286 21 65

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

P.H. AGROSKŁAD Sp. j.  Józefin 39, 97-225 Ujazd  tel. 44 719 24 88

P.H.P.U. AGRO-MAT Andrzej Tracz  Braszowice 4b, 57-200 Ząbkowice Śląskie  tel. 74 816 02 90

P.H.U. Agrochem Kropka Karol  ul. Wiślańska 52, 43-424 Drogomyśl  tel. 33 857 20 19

P.P.H.U. „Agromarket” Sp. z o.o.  Wiewiecko 36c, 73-155 Wiewiecko  tel. 91 397 18 46

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

Piasny Wojciech Chłodnictwo-Rolnictwo-Ogród  ul. Kolejowa 9a, 63-740 Kobylin  tel. 508 185 608

PIMAR Piotr Machula, Grzegorz Machula  Czajęcice 38, 27-425 Waśniów  tel. 507 021 688

ProCam Polska Sp. z o.o.  ul. 30 stycznia 37, 83-110 Tczew  tel. 58 530 44 50

PUH Arpon Sp. c. Zbigniew i Wiesława Wojtyczka  Chojno 31a, 63-921 Chojno  tel. 667 659 595

Punkt handlowy Top Farms Agro Bogdanowice  Kolonia, 48-100 Głubczyce  tel. 77 485 06 69

ROL-MECH Sp. z o.o.  ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno  tel. 16 628 22 66

Rolpol Romuald Polczyk  ul. Sieradzka 70b, 98-300 Wieluń  tel. 607 307 107

Roltech Mateusz Owsianny  ul. ks. A. Majcherka 2, 62-070 Dopiewo  tel. 604 712 301

Scandagra Polska Sp. z o.o.  ul. dr. A. Schmidta 1, 86-031 Żołędowo  tel. 52 381 36 01

SŁAWA Zaopatrzenie Ogrodniczo-Rolne Sławomira Nabzdyk  ul. Strzelecka 6, 63-720 Koźmin Wielkopolski  tel. 721 383 600

Sobianek Sp. z o.o.  ul. Polna 70, 21-200 Parczew  tel. 83 354 44 91

Solarcorn Sp. z o.o.  Janówek 53, 21-050 Piaski  tel. 81 581 05 03

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kąty Wrocławskie  ul. Spółdzielcza 4, 55-080 Kąty Wrocławskie  tel. 71 316 60 45

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

Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim  ul. 23 stycznia 16, 87-410 Kowalewo Pomorskie  tel. 502 572 140

Supros Agro Sp. z o.o.  ul. Rynek 14, 16-423 Bakałarzewo  tel. 502 239 704

Timrol Sp. j. Józef Drozdowski i Jarosław Pielecki  Gniewskie Młyny 14, 83-140 Gniew  tel. 58 535 48 82

WIALAN Langer i Wiatr Sp. j.  ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów tel. 14 629 30 70

Wilkołaziak Serwinek Jacek  Wilkołaz III 92, 23-212 Wilkołaz I  tel. 81 821 20 74



Top Farms Agro Sp. z o.o.

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

Rejon I tel.: +48 666 831 978

Rejon II  tel.: +48 664 779 056

Rejon III  tel.: +48 694 467 734

Rejon IV  tel.: +48 698 690 749

Rejon V  tel.: +48 664 779 061
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