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Planowanie plantacji 
– podstawa efektywnej 

uprawy zbóż

Tegoroczny PORADNIK NASIENNY jest już trzecim z serii Zapiski Top Farmera przynoszącym Państwu wiedzę na temat uprawy 

zbóż. W pierwszym, w 2019 roku, pokazaliśmy podstawowe praktyki, jakie stosujemy w produkcji polowej. Rok temu skoncentro-

waliśmy się na prawidłowej sztuce siewu. W tym roku chcielibyśmy przybliżyć Państwu bardzo ważny temat, jakim jest planowanie 

produkcji. Decyzja o zasiewach to kluczowy etap w produkcji polowej. To, jaką odmianą i jakimi nasionami obsiejemy pola, jest 

decyzją z reguły nieodwracalną, która – gdybyśmy jednak chcieli ją podjąć – wiązałaby się z dużymi nakładami pracy i funduszy.

Często kierując się doborem odmiany, sugerujemy się opiniami i rankingami. Która odmiana najlepiej plonuje, którą polecają użyt-

kownicy forów internetowych czy też która najlepiej wyszła u sąsiada? Nie ma nic złego w tej metodzie. Należy jednak pamiętać,  

że odmiany nie różnią się między sobą wyłącznie wysokością plonu, ale szeregiem różnych cech, które mogą okazać się istotne 

na naszych polach: przydatnością na różne stanowiska, łatwością uprawy czy jakością plonu. Nie zapominajmy również, że warto 

dywersyfikować ryzyko niepowodzenia poprzez wysiew kilku różnych odmian nawet w ramach tego samego gatunku. Stosując 

odmiany o różnych terminach dojrzewania, rozkładamy sobie prace pielęgnacyjne, żniwa, ale przede wszystkim redukujemy ryzyka 

związane z niepewnym przebiegiem pogody. 

Należymy do Grupy Top Farms prowadzącej działalność w całej Polsce. Każdego roku na swoich polach zmagamy się z tymi samy-

mi problemami co setki tysięcy rolników. Dzięki współpracy z czołowymi hodowcami w Polsce i Europie mamy możliwość testowania 

na swoich polach wielu odmian zbóż w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na różne stanowiska czy warunki pogodowe. Ma to 

na celu zwiększanie dochodowości produkcji rolnej przy jednoczesnym redukowaniu ryzyk. Najlepsze odmiany wybierane są do 

produkcji wielkotowarowej Grupy oraz do oferty Top Farms Nasiona. Nie ma lepszego sposobu zdobywania wiedzy niż własna prak-

tyka. A dzięki zespołowi doradców Top Farms Nasiona ta wiedza i doświadczenie trafiają do tysięcy rolników w Polsce.

W niniejszym PORADNIKU NASIENNYM znajdą Państwo nie tylko opisy wyselekcjonowanych przez nas odmian zbóż, ale również 

porady, jak zaplanować swoją uprawę, aby ostatecznie uzyskać dochodowy plon przy możliwie zredukowanych ryzykach.

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

W nadchodzącym sezonie  
życzymy Państwu obfitych plonów!
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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 nasio-

na i wolne od patogenów siewki  

z własnej uprawy nasiennej,

• lepszy rozwój siewek – ochrona zia-

ren zaprawami najwyższej jakości,

• mniejsza liczba zabiegów ochrony ro-

ślin – oszczędność czasu i pieniędzy.

Czystości
• brak zmieszania z obcymi gatunkami 

na polu,

• jednolity surowiec to wyższa cena  

w skupie,

• precyzyjniejszy wysiew to mniejsza 

ilość kupowanego materiału siew-

nego.

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 od-

miany topowych hodowli, sprawdzające się w polskich warunkach.

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

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

da Centralna Grupa Nasienna.

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

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

0 zł

90 zł x 1,5 q = 135 zł

20 zł x 1,5 q = 30 zł

1 zł

17 zł

183 zł

0 zł

17 zł

200 zł

0 zł

0 zł

200 zł

Decydując się na Top Farms Nasiona, otrzymujemy: wyselekcjonowane i wyrównane nasiona wolne od chorób przenoszonych  

z materiałem siewnym. Zabezpieczone zaprawą Vibrance Star również przed takimi chorobami, na jakie nie ma obecnie rozwiązań 

chemicznych po ich wystąpieniu. Stosując materiał kwalifikowany wysokiej jakości, rolnik uzyskuje niższe koszty prowadzenia plan-

tacji, czystość odmianową i gatunkową, bezpieczeństwo, wyrównany łan, a na końcu wyższy plon. Z poniższej tabelki wynika, że to 

się po prostu opłaca!

Unikalne, sześcioskładnikowe mieszanki międzyplonowe z na-

sion kwalifikowanych, które korzystnie oddziaływują na glebę: 

• zabezpieczają przed erozją i wysychaniem,

• poprawiają strukturę gleby oraz dostępność składników 

mineralnych,

• aktywują życie biologiczne w glebie.

Więcej informacji: 

www.topfarms-nasiona.pl/mieszanki

Mieszanki międzyplonowe sześcioskładnikowe

Co nowego w 2021?

Pszenica ozima

Kariatyda 
Plenna, zdrowa, 
jakościowa!

Pszenżyto ozime

Mondeo 
Niezawodne w każdych 

warunkach!

Koszt zakupu nasion na 1 ha

ziarno

zaprawianie

czyszczenie

zwiększenie normy wysiewu o 10%

RAZEM koszt nasion na 1 ha

Dopłata do materiału siewnego

Opłata licencyjna

RAZEM koszt nasion na 1 ha

DODATKOWE KORZYŚCI

zwyżka plonu 10% (700 kg)

mniejsze nakłady na ochronę chemiczną

Realny koszt nasion na 1 ha

NASIONA Z ZAKUPU (ceny netto) NASIONA WŁASNE (ceny netto)

240 zł x 1,5 q = 360 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

360 zł

-68 zł

0 zł

292 zł

-630 zł

-10 zł

-348 zł
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Dobór odmian pszenicy w zależności od rodzaju gleby i terminu dojrzewania

Euclide (A)

Kariatyda (A)

Fenomen (A)

Hondia (A)

RGT Provision (A/B)

Elixer (C)

RGT Metronom (A)

SU Mangold (B)

TOP HPF

SY Yukon (A/B)

Achim (A)

Ostroga (A)

LG Jutta (B)

TOP JOA

WCZESNY 

ŚREDNI 

ŚREDNIO 
PÓŹNY

1. Wejdź na naszą stronę internetową www.topfarms-nasiona.pl i kliknij w zakładkę 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
Dobre Średnie Słabe/mozaiki

Termin dojrzewania Rodzaj gleb

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

Kariatyda (A)

Hondia (A)

RGT Metronom (A)

LG Jutta (B)

Ostroga (A)

Euclide (A)

Fenomen (A)

Elixer (C)

SU Mangold (B)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)

Kariatyda (A)

Hondia (A)

RGT Metronom (A)

LG Jutta (B)

Ostroga (A)

Elixer (C)

SY Yukon (A/B)

RGT Provision (A/B)

SU Mangold (B)

Kariatyda (A)

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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Planowanie plantacji

Od ponad 20 lat z pasją pracuję w nasiennictwie zajmując się wyborem i wdrażaniem najlepszych odmian do produkcji rolnej dla rolników. 

Swoje zalecenia testuję i praktycznie wdrażam w prowadzonym wspólnie z mężem własnym, 100 ha gospodarstwie rolnym, położonym na 

dolnośląskich glebach średnich, na terenie często dotykanym przez susze, na których prawidłowy dobór odmian nabiera szczególnego 

znaczenia.

Decyzje o doborze odpowiednich odmian, dostosowanych do stanowiska są  kluczowe dla powodzenia procesu produkcyjnego 

i wymagają niemałej wiedzy. Wykorzystanie w gospodarstwie wielu odmian może nam pomóc zminimalizować ryzyka i dać wiele 

korzyści, chociażby:

• zmniejszenie ryzyka wymarznięć – poprzez dobór odmian o różnych zimotrwałościach;

• zmniejszenie ryzyka negatywnego wpływu pogody (susza, intensywne deszcze) – poprzez zastosowanie odmian  

o różnych terminach siewu i dojrzewania;

• zmniejszenie strat spowodowanych przez porażenia chorobowe – poprzez wykorzystanie odmian o różnych oporno-

ściach na choroby;

• wygoda prac dzięki rozłożeniu ich w czasie (siew, zabiegi, zbiór) – poprzez postawienie na odmiany o różnych terminach 

siewu i dojrzewania,

• świadomy wpływ na jakość i wartość plonu – poprzez dobieranie odmian o różnych parametrach jakościowych.

Maria Czupak
Ekspert ds. nasiennictwa Top Farms Agro



Zapiski Top Farmera

Top Farms Nasiona – PORADNIK NASIENNY 2021 9

Znając odpowiedzi na te pytania, warto – posiłkując się wykresami dostępnymi na stronach 6–7 niniejszego poradnika – dobrać odmiany 

według następującego schematu:

Jak zatem dokonać właściwego wyboru?
Przy doborze konkretnych odmian należy kierować się charakterystyką gospodarstwa, stawiając sobie kilka pytań:

• Na jakich glebach będzie prowadzona uprawa?

• Jaki jest cel uprawy: konsumpcyjny/paszowy?

• Co było przedplonem, a więc kiedy będę mógł siać?

• Co będę siał później, a więc kiedy muszę „zwolnić” pole?

Przykładowe planowanie
W pewnym gospodarstwie na nadchodzący sezon założono produkcję pszenicy jakościowej i paszowej na powierzchni 60 ha na glebach 

dobrych i średnich. W ubiegłym sezonie uprawiano w tym miejscu 20 ha buraków, 15 ha rzepaku i 25 ha pszenicy. Nadchodzący sezon 

zaplanowano w taki oto sposób:

Inny przykład
W gospodarstwie zaplanowano 60 ha pod pszenice zarówno jakościowe, jak i paszowe. Problemem są tu jednak duże odległości między 

polami oraz bliskość lasu.

Wskazane dobory odmian zabezpieczają gospodarstwa przed ryzykiem wymarznięć, suszami, intensywnymi opadami w trakcie żniw czy 

porażeniami chorobowymi. Nawet jeżeli pojawi się jeden z tych czynników, to rolnicy nie pozostaną z istotnymi stratami, jak mogłoby to 

mieć miejsce w momencie „postawienia” tylko na jedną odmianę. Zastosowanie odmian ościstych w okolicach lasów zabezpiecza plan-

tacje przed zwierzyną oraz suszą. Poza tym dzięki różnym terminom siewu i dojrzewania prace polowe, takie jak siew, zabiegi ochrony  

i nawożenia oraz zbiór, są rozłożone w czasie i nie ma ryzyka, że coś zostanie zrobione zbyt późno.

  Stanowisko dobre

  Stanowisko dobre

  Odmiany wczesne – 25% powierzchni

  Odmiany wczesne – 25% powierzchni

Odmiany średnie – 50% powierzchni

Odmiany średnie – 50% powierzchni

Odmiany późne – 25% powierzchni

Odmiany późne – 25% powierzchni

Stanowisko dobre

RGT Provision (A/B)  
– 10 ha

Pierwsza do zbioru, przy 

odpowiedniej agrotech-

nice da wysoki plon; 

średnie dojrzewanie, 

ziarna dobrej jakości. 

Stanowisko dobre

Stanowisko dobre

SU Mangold (B)  
– 10 ha

Możliwość siewu na 

początku listopada.

Stanowisko dobre

Stanowisko średnie

Fenomen (A) 
– 15 ha

Oścista – na pola przy lasach ze względu na ości-

stość i wczesność.

Stanowisko średnie

Stanowisko średnie

Hondia (A)  
– 20 ha

Główna odmiana 

w gospodarstwie, 

nastawiona na wysoki 

plon ziarna dobrej 

jakości. 

Stanowisko średnie

Stanowisko średnie

LG Jutta (B)  
– 5 ha

Bezpieczna – wysoko 

plonująca o bardzo 

dobrej zimotrwałości.

Stanowisko średnie

  Stanowisko dobre

X

  Odmiany wczesne – 25% powierzchni Odmiany średnie – 50% powierzchni Odmiany późne – 25% powierzchni

Stanowisko dobre

RGT Metronom (A) 
– 20 ha

Na stanowisko po bu-

rakach, sprawdzona  

w siewach późnych.

Stanowisko dobreStanowisko średnie

Euclide (A)  
– 15 ha

Wczesna odmiana 

oścista, do wysiewu 

przy lesie, na stanowi-

sko po rzepaku.

Stanowisko średnie

Kariatyda (A)  
– 10 ha

Nowa odmiana 

pszenicy jakościowej, 

na stanowisko po 

pszenicy.

Stanowisko średnie

SY Yukon (B)  
– 15 ha

Odmiana późna, ostatnia do koszenia, na stanowi-

sko po pszenicy. 
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Hodowca: DANKO. Typ odmiany: jakościowa A

Cechy odmiany:
• najnowsza, wysoko plonująca jakościowa (grupa A) psze-

nica ozima hodowli DANKO, 

• wysoki poziom plonowania zarówno w średnio intensyw-

nej, jak i intensywnej technologii uprawy,

• średnio wczesna, co daje jej przewagę w uprawie na gle-

bach słabszych oraz w latach suchych,

• średnia długość słomy i dobra odporność na wyleganie,

• doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości,

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie
Plenna, zdrowa, jakościowa!

NOWOŚĆ

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

5,0

Ta odmiana, w gospodarstwach Top Farms zasiana w 2020 

roku w różnych warunkach, na kilku typach gleby i w różnych 

terminach, pokazuje nam swoje główne cechy początkowego 

rozwoju.

Kariatydę zasialiśmy w rejonie Gostynia, Kościana oraz Kórnika 

po facelii, rzepaku oraz po późnych ziemniakach na glebach 

klasy IIIb, IVa i IVb. Siew w zależności od przedplonu przepro-

wadziliśmy w okresie od 16 września do 14 października. Łącz-

nie było to blisko 270 ha pól produkcyjnych, a także porównaw-

czych poletek łanowych.

Zabiegi ochrony z wykorzystaniem chlorotoluronu nie wykazały 

żadnych skutków ubocznych nietolerancji tej substancji czyn-

nej. Dawka zastosowana to średnio 750 g.s.a. (1,5 l/ha pro-

duktu zawierającego 500 g.s.a. w litrze środka). Opryski herbi-

Kariatyda 
- odmiana na zmieniające się 
czasy i klimat
Nowa odmiana Kariatyda, której nazwa pochodzi od mocnej podpory 
architektonicznej w kształcie kobiety, nawiązuje do silnego charakteru 
wysokojakościowej pszenicy ozimej.

Piotr Jakubowski 
Top Farms Wielkopolska  

• bardzo dobra zimotrwałość, oceniona na 5,0 (w skali 9),

• bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na: 

pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, choroby pod-

stawy źdźbła, rdzę żółtą, DTR oraz fuzariozę kłosów,

• dobrze wykształcone ziarno o wysokiej MTZ i bardzo do-

brym wyrównaniu, 

• bardzo dobra krzewistość, przydatna do opóźnionych sie-

wów, szczególnie po kukurydzy.
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a więc ze śniegiem i mrozami do -20°C, przyszła do nas pod ko-

niec grudnia i trwała aż do II dekady lutego. Pokrywa śnieżna nie 

była równa i wynosiła od kilku do kilkunastu centymetrów. Nie-

stety w początkowym okresie opadów wiatr o sile do 12 m/s po-

wodował zwiewanie śniegu z części otwartych powierzchni pól.

Kariatyda po zejściu śniegu pokazała się z niewielkimi pomro-

zowymi  przebarwieniami na liściach – najstarsze z nich zostały 

jakby w części wysmalone przez wiatr z kilkunastostopniowymi 

mrozami przed opadem śniegu. Należy pamiętać, że jest to 

odmiana bardzo rozwinięta – wysokie i duże liście są przez to 

mocniej wystawione na wiatr. Kariatyda w ocenie ogólnej prze-

zimowania (podobnie jak inne odmiany na poletkach) nie wy-

kazuje problemów z przezimowaniem. 

cydem zawierającym flufenacet również nie wykazały żadnych 

negatywnych efektów działania na pszenicę.

W opinii najważniejszych specjalistów polowych naszej firmy, 

zajmujących się uprawą zbóż w różnych rejonach, Kariatyda 

charakteryzuje się intensywnym wigorem początkowym, co 

widoczne jest zarówno na polach produkcyjnych, jak i porów-

nawczych poletkach łanowych.    

Zasiewy wykonane we wrześniu, mając wystarczająco czasu na 

rozwój jesienny, szybko i intensywnie osiągnęły wymaganą fazę 

krzewienia, tworząc 4 i więcej mocnych źdźbeł w dobrej i zdrowej 

kondycji. Bardziej jednak doceniamy i cieszymy się z fazy krze-

wienia roślin sianych prawie w połowie października. Świadczy to  

o szybkim wigorze i niezwykłej przydatności odmiany do opóźnio-

nych terminów siewu po późnych przedplonach.

Siew wykonywaliśmy w różnych systemach, zarówno w uprosz-

czeniu Horsch Tiger z siewem bezpośrednim (rośliny na zdjęciu 

powyżej), jak i po orce z siewem Horsch Pronto.  

Kariatyda wyróżnia się spośród innych odmian pszenicy szcze-

gólnie intensywną, dość wysyconą barwą roślin – co wskazuje 

na jej dobrą podporę dla budowania plonu. Mocne wysycenie 

kolorystyczne części zielonych rośliny świadczy o jej dobrym 

odżywieniu, a to podstawa do wytworzenia wysokiego, zdro-

wego plonu.

Występowanie chorób jesienią 2020 roku było bardzo po-

wszechne i mączniak, septorioza oraz rdze były dość często 

zauważane. Kariatyda wykazuje bardzo dobrą odporność, jeśli 

chodzi o porażenie mączniakiem i rdzą. 

Zima z typowymi warunkami pogodowymi w naszym klimacie,  

Plon pszenicy Kariatyda 
na tle wzorca (w t/ha)

a1 – 9,5 t/ha

a2 – 11,4 t/ha 
a1 – 9,3 t/ha

a2 – 10,0 t/ha 

a1 – 9,9 t/ha

a2 – 11,2 t/ha a1 – 8,4 t/ha

a2 – 9,4 t/ha 

a1 – 10,3 t/ha

a2 – 10,9 t/ha a1 – 7,9 t/ha

a2 – 8,7 t/ha 

a1 – technologia średnio intensywna
a2 – technologia intensywna
Źródło: COBORU, 2020 r. 
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Hodowca: Syngenta. Typ odmiany: jakościowa A/B

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

Cechy odmiany:
• wysoka zimotrwałość – 5,0,

• wyjątkowa odporność na choroby grzybowe, włączając 

fusarium,

• rośliny niskie, bardzo sztywne o wysokiej odporności na 

wyleganie,

• ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, wy-

sokiej MTZ i wyrównaniu ziarna,

• wyróżniajaca gęstość ziarna, gwarantuje wysoki plon,

• rekordowe plonowanie wykazała w latach suchych – 2018,

• nadaje się do opóźnionych siewów,

• bardzo stabilna liczba opadania.

Cechy odmiany:
• najwyższy plon przy dobrej zimotrwałości – 4,0,

• doskonałe wyniki w suszy 2019, dodatkowo stabilne we 

wszystkich badanych lokalizacjach,

• wyróżniająca odporność na mączniaka, fuzariozę i septo-

riozę plew,

• bardzo dobre wyrównanie i wysoka gęstość ziarna,

• wysoka ocena odporności na wyleganie,

• nadaje się do opóźnionych siewów.

Wysokie 
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysoka 
gęstość 

ziarna

Wysokie 
plonowanie

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Wysoka 
gęstość 

ziarna

Doskonała kombinacja zimotrwałości  
i zdrowotności!

Zbierz prowizję ze swojego pola!

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

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, zarejestrowana  

w wielu krajach,

• elastyczna do warunków uprawy,

• jedna z najwyższych odporności na wyleganie (8,4) w la-

tach 2017–2019,

• wysoka odporność na choroby kłosa, zwłaszcza septorio-

zę plew,

• odporność na osypywanie – 9/9 według COBORU,

• wysoka gęstość ziarna,

• idealna na późne siewy – nawet na początku grudnia,

• zarejestrowana w Polsce w marcu 2020 roku.

Cechy odmiany:
• wysoka jakość ziarna – większość parametrów na pozio-

mie pszenic elitarnych,

• moc i stabilność w plonowaniu,

• piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udzia-

le pośladu,

• możliwość uprawy na słabszych stanowiskach i w mono-

kulturze oraz w opóźnionych terminach siewu,

• w specyficznych warunkach wrażliwa na CTL,

• sprawdzona na wielu polach rolników, w latach suchych  

i mokrych,

• bardzo wysoka liczba opadania.

Wysokie 
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Odporność
na suszę

Wysoka 
gęstość 

ziarna

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po pszenicy

Do siewu
po kukurydzy

Król plonu!

Stabilność, jakość, plon 
i nadzwyczajna zdrowotność!

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

3,5

5,5
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Hodowca: RAGT Nasiona. Typ odmiany: jakościowa A

Hodowca: Limagrain. Typ odmiany: chlebowa B

Cechy odmiany:
• wybitna zdrowotność i bardzo dobra zimotrwałość,

• bardzo mocno się krzewi, tworząc gęsty łan pięknych, dłu-

gich kłosów – należy kalkulować dolną normę wysiewu,

• wysoka liczba opadania i wskaźnik sedymentacyjny,

• niskie rośliny o bardzo dobrej odporności na wyleganie,

• ekonomiczna w zasiewie – niska norma wysiewu!

Cechy odmiany:
• grube ziarno o bardzo wysokich parametrach jakościo-

wych i wysokim poziomie wyrównania,

• dobry i bardzo stabilny plon (na poziomie 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 sie-

wu w monokulturze i po kukurydzy,

• sprawdzona do późnych siewów po kukurydzy i burakach.

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po pszenicy

Odporność
na suszę

Bardzo dobra
zimotrwałość

Bardzo
dobra

odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Do siewu
po pszenicy

Do siewu
po kukurydzy

Ustaw miarowy rytm  
w każdych warunkach!

Wysoka plenność!  
Najlepsza zimotrwałość!

4,5

5,5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie 
plonowanie 

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Do siewu
po kukurydzy

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

Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: paszowa C

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:
• wyjątkowa plenność,

• na wczesny i opóźniony termin siewu,

• dobra tolerancja na fuzariozy kłosa – polecana do uprawy 

w regionach wilgotnych oraz na stanowiskach po kukury-

dzy i w monokulturze,

• dobrze się krzewi, dobrze reaguje na skracanie,

• najpopularniejsza pszenica z grupy C w Niemczech, upra-

wiana również z przeznaczeniem do browarów,

• chętnie wybierana przez hodowców drobiu,

• łatwa w uprawie,

• nadaje się do upraw ekologicznych.

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po pszenicy

Do siewu
po kukurydzy

Idealna na
paszę

Fenomenalna ostka jakościowa!

Wyjątkowa plenność  
nawet w monokulturze!

4,0

4,0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Ochrona przeciwko dzikom
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PSZENICA OZIMA OŚCISTA
Ochrona przeciwko dzikom

PSZENICA OZIMA OŚCISTA
Ochrona przeciwko dzikom

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Do siewu
po kukurydzy

Hodowca: Syngenta. Typ odmiany: jakościowa A, oścista

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

rozwój roślin i wczesność dojrzewania,

• 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 suszęWczesność na pierwszym planie!

3,5

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: jakościowa A, oścista

Cechy odmiany:
• bardzo dobra zimotrwałość – 6,0 (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.

Najlepiej plonująca ochrona  
przeciwko dzikom!

6,0

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



Pszenica ozima

Top Farms Nasiona – PORADNIK NASIENNY 2021 17

Top Farms Nasiona stworzyło 
specjalistyczne mieszanki  
o wybitnej zimotrwałości.

Specjalistyczne mieszanki pszenic 

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

okrywy śnieżnej,

• wysoki plon ziarna o bardzo wysokich i stabilnych parame-

trach jakościowych,

Ostroga (A)
wysoka zimotrwałość

ochrona przed zwierzyną

wysoka jakość ziarna

LG Jutta (B)
wybitna zdrowotność

wysoki potencjał plonotwórczy

wysoka zimotrwałość

sztywność łanu

Achim (A)
wysoki potencjał plonotwórczy

wysoka jakość ziarna

Hondia (A)
wybitna zdrowotność

wysoka jakość ziarna

wysoka zimotrwałość

RGT Provision (A/B)
wysoki potencjał plonotwórczy

wybitna zdrowotność

Fenomen (A)
ochrona przed zwierzyną

wysoka jakość ziarna

mieszanka późna TOP JOA TOP HPFmieszanka średnio późna

• wyjątkowa zdrowotność,

• skuteczna ochrona przed zwierzyną,

• możliwość uzyskania dopłaty za materiał siewny.

TOP HPF i TOP JOA to mieszanki pszenic, które łączy ten sam termin dojrzewania. Wykorzystując zasadę, że łan przejmuje naj-

lepsze cechy odmian wchodzących w jego skład, mieszanki cechują się wysoką zimotrwałością, bardzo dobrą odpornością na 

choroby oraz wysokim plonowaniem ziarna dobrej jakości. Zastosowanie odmian ościstych dodatkowo chroni przed zwierzyną.

Mieszanki pszenic to bezpieczeństwo i efektywność, o czym od lat przekonujemy się na polach Grupy Top Farms, gdzie z powo-

dzeniem są uprawiane.

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
cechy

młynarsko-
-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę



Pszenica ozima

18 Top Farms Nasiona – PORADNIK NASIENNY 2021

  Odmiana
Hodowca

Typ odmiany

  Parametry jakościowe
Liczba opadania

Sedymentacja

Zawartość białka

  Gęstość siewu
Termin optymalny [ziaren/m2]*

  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
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
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

SU Mangold
Saaten Union

chlebowa B

średnia

wysoka

średnia

290–320

88

42

bardzo dobra

3,5 – średnia

na gleby dobre i średnie

bardzo dobra

dobra

średnia

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

COBORU

SY Yukon
Syngenta

jakościowa A/B

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnia

300–350

91

43

bardzo dobra

5,0 – bardzo dobra

na gleby dobre

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

COBORU

RGT Provision
RAGT Nasiona

jakościowa A/B

średnia

wysoka

średnia

300–330

94

43

dobra

4,0 – dobra

na gleby dobre i średnie

średnia

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

COBORU

Kariatyda
DANKO

jakościowa A

wysoka

wysoka

wysoka

300–350

92

45

dobra

5,0 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

dobra

bardzo dobra

średnia

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

COBORU

Euclide
Syngenta

jakościowa A, oścista

wysoka

wysoka do bardzo wysokiej

średnia

280–320

85

48

bardzo dobra

3,5 – średnia

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

średnia

–

dobra

–

dobra

średnia

dobra

BSA

Fenomen
KWS Lochow

jakościowa A, oścista

wysoka

średnia do wysokiej

średnia

300–330

84

47

bardzo dobra

4,0 – dobra

na gleby średnie i dobre

dobra

dobra

dobra

dobra

dobra

średnia

dobra

średnia

ocena własna hodowcy 

na podstawie badań reje-

strowych

Ostroga
DANKO

jakościowa A, oścista

średnia do wysokiej

wysoka do bardzo wysokiej

średnia do wysokiej

350–380

94

47

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
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

280–320

95

41

średnia

4,0 – dobra

na gleby średnie i dobre

średnia

dobra

dobra

bardzo dobra

średnia

dobra

średnia

dobra

BSA

* wg zaleceń hodowcy  

RGT Metronom
RAGT Nasiona

jakościowa A

bardzo wysoka

bardzo wysoka

wysoka

300–350

91

45

bardzo dobra

4,5 – dobra

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

dobra

dobra

COBORU

Hondia
DANKO

jakościowa A

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

300–350

92

44

dobra

5,5 – bardzo dobra

na wszystkie rodzaje gleb

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

dobra

dobra

COBORU

LG Jutta
Limagrain

chlebowa B

średnia do wysokiej

wysoka

średnia

280–320

86

41

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

Stosując wysokiej jakości nasiona, można dokładnie określić normę siewu. Precyzyjny siew to, z jednej strony, zapewnienie rośli-

nom optymalnych warunków wzrostu, a z drugiej – wymierna oszczędność.

Jak obliczyć prawidłową normę wysiewu? Wystarczyć do poniższego wzoru podstawić informacje o zalecanej gęstości siewu  

i dane z etykiety nasiennej.

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 – 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,
• marnotrawienie materiału siewnego.

Jak planuję uprawę? Obliczanie normy wysiewu

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Nowe wyzwania w obliczu zmieniających 
się warunków środowiskowych

Zarządzanie uprawami w ostatnim czasie jest coraz trudniejsze. 

Wynika to przede wszystkim ze zmieniających się warunków kli-

matycznych, przez co w ostatnich latach bardzo trudno zaplano-

wać prace polowe. Rolnictwo spotyka się także z coraz większą 

liczbą wyzwań odnośnie do planowania zasiewów, ochrony plonu 

i nawożenia. Dlatego też wymagania stawiane przez rolników roz-

wiązaniom wykorzystywanym na polu również są coraz większe. 

Syngenta, jako wiodący producent środków ochrony roślin, nie-

ustannie stara się sprostać wymaganiom obecnego rolnictwa. 

Wysoko rozwinięty dział R&D (badań i rozwoju), mający ośrodki 

na całym świecie oraz blisko współpracujący zarówno z rolnikami, 

jak i światowej klasy naukowcami, przygotowuje rozwiązania ma-

jące wyjść naprzeciw Państwa wymaganiom. Wieloletnie badania 

rozwiązań Syngenta mają za zadanie sprawdzić skuteczność pro-

duktu w starciu z nowymi zagrożeniami ze strony patogenów, ale 

też sprostać wymogom wobec nowych warunków uprawy roślin  

w czasach zmieniającego się klimatu.

Zaprawa Vibrance Star zawierająca trzy substancje czynne jest 

odpowiedzią na nowe wyzwania. Produkt ten ma w swoim skła-

dzie SEDAKSAN, dzięki czemu idealnie wpisuje się w oczekiwania 

rolników co do produktu wysokiej jakości, wyjątkowej skuteczno-

ści, a przede wszystkim co do produktu dla nowoczesnego rolnic-

twa w dobie zmieniających się warunków gospodarzenia. 

Sezon 2020/2021 mija pod znakiem takich chorób, jak pleśń 

śniegowa oraz pałecznica zbóż i traw. Wystąpiły one z powodu 

długo zalegającej pokrywy śnieżnej przy niezamarzniętej glebie, 

a jednocześnie wysokiej obsadzie zbóż już na jesieni. W przypad-

ku pleśni śniegowej, której sprawcą jest Microdochium nivale,  

z problemem spotkali się głównie rolnicy na północy, północnym 

wschodzie oraz w Polsce Centralnej. Dotyczył on praktycznie każ-

dej uprawy zbóż. Natomiast w wypadku pałecznicy zbóż i traw, wy-

woływanej przez Typhula spp., choroba dotknęła przede wszyst-

kim upraw jęczmienia oraz pszenżyta. Należy jednak pamiętać, 

że grzyb ten infekuje prawie wszystkie gatunki zbóż. Dodatkowo 

sezon 2020/2021 sprzyja rozwojowi grzybów z rodzaju Ustilago 

spp. powodujących głownie (na przykład głownię pylącą jęczmie-

nia). Vibrance Star to także doskonałe rozwiązanie na Rhizoctonia 

spp. i wywoływaną przez ten gatunek ostrą plamistość oczkową, 

będącą chorobą ściśle związaną z płodozmianem.

Zaprawa Vibrance Star w sposób perfekcyjny chroni upra-

wy przed pleśnią śniegową, wnosząc poza dobrze znanym  

i skutecznym rozwiązaniem w postaci FLUDIOKSONILU także 

wspomniany już SEDAKSAN i dodając w ten sposób kolejny 

mechanizm działania. Jest to również jedyna zaprawa na pol-

skim rynku z rejestracją do zwalczania pałecznicy zbóż i traw 

– skuteczność tę uzyskujemy również dzięki sedaksanowi.  

W przypadku głowni pylącej jęczmienia synergizm sedaksanu 

oraz TRITIKONAZOLU daje bardzo wysoką skuteczność, jed-

nocześnie dając nam dwa mechanizmy działania w kierunku 

kontroli Ustilago. Niezwykle ważnym aspektem jest to, że se-

daksan występuje wyłącznie w zaprawach nasiennych i nie jest 

używany nalistnie, co eliminuje ryzyko powstawania odporno-

ści.

Sedaksan zawarty w Vibrance Star, działając na roślinę uprawną, 

stymuluje ją do budowy bardziej rozwiniętego systemu korzenio-

wego. Pobudza wigor początkowy roślin, zapobiega stresowi foto-

oksydacyjnemu (często występującemu w początkowym okresie 

rozwojowym), ale co najważniejsze – pozwala Państwu na uzy-

skanie optymalnej kondycji rośliny w każdych warunkach siewu. 

Dzięki działaniu sedaksanu otrzymają Państwo bardzo dobrze roz-

winięte rośliny jesienią, nawet w późniejszych terminach siewu. Ta 

substancja czynna, jeśli wystąpi susza, pozwala roślinie na lepsze 

dostosowanie się do trudnych warunków, a następnie na szybszą 

regenerację po ich ustąpieniu, wpływając bezpośrednio na efek-

tywność fotosyntezy. 

Jeśli szukają Państwo rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie 

możliwie jak najwyższej ochrony przed chorobami we wczesnych 

fazach rozwojowych roślin, oraz podchodzicie bezkompromiso-

wo do kwestii rozwoju początkowego roślin, nasiona zaprawione 

z wykorzystaniem Vibrance Star spełnią oczekiwania nawet tych 

najbardziej wymagających z Państwa. 

Syngenta oddaje w ręce swoich klientów narzędzie, które jest 

rozwiązaniem na problemy związane z chorobami, klimatem  

i sprawnym zarządzaniem uprawami polowymi dzięki lepszej kon-

troli rozwoju roślin i wykorzystaniu ich naturalnego potencjału do 

budowania wysokiego plonu dobrej jakości. Dzięki zaprawie Vi-

brance Star Syngenta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolni-

ków – bez kompromisów!

Michał Paulus
Crop Field Expert

Syngenta
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Doskonały sposób na 
wzmocnienie odporności roślin

nanogro forte superstart firmy Agrarius od kilku lat zdobywa 

coraz większą popularność. To produkt, który zyskuje swoich 

zwolenników już nie jako dodatek do produkcji, ale jako pod-

stawowy preparat niezbędny do wzrostu roślin, jak: zaprawy 

nasienne, nawozy, środki ochrony czy różnego rodzaju prepa-

raty wspomagające. Dzięki współpracy z największymi firmami 

dystrybucyjnymi w Polsce oraz badaniom, które przez 12 lat 

prowadzono w wielu ośrodkach naukowych i doświadczalnych 

w kraju i zagranicą, można stwierdzić, że nanogro forte super-

start jest nieodłącznym elementem produkcji rolniczej dążącej 

do uzyskania wysokich i doskonałych jakościowo plonów. 

nanogro forte superstart jest przeznaczony do zaprawiania 

materiału siewnego. Wiadomo przecież, że im wcześniej rośli-

na nabierze siły i pożądanych cech w początkowej fazie roz-

woju (jako nasienie), tym lepiej będzie rosła. Jest to w pełni 

bezpieczny produkt, który zastosowany do zaprawiania nasion 

(ziarna) zapewni roślinie lepsze warunki wzrostu już na starcie, 

czyli w fazie kiełkowania. 

Nowoczesna i unikalna formuła preparatu zastosowanego na 

nasiona (ziarno) powoduje uwolnienie naturalnego potencja-

łu rośliny, która maksymalnie wykorzystuje jej zapisany gene-

tycznie potencjał. Nasiona zaprawiane preparatem szybciej  

i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach gle-

bowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie tem-

peratury). Preparat, wnikając do rośliny, powoduje uruchomie-

nie jej naturalnego systemu obronnego poprzez wytwarzanie 

większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz 

naturalnych hormonów.

Stymulacja nanogro forte superstart poprzez wsparcie części 

podziemnej rośliny – mocny i rozbudowany system korzenio-

wy, gwarantujący zaopatrzenie rośliny w wodę i substancje od-

żywcze – poczynając od wyższej energii kiełkowania i poprawy 

wschodów, zapewnia roślinom lepszy wigor dzięki wyrównaniu 

łanu oraz większej ilości chlorofilu w liściach i zwiększeniu po-

wierzchni asymilacyjnej. Tak przygotowane rośliny mają zapew-

nione lepsze przezimowanie, szybszą regenerację po zimie  

i szybszy start na wiosnę. 

Zaprawianie materiału siewnego nanogro forte superstart powo-

duje, że rośliny nie odczuwają suszy ani jesiennej podczas wscho-

dów, ani wiosennej w czasie wegetacji. Kolejną korzyścią ze 

stosowania tego preparatu jest indukcja odporności roślin na nie-

korzystne uwarunkowania uprawy i warunki klimatyczne (wzmoc-

nienie ścian komórkowych, zagęszczenie soku komórkowego, 

zwiększenie ilości substancji zapasowych – cukrów w komórkach, 

wytwarzanie fitohormonów i wspomaganie naturalnych systemów 

odporności systemicznej – SAR). Jest to niezwykle istotne, po-

nieważ prawidłowo rozwinięta roślina to przede wszystkim roślina 

dobrze odżywiona, a co za tym idzie bardziej odporna na choroby 

i wszelkiego rodzaju stresy występujące podczas wegetacji.

Zaprawienie preparatem nanogro forte superstart powoduje 

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. Dzięki tym przemia-

nom dochodzi do wzrostu embrionalnego, wydłużeniowego, 

następnie wytwarza się kiełek, a później siewka zdolna do fo-

tosyntezy. Intensyfikują się również procesy oddechowe, po-

wodujące zwiększenie produkcji energii potrzebnej do różnych 

procesów fizjologicznych, które między innymi koordynują 

syntezę i transport regulatorów wzrostu oraz substancji odżyw-

czych. Nasiona poddane działaniu nanogro forte superstart 

wschodzą szybko, równomiernie, a odsetek tych skiełkowa-

nych jest bardzo wysoki.

Z wieloletnich badań prowadzonych na polach uprawnych wy-

nika, że oprócz każdorazowego wzrostu plonu (od minimum 

5% przy idealnych warunkach glebowych i pogodowych do na-

wet 20% przy słabych warunkach) zebrane ziarno wykazywało 

się wyższymi parametrami jakościowymi, takimi jak zawartość 

cukrów, skrobi, glutenu i białka (w zależności od gatunku). 

Dodatek do nanogro forte superstart substancji humusowych po-

woduje szybsze działanie, dlatego natychmiast po zastosowaniu 

są one transportowane do wnętrza komórek roślinnych, wzmac-

niając roślinę. Kwasy humusowe tworzą przy tym barierę ochron-

ną na powierzchni i ułatwiają przyleganie zaprawy do ziarniaka. 

dr inż. Anna Ambroszczyk
Dyrektor działu badań i rozwoju 

Organika-Agrarius Sp. z o.o.
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Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo jest jednym z siedmiu za-

kładów rolnych wchodzących w skład firmy DANKO, znajduje się  

w województwie wielkopolskim, w okolicach Kościana. Gospo-

darujemy na powierzchni 1824 ha gleb średniej jakości. Przewa-

żają gleby klas IVa i IVb. W strukturze zasiewów zbóż dominuje 

pszenżyto ozime oraz żyto.

Pszenżyto Mondeo znalazło się na naszym polu po raz pierwszy 

jesienią 2019 roku. Uprawialiśmy je na powierzchni 10 ha gleb kla-

sy IVb. Już od samego początku zaobserwowaliśmy, że dobrze 

się krzewi (wysialiśmy 280 ziaren na metr kwadratowy). Ponadto 

na wiosnę szybko „wystartowało” z wegetacją. Z uwagi na wysoką 

zdrowotność nie sprawiało problemów z ochroną fungicydową. 

Zastosowaliśmy profilaktycznie dwa zabiegi, które w pełni zabez-

pieczyły łan, oraz niewielką dawkę antywylegacza. Zebraliśmy 
bardzo wysoki plon pięknego, grubego ziarna – 8,7 tony 
z ha. Ponadto odmiana rewelacyjnie się prezentowała, była nie-

wysoka, stojąca, o imponujących, długich kłosach.

Rekomenduję tę odmianę rolnikom uprawiającym pszenżyto na 

średniej klasy glebach, w średnio intensywnej do intensywnej 

technologii uprawy.

NOWOŚĆ

Wiktor Majchrzak 
Zastępca Dyrektora ds. Produkcji Roślinnej – ZNR Kopaszewo  

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: krótkosłoma

Cechy odmiany:
• nowe pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo 

wysokim poziomem plonowania i bardzo dobrą zimotrwa-

łością (5,5 w skali 9-stopniowej),

• najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości i lep-

szych – klasa IIIa i IVb,

• średni termin kłoszenia i dojrzewania,

• niewysoka, o bardzo dobrej sztywności,

• bardzo dobra odporność na choroby i bardzo wysoka od-

porność na porastanie,

• ziarno tej odmiany jest piękne, grube o wysokiej MTZ.

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Bardzo dobra
odporność

na wyleganie

Idealna na
paszę

Plenność, sztywność, odporność  
na choroby i porastanie

5,5
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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,

• odmiana krótkosłoma o dobrej sztywności, dobrze reaguje 

na skracanie, wybacza błędy,

• wybitna zdrowotność roślin,

• wyjątkowa zdolność krzewienia się, należy stosować 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 technologii śred-

nio intensywnej, jak i intensywnej,

• bardzo intensywna we wzroście i krzewieniu się,

• bardzo ładne i grube ziarno o wysokiej zawartości białka  

– doskonałe w żywieniu zwierząt.

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. Dobrze się krzewi, 
toleruje rzadsze siewy. Piękne, zdrowe kłosy!

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 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

Kasyno
DANKO

krótkosłoma

średnia

średnia

250–300

średni

103

50

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

Gringo
DANKO

krótkosłoma

wysoka

dobra

300–350

średnio późny

97

52

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

Mondeo
DANKO

krótkosłoma

wysoka

wysoka

300–340

średni

100

47

bardzo dobra

5,5 – bardzo dobra

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

bardzo dobra

DANKO

* wg zaleceń hodowcy  
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Dolistne nawożenie zbóż 
mikroelementami

W technologii nawożenia zbóż mikro-

elementami uwzględnienia wymaga-

ją następujące pierwiastki: mangan, 

miedź oraz – w przypadku kukurydzy 

– cynk. Stosowanie mikroskładników 

w formie nawozów dolistnych nabiera 

większego znaczenia, gdy poziom plo-

nowania zbóż przekracza 7 t ziarna/ha.  

Rola mikroskładników sprowadza się 

głównie w roślinie do aktywowania 

układów enzymatycznych w reakcjach 

metabolicznych oraz wpływu tych pier-

wiastków na jej gospodarkę azotową. 

Warunkiem prawidłowego oddziały-

wania mikroelementów na metabolizm 

rośliny jest odpowiednia ich zawartość 

w komórkach i tkankach. Jeśli ilość 

poszczególnych składników odbie-

ga od normy lub też zostają zachwia-

ne proporcje między nimi, dochodzi 

do zaburzenia procesów życiowych. 

Niedoborom towarzyszy osłabienie 

właściwości katalitycznych wszystkich 

układów enzymatycznych, w których 

dany mikroskładnik bierze bezpo-

średni udział. W konsekwencji takich 

zaburzeń dochodzi do zahamowania 

wzrostu danej rośliny, pojawiają się 

chlorozy oraz objawy zewnętrzne spe-

cyficznie dla danego pierwiastka. 

Z punktu widzenia stanu odżywienia 

roślin istotna jest forma składnika do-

starczanego w nawozie. Zaleca się 

stosowanie soli lub chelatów niskoczą-

steczkowych (ADOB Mn IDHA, ADOB 

2.0 Cu IDHA, ADOB 2.0 Zn IDHA). Dru-

ga grupa związków charakteryzuje się 

znacznie większą rozpuszczalnością 

i dostępnością dla roślin uprawnych, 

ponadto cząsteczki tych związków 

są chemicznie obojętne i nie ulegają 

uwstecznieniu w tkankach przewodzą-

cych liścia. Nowa generacja chelatów 

cechuje się w dodatku krótkim czasem 

biodegradacji w glebie, co jest szcze-

gólnie ważne z perspektywy ochrony 

środowiska. Po kilkunastu dniach od 

ich zastosowania związki te w 75% ule-

gają rozkładowi do związków prostych, 

nieszkodliwych dla środowiska.

Optymalny termin aplikacji mikroskład-

ników w przypadku zbóż przypada na 

czas od siewu do fazy krzewienia oraz 

fazę kwitnienia. Nawożenie dolistne 

mikroskładnikami nie powinno się jed-

nak ograniczać do jednego zabiegu, 

szczególnie jeśli rolnik jest nastawiony 

na intensywną produkcję. Termin apli-

kacji mikroskładników w zbożach po-

winien być tak dobrany, aby uwzględ-

nić potencjalne warunki porażenia  

i podatność zbóż na atak patogenów. 

Reakcja zbóż ozimych na nawoże-

nie mikroelementami zmniejsza się 

w kierunku jęczmień  pszenica  

pszenżyto  żyto. Trzeba też wziąć 

pod uwagę, że niezwykle istotnym wa-

runkiem dobrego wykorzystania mi-

kroelementów dostarczanych dolistnie 

są warunki meteorologiczne w czasie 

wykonywania zabiegu. Zabieg powi-

nien zostać przeprowadzony w warun-

kach bezwietrznych, w temperaturze 

10–20°C. 

Prof. dr hab. inż. Renata Gaj 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Niedobór boru

Niedobór siarki
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Hodowca: Limagrain. Typ odmiany: wielorzędowa

Hodowca: IGP Polska. 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 jęcz-

mienia,

• nadaje się do opóźnionego siewu.

Cechy odmiany:
• lider dwurzędowego jęczmienia ozimego,

• doskonała jakość i stabilność plonu, wysoka MTZ, 

• szeroki zakres odporności na wszystkie ważne choroby 

jęczmienia, szczególnie na rdzę karłowatą,

• wysoka jakość ziarna – najwyższa zawartość białka – nu-

mer 1 w badaniach rejestrowych COBORU 2018,

• źdźbło średniej długości o dobrej odporności na wylega-

nie.

Bardzo dobra
zimotrwałość

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Idealna na
paszę

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność
na choroby

Odporność
na suszę

Wysoka 
MTZ

Doskonałe plonowanie w połączeniu  
ze zdrowotnością!

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 dojrzewania

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 

51

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

wysoka

dobra

dobra

na gleby średnie i dobre

dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

średnia

BSA

* wg zaleceń hodowcy  
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Hodowca: Saaten Union. Typ odmiany: hybrydowa

Hodowca: DANKO. Typ odmiany: liniowa

Cechy odmiany:
• ulepszona odporność na sporysz,

• bardzo wysoka stabilność plonowania, nawet na bardzo 

suchych stanowiskach,

• bardzo zdrowe liście (rdza brunatna i rynchosporioza),

• dłuższe napełnianie ziarna (wczesne kłoszenie – lepsze 

wykorzystanie zasobów wiosennej wody),

• bardzo duża przydatność na cele młynarsko-piekarskie 

oraz paszowe,

• idealna do skarmiania trzody chlewnej.

Cechy odmiany:
• populacyjna forma żyta o skróconym źdźble, przeznaczo-

na do uprawy na ziarno,

• rewelacyjnie się krzewi, doskonale znosi rozrzedzony siew 

– należy stosować się do zalecanych norm wysiewu,

• wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, mącz-

niaka prawdziwego i rdzę źdźbłową,

• ziarno dobrze wyrównane, o bardzo dobrej jakości młynar-

sko-piekarskiej.

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!

Idealne na słabe stanowiska. Dobra 
odporność na wyleganie i choroby żyta

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

Dańkowskie Agat
DANKO

liniowa

2 jednostki siewne/ha

wczesny

średnia

średnia

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

średnia

średnia

na wszystkie rodzaje gleb

bardzo dobra

dobra

dobra

–

dobra do bardzo dobrej

bardzo dobra

–

BSA

* wg zaleceń hodowcy  

Jesteśmy z Wami przez cały rok!
Zespół doradców Top Farms Nasiona tworzą fachowcy pracujący w całej Polsce, którzy od lat z powodzeniem pomagają rolnikom  

w podejmowaniu decyzji. Doświadczenie wynika z faktu, iż Grupa Top Farms sama jest dużym producentem rolnym i co roku zmaga się 

z tymi samymi problemami co większość rolników w Polsce. W ciągu całego roku przemierzają tysiące kilometrów, odbywają setki wizyt 

na gospodarstwach, aby poszerzać swoją wiedzę o odmianach w każdym zakątku Polski, na każdym stanowisku. Ta wiedza połączona  

z regularnymi szkoleniami od hodowców i agronomów daje im kompetencje do profesjonalnego doradztwa na Waszych polach.
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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

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

Agro-Duet Tomasz Gumienny, Krzysztof Bartz S.C.  Dąbrowa 1 C, 62-436 Orchowo  tel. 530 445 989

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

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

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

Ambroży Sp. z o.o.  ul. Namysłowska 21, 56-420 Bierutów  tel. 71 398 91 32

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

Fargo P.W. Grzegorz Kiejnich  ul. Wierzbowa 9, 62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 602 788 108

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

FAZOT Więtczak i wspólnicy Spółka Jawna   Gnojno 30a, 99-300 Kutno  tel. 539 759 413

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

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

KOAGRA Sławomir Kobierski  ul. Dusznicka 24, 64-541 Podrzewie  tel. 695 699 981

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

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

Lechpol Sp. z o.o.  ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin  tel. 661 421 725

Nazwa dystrybutora Adres  Telefon
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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. „Wikrol” Krystian Moczkowski  Bleszyn 6, 97-306 Grabica  tel. 502 614 678

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

Polish Agro   ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz    tel.  502 357 074 

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

Rola Sp. z o.o.  ul. Słowackiego 19, 77-300 Człuchów  tel. 608 322 703

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

Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej RAZEM-BIS  ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń  tel. 608 022 265

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

Top Farms Głubczyce, Punkt Handlowy Bogdanowice  Kolonia, 48-100 Głubczyce tel. 660 444 338

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

Nazwa dystrybutora Adres  Telefon



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

facebook.com/TopFarmsAgro

Rejon I 
Pamela Poletajew 
tel.: +48 666 831 978

Rejon II  
Zbigniew Urbaniak 
tel.: +48 664 779 056

Rejon III  
Przemysław Tomaszewski 
tel.: +48 694 467 734

Rejon IV  
Wojciech Półtoraczyk 
tel.: +48 698 690 749

Rejon V  
Piotr Wójcik
tel.: +48 664 779 061
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