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MOCNE STRONY
Wysokie i stabilne plonowanie
Dynamiczny rozwój roślin
Potwierdzona wysoka zimotrwałość

ZALETY
Wybitnie wysoki potencjał plonowania nasion w połączeniu 
z dynamicznym rozwojem roślin po wschodach, wzorcową 
zdrowotnością łodyg i sprawdzoną zimotrwałością, 
stanowią znakomitą formułę cech dla profesjonalnej 
uprawy rzepaku.

Mistrzowska formuła!

Hodowca: NPZ, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu MSL
Rejestracja: PL 2016HAMILTON

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
rozwój jesienny        

zimotrwałość        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
sucha zgnilizna kap.        

zgnilizna tw.        
czerń krzyżowych        

choroby podst. łodygi        

wartość plonu
plon nasion        

plon tłuszczu        
zawartość tłuszczu        

MTN        

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

porejestrowych COBORU w 2017 = 125% plonu wzorca

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

45 szt. 50 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Przydatny na gleby średnie i ciężkie, ale w dobrej kulturze.
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REKOMENDACJE

HAMILTON  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2019

Plon nasion w latach 2016 - 2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2016-2019

 HAMILTON    WZORZEC
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Region I Region II
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Region VI

127% wz.
47,5 dt/ha

115% wz.
42,0 dt/ha

116% wz.
37,7 dt/ha

119% wz.
50,2 dt/ha

123% wz.
40,3 dt/ha

124% wz.
48,0 dt/ha

 Paweł Pędziwiatr
Kierownik Oddziału Sulęcin, 
województwo zachodniopomorskie

W firmie PROCAM od 9 lat, prowadzi doradztwo 
na powierzchni ok. 22 tys. ha roślin uprawnych , z czego 
rzepak stanowi 8 tys. ha.

Rzepak HAMILTON to odmiana, której sprzedaje 
najwięcej z odmian hybrydowych rzepaku 
i którą z czystym sumieniem, polecam swoim 
klientom. HAMILTON nawet w trudnych 
latach 2018 i 2019 na moim terenie działania, 
czyli zachodniopomorskie i lubuskie, był 
na prowadzeniu pod względem plonowania, 
w różnych gospodarstwach. Taka stabilność 
plonowania na wysokim poziomie szczególnie 
powinna być brana pod uwagę przy wyborze 
odmiany. Dzięki temu większość klientów 
ponownie sięgnęła po HAMILTONA w kolejnym 
sezonie wegetacyjnym i myślę, że pod zasiewy 
2020/21 również będzie odmianą pierwszego 
wyboru. Poza tym to odmiana, która ma bardzo 
dobrą zimotrwałość, czyli w różnych latach będzie 
się sprawdzała. Wiem, że w tym sezonie, to nie 
zima będzie wyznacznikiem plonowania, ale 
my przy wyborze odmiany musimy ten parametr 
również uwzględniać, ponieważ nie wiemy czym 
kolejny sezon nas zaskoczy, a często klienci 
po łagodnej zimie nie biorą tego pod uwagę.

NUMER 

1**

**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych


