
22

Hodowca: Syngenta, Szwajcaria
Odmiana: populacyjna
Rejestracja: EU 2015

MOCNE STRONY
Niezawodny w uprawie 
Bardzo niska roślina
Nie wylegająca

ZALETY
Niski wzrost roślin i ich niska podatność na wyleganie, 
sprzyja jego uprawie w warunkach wysokiego nawożenia. 
Wczesny okres kwitnienia, dojrzewania i wysoka 
zawartość tłuszczu w nasionach, gwarantują uzyskanie 
zaawansowanego technologicznie, wartościowego plonu 
handlowego. 

Prawdziwa siła natury

MANDRIL

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

wczesny optymalny opóźniony

45 szt. 55 szt. 65 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Szczególnie polecany na średnie i suchsze stanowiska. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• niewysoka odmiana o niskiej skłonności do wylegania, 

idealnie wpisująca się w intensywne technologie uprawy, 
a szczególnie nawożenia. 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        
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REKOMENDACJE

MANDRIL  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon odmiany w wybranych stacjach doświadczalnych 
w suchym 2018 roku [w dt/ha]
Doświadczenia rozpoznawcze, COBORU 2018
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Wrócikowo Śrem Kościelna 
Wieś

Chrząstowo Sulejów

37,5
dt/ha

43,0
dt/ha 37,5

dt/ha 32,5
dt/ha

38,3
dt/ha
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Bezek Tarnów Głubczyce Kochcice Przecław

53,0
dt/ha 50,4

dt/ha 46,5
dt/ha 43,5

dt/ha 37,3
dt/ha

 Piotr Świeczkowski
Kierownik Regionalny Sprzedaży,  
Oddział Tczew, województwo pomorskie

W firmie PROCAM od 10 lat. Współpracuje 
z gospodarstwami rolnymi w zachodniej części 
województwa pomorskiego, gdzie duży udział zasiewów 
zajmuje rzepak ozimy.

Z odmianą MANDRIL miałem styczność po raz 
pierwszy trzy lata temu. Od tej pory jest naj-
chętniej polecaną przeze mnie odmianą liniową. 
MANDRIL charakteryzuje dobre tempo wzro-
stu jesienią, dlatego polecam go wysiewać już 
w optymalnych i lekko opóźnionych terminach, 
korzystając przy okazji ze zmniejszonej normy 
wysiewu, ustawiając nawet 40 roślin na m2. 
Zauważyłem również, że odmiana bardzo 
dobrze zimuje. Jeżeli chodzi o pokrój roślin warto 
zauważyć, że MANDRIL należy do niskich odmian 
kompaktowych, przez co nie ma potrzeby wiosną 
stosować na nim najmocniejszych regulatorów 
wzrostu. Charakteryzuje się najwcześniejszym 
terminem kwitnienia wśród innych odmian, 
oraz bardzo dobrą zdrowotnością aż do żniw, 
a ponadto posiada mocno zauważalną odporność 
na werticiliozę, która staje się coraz częstszym 
problem plantatorów w ostatnich latach.


