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Szanowni Państwo,

Miniony sezon należał do tych trudnych, również w upra-
wie rzepaku i zbóż ozimych. Mała ilość opadów, ich nie-
sprzyjający rozkład i wysokie temperatury, w dużym stop-
niu zmniejszyły osiągane plony. Wiosna 2020 również nie 
sprzyjała, a mocno postępująca susza jest największym 
zagrożeniem. Dodatkowo w kwietniu wystąpiły liczne 
i dość silne przymrozki, które uszkadzały nawet kwitnące 
już w tym czasie rośliny rzepaku. Do aktualnych trudności 
w uprawie ozimin, ale i nie tylko ich, oprócz niekorzystnych 
warunków pogodowych, zaliczyć musimy również wyco-
fanie wielu substancji czynnych, stosowanych w uprawie 
zbóż i rzepaków, co od przyszłego roku na pewno zmie-
ni, wypracowane w wielu gospodarstwach od kilku lat, 
sprawdzone schematy ochrony roślin.
Pewne jest, że prawidłowa ochrona i uprawa rzepaków 
oraz zbóż na wysokim i opłacalnym poziomie będzie 
coraz trudniejsza. Naprzeciw temu wychodzi firma 
PROCAM, która jest niezawodnym partnerem 
w doradztwie i w sprzedaży najlepszych jakościowo 
produktów do Państwa gospodarstw. Zwłaszcza 
w niestandardowych warunkach szukamy dla Państwa 
najlepszych rozwiązań, szybko je realizujemy i wdrażamy 
w życie, co pozwala uzyskać wysoki efekt zadowolenia 
w postaci opłacalnego plonu.
Aktualny katalog „Rzepak i zboża ozime 2020” zawiera 
komplet informacji, który posłuży niewątpliwie do pod-
jęcia najlepszych decyzji, głównie w doborze odmian. 
Przedstawiamy w nim zróżnicowany asortyment odmian 
rzepaków i zbóż, z przeznaczeniem na różne warunki kli-
matyczne i glebowe, sposoby ich uprawy i ochrony, oraz 
zagrożenia z jakimi się borykamy w uprawie tych roślin. 
Odmiany te na przełomie ostatnich lat, w różnych warun-
kach środowiskowych, uzyskały najwyższy poziom plo-
nowania i zdrowotności dla danego rejonu. Zostały wy-
różnione w doświadczeniach COBORU, gdzie wielokrotnie 
zajmowały 1 miejsca w rankingach plonowania. Dodat-

kowo wszystkie zostały pozytywnie ocenione w trakcie 
kilkuletnich doświadczeń własnych, na podstawie których 
określiliśmy konkretne ich cechy, potrzeby i przydatność 
do różnych warunków, m.in. szybkość wzrostu jesienią, 
która pozwala określić rozwój roślin w zależności od ter-
minu siewu, odporności na choroby, zimotrwałość, szcze-
gółowe wymagania glebowe i agrotechniczne.
W każdym sezonie wegetacyjnym organizujemy dla Pań-
stwa Dni Pola, podczas których prezentujemy najciekaw-
sze odmiany rzepaków i zbóż oraz najnowsze technolo-
gie ich nazwożenia i ochrony. W tym roku, ze względu 
na aktualną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia 
związane z koronawirusem, wspólne spotkania na polach 
doświadczalnych, prawdopodobnie nie będą mogły się 
odbyć. Zapraszamy jednak do śledzenia nas w mediach 
internetowych i profilach społecznościowych. Zachęcamy 
do oglądania naszego autorskiego kanału Agronomia TV 
oraz programów takich jak PROCAM Alert oraz materia-
łów dydaktycznych publikowanych w ramach Instytutu 
Praktycznej Agronomi. Przekazujemy tam szczegółowe 
informacje o odmianach, prosto z pola, gdzie je testujemy. 
Przedstawiamy również najnowsze technologie uprawy 
oraz proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania 
w ich ochronie i nawożeniu, dobrane do specyficznych 
warunków. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z naszymi 
doradcami i agronomami, którzy są w pełni przygotowa-
ni i zmobilizowani do pomocy Państwu w trudnych mo-
mentach, dotyczących tak trudnej współpracy z przyrodą. 
Pamiętajmy, iż właściwie podjęta decyzja w strategicz-
nym momencie, jest jedyną szansą do osiągnięcia wyso-
kich plonów. W trudnych warunkach wygrywają najlepsi.  
Wygraj i TY.

Z wyrazami szacunku
Specjaliści Działu Nasion
PROCAM Polska 



Odmiana Forma Zimotrwałość Szybkość rozwoju 
jesiennego

Możliwość 
późniejszego siewu

Optymalna  
obsada  na 1 m2

LG ABSOLUT F1 ++++ ++++ ++++ 40-45

ASTANA F1 +++(+) ++++ ++++ 45-50

HAMILTON F1 +++(+) ++++ ++++ 45-50

DK EXOTTER F1 ++++ ! +++(+) +++(+) 35-45

INV 1188 F1 +++(+) +++(+) +++(+) 40-50

LG AUGUSTA F1 +++(+) +++ +++(+) 40-45

ALEXANDER F1 ++++ ! ++++ ++++ 40-50

ARABELLA L +++(+) ++ + 55-60

MANDRIL L ++++ +++ ++(+) 50-55

Odmiana Odporność na 
choroby

Odporność na 
wyleganie

Wczesność dojrzałości 
technicznej

Wymagania glebowe

LG ABSOLUT ++++ +++(+) ++++ uniwersalna na wszystkie stanowiska

ASTANA ++++ ++++ ++++ gleby średnie do dobrych 

HAMILTON +++(+) +++(+) +++ średnie i ciężkie 

DK EXOTTER +++(+) +++(+) ++(+) gleby średnie  i dobre, również suchsze

INV 1188 +++(+) +++ +++ gleby średnie

LG AUGUSTA +++(+) +++(+) ++(+) średnie do bardzo dobrych

ALEXANDER +++(+) +++(+) +++ wszystkie rodzaje           

ARABELLA +++(+) +++ ++ dobre stanowiska, ale też suche

MANDRIL ++(+) ++++ +++ średnie i suchsze stanowiska
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Rzepak ozimy

Zestawienie cech 
agronomicznych

F1 – odmiana mieszańcowa     
L – odmiana populacyjna
Wartość cechy:       + mała, ++ średnia, +++ dobra, ++++ bardzo dobra



RZEPAK OZIMY

       b. szybki, b. wczesny, b. wysoka
       szybki, wczesny, wysoka
       śr. szybki, śr. wczesny, śr. wysoka
       śr. wolny, śr. późny, śr. niska
       wolny, późny, niska
       b. wolny, b. późny, b. niska

b.d. = brak danych

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY - LEGENDA
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Absolutnie najlepszy

MOCNE STRONY
Rekordowo wysokie plonowanie
Unikalny pakiet odporności
Wirusoodporna

ZALETY
Połączenie wielu korzystnych cech: bardzo wysokiego 
planowania nasion (135% średnio w latach 2016-2019) 
i tłuszczu, bardzo wysokiego przezimowania, genetycznej 
odporności na suchą zgniliznę oraz na wirusy z dodatkową 
odpornością na pękanie i osypywanie się łuszczyn, czyni tę 
odmianę nowym wymiarem standardów wśród dostępnych 
odmian na rynku.

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2018LG ABSOLUT

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

wczesny optymalny opóźniony

40 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Uniwersalna odmiana na średnie i dobre stanowiska, ale 
utrzymane w dobrej kulturze uprawy.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

urzędowych (rejestrowe i porejestrowe) = 135 % plonu 
wzorca w latach 2016-2019 

• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 
porejestrowych w 2019 = 127% plonu wzorca

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

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

LG ABSOLUT  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

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

*) najwyższy plon nasion w dośw. rejestrowych 
**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych

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

 LG ABSOLUT    WZORZEC

140

130

120

110

100

90

80

2016

145%

35,6
dt/ha

2017

132%

40,2
dt/ha

2018

135%

38,6
dt/ha

2019

127%

36,0
dt/ha

136% wz.
50,9 dt/ha

120% wz.
43,8 dt/ha

130% wz.
42,3 dt/ha

123% wz.
51,9 dt/ha

123% wz.
40,3 dt/ha

144% wz.
55,7 dt/ha

 Jarosław Suszek
Specjalista Agronomii, Oddział Budzyń, 
województwo wielkopolskie

11 rok pracy w firmie PROCAM, doradztwo na około 
15 tys. ha, głównie północna Wielkopolska. 

Pracuję na trudnym terenie, gdzie w większości 
przeważają gleby IV klasy czyli słabsze. Braki 
wody na Wielkopolsce to standard, a susze ciągną 
się od kilku lat. Odmiany, które sieją rolnicy muszą 
sprawdzać się w takich trudnych warunkach. W te 
ekstrema doskonale wpasowuję się odmiana 
LG ABSOLUT, która też nie ma dużych wymagań 
glebowych. Plantacje siane w niekorzystnych 
warunkach szybko rosną, ponieważ LG ABSOLUT 
posiada bardzo mocny wigor jesienny jak 
i wiosenny. Co za tym idzie musimy dopilnować 
odpowiedniej regulacji łanu. Na tle innych odmian 
wyróżnia się wysoką zdrowotnością, co jest 
bardzo ważne przy krótkim płodozmianie i silnej 
presji chorób, zwłaszcza coraz groźniejszej 
wertycyliozie. Chociaż w ostatnim czasie nie było 
mroźnych zim to LG ABSOLUT doskonale zimuje 
i dobrze znosi stres termiczny (w tym wiosenne 
przymrozki i majowe upały).
Moi Rolnicy już przyznali Złoty Medal dla 
LG ABSOLUT za wierność w plonowaniu 
niezależnie od warunków pogodowych przy 
zachowaniu dobrego jakościowo plonu (wysokie 
zaolejenie).

NUMER 

1**

NUMER 

1*

NUMER 

1*NUMER 

2*
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MOCNE STRONY
Wczesność dojrzewania
Potwierdzona zimotrwałość
Wirusoodporna

ZALETY
Mieszaniec przekonuje do siebie szybkim rozwojem 
początkowym, niskim wzrostem i niską skłonnością do 
wylegania. Doskonała zimotrwałość i wysoka zdrowotność 
uzyskana dzięki wrodzonym odpornościom: na wirusa 
żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę kapustnych, 
zapewniają pewne i stabilne plony.

Hodowca: DSV, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany
Rejestracja: PL 2018

Idealnie dopasowana

ASTANA

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
• numer 1 w plonie tłuszczu wśród odmian 

z odpornością na wirusa TuYV

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

wczesny optymalny opóźniony

30 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Idealna na średnie i dobre stanowiska, również te 
chłodniejsze, zdatne do siewu w późniejszych terminach 
agrotechnicznych.
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REKOMENDACJE

ASTANA  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

 ASTANA    WZORZEC

130

120

110

100

90

80

70

124%

2016

35,6
dt/ha

126%

2017

40,2
dt/ha

120%

2018

38,6
dt/ha

117%

2019

36,0
dt/ha

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

130% wz.
48,6 dt/ha

106% wz.
38,7 dt/ha

108% wz.
35,1 dt/ha

126% wz.
53,2 dt/ha

118% wz.
38,7 dt/ha

145% wz.
56,1 dt/ha

 Mateusz Tołłoczko
Kierownik Oddziału Płock, 
województwo mazowieckie

W firmie PROCAM od 6 lat, prowadzi doradztwo 
na terenie północnego Mazowsza.

Odmiana rzepaku ASTANA była nowością 
w sprzedaży w ubiegłym roku. Dzięki wysokim 
wynikom plonowania w doświadczeniach 
COBORU oraz wrodzonej wirusoodporności 
zainteresowała w dużej części moich klientów, 
którzy wysiali ją na swoich polach z zamiarem 
porównania do upodobanych odmian. Oceniam, 
że ASTANA to odmiana dostosowana idealnie 
do warunków panujących w ostatnich latach. 
Wyróżnia się mocnym wigorem wzrostu, bardzo 
dobrze wygląda od momentu startu wiosną. 
W porównaniu do innych odmian w małym 
stopniu zareagowała na wiosenne mrozy 
oraz panującą już suszę w naszym regionie. 
Dodatkowo wyrównany i zdrowy łan sprawia, 
że ASTANA już w tym momencie ma wielu 
zwolenników wśród moich klientów. 
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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

130

120

110

100

90

80

70

121%

2016

35,6
dt/ha

125%

2017

40,2
dt/ha

112%

2018

38,6
dt/ha

119%

2019

36,0
dt/ha

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

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
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Ekstra klasa w plonowaniu

Hodowca: Dekalb, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2017

MOCNE STRONY
Stabilne plonowanie
Wysoka zdrowotność
Doskonała zimotrwałość

ZALETY
Kolejna doskonała odmiana z domu hodowlanego DEKALB 
z mistrzowskim plonowaniem w suchym 2018 roku, 
rewelacyjną zimotrwałością i doskonałą odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wszystko to 
prowadzi do maksymalizacji zysku z uprawy tej odmiany już 
w średnich warunkach uprawy.

DK EXOTTER

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

porejestrowych w roku 2018 = 131% plonu wzorca

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

wczesny optymalny opóźniony

30 szt. 40 szt. 50 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na przeciętne i dobre stanowiska. Dobrze znosi warunki 
suszy i wysokie temperatury. 

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

DK EXOTTER  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion DK EXOTTER w latach 2017-2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU, 2017-2019 

 DK EXOTTER    WZORZEC

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

130

120

110

100

90

80

70

115%

2017

40,2
dt/ha

131%

2018

38,6
dt/ha

116%

2019

36,0
dt/ha

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

117% wz.
43,8 dt/ha

115% wz.
42,0 dt/ha

118% wz.
38,4 dt/ha

108% wz.
45,6 dt/ha

115% wz.
37,7 dt/ha

132% wz.
51,1 dt/ha

 Marek Ciećkiewicz
Kierownik Oddziału Wietlin, 
województwo podkarpackie

17 lat doświadczenia w pracy z gospodarstwami 
rolnymi, w tym 10 lat w firmie PROCAM. Współpracuje 
z gospodarstwami na terenie województwa 
podkarpackiego i małopolskiego, gdzie duży udział 
w ogólnym areale upraw zajmuje rzepak.

Korzystając ze swojego doświadczenia chciałbym 
polecić gospodarstwom uprawiającym rzepak 
odmianę z hodowli Dekalb – DK EXOTTER. 
W 2019 roku odmiana po raz pierwszy 
pojawiła się na polach gospodarstw z którymi 
współpracuje, od razu pokazując swoje mocne 
strony. Bardzo szybkie, wyrównane wschody 
mimo późnych wrześniowych siewów. Bardzo 
dobry wigor jesienny i rewelacyjną zdrowotność. 
Co ważne patrząc z perspektywy wiosny 
2020 i dużych wahań temperatury, gdzie 
w marcu i w kwietniu nocne przymrozki sięgały 
do -8 stopni C mogę potwierdzić znakomitą 
odporność DK EXOTTER na niekorzystne warunki 
temperaturowe. 

NUMER 

1**

**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych
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MOCNE STRONY
Ponadprzeciętne plonowanie
Zrównoważony w rozwoju
Tolerancyjny na phomę

ZALETY
Najnowszy mieszaniec z rodziny Invigor zarejestrowany 
w 2019 w Polsce. Odznacza się wysokim plonem nasion, 
harmonijnym rozwojem jesienią i wiosną oraz wysoką
zimotrwałością. Na uwagę zasługuje jego wysoka tolerancja 
w stosunku do sprawcy suchej zgnilizny roślin kapustnych 
dzięki genowi RLM7.

InVigor w natarciu

Hodowca: BASF, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2019INV 1188

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonujący mieszaniec wśród wszystkich odmian 

z rodziny InVigor

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

wczesny optymalny opóźniony

35 szt. 40 szt. 50 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na dobre stanowiska, w dobrej kulturze, ale udaje się 
również na średnich glebach. 

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

INV 1188  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

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

Plon nasion w latach 2017 – 2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2017-2019

 INV 1188   WZORZEC

130
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110

100

90

80

70

126%

2017

40,2
dt/ha

129%

2018

38,6
dt/ha

114%

2019

36,0
dt/ha

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

113% wz.
41,2 dt/ha

111% wz.
36,1 dt/ha

123% wz.
51,9 dt/ha

110% wz.
36,1 dt/ha

108% wz.
41,8  dt/ha

 Tomasz Partyka
Doradca Agrotechniczny, Oddział Jędrzejów, 
województwo świętokrzyskie

W firmie PROCAM od 6 lat. Obsługuję gospodarstwa 
w rejonie województwa świętokrzyskiego.

Zdobyta w firmie wiedza oraz doświadczenie 
znacznie pomogło mi w bezpośrednim doradztwie 
oraz prowadzeniu własnego gospodarstwa. 
Dzieląc się tą wiedzą chciałbym Państwu polecić 
odmianę rzepaku INV 1188. Odmianę tą można 
było obserwować w ubiegłym sezonie na polach 
doświadczalnych w Łężycach, gdzie wypadł 
świetnie dając plon 4,6 t/ha. Podczas Dni Pola 
PROCAM 2019 miałem wiele pytań od klientów 
dotyczących tej odmiany i to przełożyło się 
w dużej części na wybór INV 1188. Rośliny 
tej odmiany mają bardzo mocny jesienny 
i wiosenny wigor, a dodatkowo charakteryzują 
się ponadprzeciętną zdrowotnością, m.in. dzięki 
genowi RLM7. Polecam wysiew tej odmiany 
na dobre i średnie stanowiska w dobrej kulturze. 
Odmianę INV 1188 mam również we własnym 
gospodarstwie i wiem już dzisiaj, że u mnie 
i moich klientów będzie stanowić część areału 
w zasiewach w 2020 roku.
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Królowa Zdrowych Łanów

MOCNE STRONY
Odporność na kiłę kapusty 
Odporność na phomę
Odporność na pękanie łuszczyn

ZALETY
Wyjątkowa odmiana o potrójnej kombinacji odporności, 
wczesnym rozwoju jesiennym i szybkim dojrzewaniu, ułatwi 
uzyskanie wysokich i bardzo stabilnych plonów nasion, 
nawet w najtrudniejszych warunkach uprawy.

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2018LG AUGUSTA 

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

wczesny optymalny opóźniony

35 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Uniwersalna, na wszystkie stanowiska, nie ma większych 
wymagań glebowych. 

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
• najwyższy plon nasion wśród odmian tolerancyjnych 

na kiłę kapusty w doświadczeniach porejestrowych 
2017/2018 

• najwyżej plonująca odmiana tolerancyjna na 
kiłę kapusty w doświadczeniach porejestrowych 
2018/2019
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REKOMENDACJE

LG AUGUSTA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2018

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

147% wz.
37,5 dt/ha

116% wz.
38,1 dt/ha

116% wz.
62,8 dt/ha

115% wz.
58,0 dt/ha

127% wz.
63,4 dt/ha

124% wz.
53,4 dt/ha

  Michał Kuźmowicz
Kierownik Oddziału Jonkowo,  
województwo warmińsko-mazurskie

W firmie PROCAM od 10 lat. Doradza na 6 tys. ha 
rzepaku ozimego na terenie pow. bartoszyckiego 
i kętrzyńskiego, województwa warmińsko-mazurskiego

Odmiana LG AUGUSTA cieszy się dużym 
zainteresowaniem, ze względu na swoje wysokie 
walory użytkowe. Z powodu coraz większej presji 
kiły kapusty wielu moich klientów zmuszonych 
jest do uprawiania odmian odpornych na tego 
patogena. LG AUGUSTA jest to mocno 
wyróżniająca się, na tle pozostałych, nowa 
odmiana ze „stajni” LG, dostępna na rynku odmian 
kiłoodpornych. Jej niepodważalnym atutem jest 
bardzo wysoki potencjał plonowania w zmiennych 
warunkach glebowych, co potwierdziły otrzymane 
plony w produkcji u moich klientów. LG AUGUSTA 
cechuje się wczesnym rozwojem jesiennym 
i szybkim dojrzewaniem, a co najważniejsze 
znakomitą zdrowotnością. Wyróżnić tutaj trzeba 
szczególnie wysoką odporność na specyficzne 
rasy kiły, odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych oraz odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie nasion.
Najważniejszym atutem tej odmiany to najwyż-
szy poziom plonowania nasion z wysokim ich 
zaolejeniem wśród wszystkich odmian kiłotole-
rancyjnych oferowanych na rynku.
Corocznie uprawiana jest na coraz to większym 
areale i mogę już teraz zapewnić, że będzie nieza-
stąpiona przez najbliższe kilka lat.

130

120

110

100

90

80

LG Augusta

Plon nasion odmiany LG AUGUSTA latach 2018 i 2019, na tle odmian 
odpornych na kiłę kapusty 
Doświadczenia PDO 2018, 2019, w % wzorca 

  DANE ZA 2018    DANE ZA 2019

SY Alibaba

101%

104%

DK Platinum 

103%

108%

Mentor

91%

93%

Wzorzec

36,0 
dt/ha

38,6 
dt/ha 107%

123%

Alasco

99%

119%

NUMER 

1*

NUMER 

1*

*)  wśród badanych odmian kiło tolerancyjnych w doświadczeniach porejestrowych
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MOCNE STRONY
Sprawdzony w praktyce 
Ponadprzeciętna zdrowotność
Z genem odporności na Phomę

ZALETY
Świetnie skomponowany materiał genetyczny i korzystne 
cechy agronomiczne m.in. wysoka zimotrwałość, szybki 
rozwój jesienny, szybka regeneracja i odporność na pękanie 
i osypywanie się łuszczyn są podstawowym atutem tej 
odmiany.

Potęga Stabilnych Plonów

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: EU 2014ALEXANDER

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        

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

wczesny optymalny opóźniony

40 szt. 50 szt. 60 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Brak szczególnych wymagań glebowych, udaje się na 
wszystkich rodzajach gleb przydatnych pod rzepak.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najstabilniejsza odmiana w plonowaniu nasion 

wśród wszystkich odmian z listy CCA badanych 
w doświadczeniach porejestrowych w latach 2017 i 2018
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REKOMENDACJE

ALEXANDER  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2018

Plon nasion w latach 2016-2018 i średnia z tych lat na tle wzorca [w %]
Doświadczenia porejestrowe COBORU 2018

 ALEXANDER   WZORZEC

130

120

110

100

90

80

70

60

2016

125%

35,6
dt/ha

2017

117%

40,2
dt/ha

2018

117%

38,6
dt/ha

2016-2018

119%

38,1
dt/ha

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

139% wz.
35,4 dt/ha

116% wz. 
38,1 dt/ha

118% wz.
63,9 dt/ha

108% wz.
54,5 dt/ha

113% wz.
56,4 dt/ha

113% wz.
48,7 dt/ha

  Damian Góra,
Doradca Handlowy, Oddział Legnica – Złotniki, 
województwo dolnośląskie

W firmie PROCAM od 9 lat.  
Prowadzi doradztwo agrotechniczne na ok. 2 tys. ha 
rzepaku ozimego w powiatach średzkim i wołowskim 
województwa dolnośląskiego.  

Rzepak ALEXANDER zagościł na polach 
gospodarstw, które obsługuję od 2016 roku. 
Już wtedy wyróżniał się pozytywnie na tle 
pozostałych odmian, spotykanych w moim 
regionie. Wysoka zdrowotność oraz przydatność 
do uprawy również na średnich i słabszych 
stanowiskach, przyczyniły się do pozostania tej 
odmiany na stałe w portfolio wielu gospodarstw 
rolnych, specjalizujących się w uprawie rzepaku 
ozimego. Mimo nie najmłodszego już wieku 
w palecie odmianowej, ALEXANDER nadal cieszy 
się wysokim zainteresowaniem, co spowodowane 
jest przede wszystkim stabilnym, oraz 
ponadprzeciętnym plonowaniem.
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MOCNE STRONY
Wysoka wierność plonowania
Odporność na phomę
Wysoka zimotrwałość 

ZALETY
Odmiana o wysokim i stabilnym plonowaniu w latach, 
nawet na poziomie wyższym niż wiele odmian 
mieszańcowych. Sprawdzona wysoka zawartość tłuszczu 
w nasionach. Odmiana wyższa o zwartym łanie i wysokiej 
odporności na wyleganie. Niespotykana na rynku tolerancja 
na wertycyliozę oraz jedyna na rynku odmiana populacyjna 
z genem odporności RLM 7 przeciw Phomie.  

Magia plonowania

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: populacyjna  
Rejestracja: EU 2013ARABELLA

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• jedyna na rynku odmiana populacyjna z genetyczną 

odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM7)

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

wczesny optymalny opóźniony

50 szt. 60 szt. 70 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na dobre stanowiska, gliniaste i murszowe, ale udaje się 
też na tych lekkich. 

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

ARABELLA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

50

40

30
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0

50

40

30

20

10

0

Wrócikowo Śrem Kościelna 
Wieś

Sulejów Bezek

Tarnów Głubczyce Kochcice Przecław

29,7
dt/ha

36,3
dt/ha

43,9
dt/ha

43,0
dt/ha

52,3
dt/ha

42,5
dt/ha

35,5
dt/ha

54,0
dt/ha

34,5
dt/ha

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

 Michał Dybich
Doradca Terenowy, Oddział Kwidzyn, 
województwo pomorskie

7 lat doświadczenia. Współpracuje z gospodarstwami 
rolnymi w przedziale 100-1500 ha, w których 
przeważają gleby klasy IVa-IVb.

Mam przyjemność zarekomendować Państwu 
odmianę populacyjną jaką jest ARABELLA. 
Wielu moich klientów docenia ją szczególnie 
za niezbyt szybki wzrost jesienny, co przy bardzo 
wczesnych siewach, nawet na początku sierpnia, 
nie budzi niepokojów o nadmierny rozwój czy 
też wybiegnięcie w pęd, przed nastaniem zimy. 
Harmonijny rozwój wiosną, nie za wczesny, ale 
zdecydowany, również chroni ją przed mrozami 
wczesną wiosną, o czym wielu się przekonało 
w bieżącym sezonie. Jako jedyna „liniówka” 
na rynku posiada gen RLM 7 czyli genetyczną 
odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz 
podniesioną tolerancję na, mocno już spotykaną 
u nas, wertycyliozę. ARABELLA to propozycja, 
która przekonuje do siebie plonowaniem 
i zdrowotnością na poziomie nawet dobrych 
rzepaków hybrydowych. Sprawia to, że dla wielu 
gospodarstw jest najekonomiczniejszą odmianą 
na rynku.
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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.
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Odmiana Klasa Termin siewu Mrozo-
odpor-
ność 

Norma 
wysiewu*

Odporność na 
choroby

Termin 
kłoszenia

Odpor-
ność na 
wyleganie

Dodatkowe informacje

ARGUMENT B wczesny do 
optymalnego 

4 240-360 bardzo 
dobra

średnio 
późny

średnia toleruje suche stanowiska 

ASPEKT A optymalny do 
późnego 

4,5 260-380 dobra - 
b. dobra

wczesny dobra nadaje się na bardzo 
opóźnione siewy

FINDUS A wczesny do 
późnego

6 260-380 dobra - 
b. dobra

średnio 
późny

b. dobra dobre i średnie stanowiska, 
również te okresowo suche

FAKIR B średni do 
późnego

4,5 260-340 dobra - 
b. dobra

średnio 
wczesny

dobra również w monokulturze

FAUSTUS B/A optymalny do 
późnego

4 270-380 dobra - 
b. dobra

wczesny b. dobra na wszystkie stanowiska, 
również te suche

GUSTAV A śr. wczesny do 
śr. późnego

5 260-400 dobra - 
b. dobra

średnio 
wczesny

b. dobra uniwersalna odmiana

Odmiana Typ Termin siewu Mrozo-
odpor-
ność

Norma 
wysiewu*

Odporność 
na choroby

Termin 
kłoszenia

Odporność 
na wylega-
nie

Dodatkowe informacje

ERNESTA  dwurzędowy wczesny do 
optymalnego

5 300-350 śr. dobra  śr. późne b. dobra wysokie wyrównanie 
ziarna

MELIA
 NOWOŚĆ 

wielorzędowy śr. wczesny do 
śr. późnego

5 260-380 b. dobra śr. wczesny dobra wczesny zbiór, wysoka 
odporność na choroby

Pszenica ozima

Jęczmień ozimy

Zestawienie cech 
agronomicznych

* kiełkujących ziaren/m2
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       b. szybki, b. wczesny, b. wysoka
       szybki, wczesny, wysoka
       śr. szybki, śr. wczesny, śr. wysoka
       śr. wolny, śr. późny, śr. niska
       wolny, późny, niska
       b. wolny, b. późny, b. niska

b.d. = brak danych

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY - LEGENDA

PSZENICA OZIMA 
JĘCZMIEŃ OZIMY



28

MOCNE STRONY
Idealny na wczesne siewy
Przydatny w monokulturach zbożowych
Wybitnie odporny na choroby 

ZALETY
Buduje ogromny plon ziarna dzięki dobrze skomponowanym 
cechom agronomicznym oraz zdrowotnościowym, w tym 
genetycznej odporności na choroby podstawy źdźbła, 
wyjątkowej odporności na fuzariozę i DTR. Silny system 
korzeniowy zabezpiecza rozwój roślin w warunkach 
permanentnej suszy.

Pszenica ozima klasy B
Hodowca: SZ Streng-Engelen, Niemcy
Rejestracja: DE 2018

Potęga wydajności

ARGUMENT

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

Ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

240 szt. 300 szt. 360 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
W celu maksymalizacji plonu najlepiej wysiewać na
dobrych stanowiskach, ale dobrze znosi okresy posuchy.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najzdrowsza odmiana w kombinacji tolerancji na 

choroby grzybowe w tym na mączniaka, DTR i fuzariozę 
kłosa wśród zarejestrowanych w 2020 r.
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106

104

102

100

98

96

ARGUMENT  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Grzegorz Malesiński
Gł. Spec. Ochrony i Nawożenia,  
Oddział Koszalin, 
województwo zachodniopomorskie

Pszenica ozima ARGUMENT to nowość 
zarejestrowana w COBORU w roku 2020. 
W Europie, a w szczególności w Niemczech, 
dała się już wcześniej poznać jako odmiana 
o bardzo silnym systemie korzeniowym, bardzo 
dobrze radząca sobie w stresie permanentnej 
suszy 2018-2019, podczas której plonowała 
wysoko, powyżej wzorca. Bardzo dobra 
odporność na choroby podstawy źdźbła, DTR 
oraz wysokie krzewienie pozwala wysiewać 
odmianę ARGUMENT w monokulturach 
zbożowych, jak również we wczesnych 
terminach siewu. To co przekonuje do wyboru 
odmiany to długi kłos, który dzięki bardzo 
dobrej odporności na fuzarium pełen jest 
grubego ziarna. Dopełnienie stanowi bezpieczna 
zimotrwałość (ocena COBORU 4), pozwalająca 
cieszyć się wysokimi i stabilnymi plonami 
na terenie całego kraju.

a1

2018 2019

105%

73,1
dt/ha

a2

102%

84,4
dt/ha

a1

100%79,4
dt/ha

a2

101%
90,6
dt/ha

Plonowanie odmiany ARGUMENT na dwóch poziomach 
agrotechniki na tle wzorca
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2018 i 2019, w % wzorca

 ARGUMENT   WZORZEC 

ARGUMENT - najniższa podatność na fusarium na tle 
innych odmian (LfL Bayern 2018, Niemcy)
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Najwcześniejszy wybór 

MOCNE STRONY
Rewelacyjna wczesność
Wysoka zimotrwałość
Tolerancyjny na suszę

ZALETY
Najwcześniejsza odmiana na rynku z oferty DSV (wcześniej-
sza niż Rumor), z bardzo wysoką zimotrwałością, nawet 
w bezśnieżne zimy. Niska skłonność do wylegania i wysoka 
jakość ziarna predysponują odmianę do uprawy w najinten-
sywniejszych programach, w celu osiągnięcia najwyższych 
dochodów z ha.

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: DSV, Niemcy
Rejestracja: EU 2018ASPEKT

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

Ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 290 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Bez większych wymagań, sprawdzi się na stanowiskach 
z okresowymi niedoborami wody. Przydatny przy 
opóźnionych siewach.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwcześniejsza  spośród  dostępnych kreacji na rynku 

w połączeniu z rewelacyjną zimotrwałością w tej grupie 
odmian
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ASPEKT  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Tomasz Szymański   
Product Manager ds. zbóż konwencjonalnych
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ASPEKT charakteryzuje się wyjątkową 
wczesnością połączoną z wysokim plonowaniem. 
Stanowi dobry przedplon dla rzepaku ozimego. 
Wysoki wigor jesienny oraz wiosenny znakomicie 
sprawdza się przy opóźnionych terminach 
siewu, poprzez budowanie optymalnej liczby 
rozkrzewień. Dzięki wysokiej odporności na 
fuzariozę, odmianę ASPEKT można siać po 
kukurydzy. Podwyższona odporność na wyleganie 
i bardzo stabilna liczba opadania, pozwala zawsze 
zebrać ziarno wysokiej jakości.

Plonowanie odmiany ASPEKT na tle odmian wzorcowych 
w oficjalnych badaniach urzędowych. 
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2018/2019 w % wzorca  
(wzorzec = 93,6 dt/ha)

110

106

102

98

94

90

107%
105%

100%
99%

96%

Aspekt KWS Emil Janne Artist Skagen

Plon ziarna w oficjalnych badaniach za 2015-2016 [w dt/ha]
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2015 i 2016

  ASPEKT   WZORZEC

wzorzec = średnia z odmian (2015/2016): Kovas DS, Mulan/KWS Ozon, Skagen, SW Magnifik

120

115

110

105

100

95

90

120,1
dt/ha

121
dt/ha

98,7
dt/ha

102,3
dt/ha

2015 2016 2015-2016

109,4
dt/ha

111,6
dt/ha
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MOCNE STRONY
Wysoka jakość odmiany 
Wysoka mrozoodporność  
Niska podatność na rdzę żółtą

ZALETY
Połączenie jakości i wyśmienitych parametrów 
agrotechnicznych z ponadprzeciętną zdrowotnością 
stwarza wysokie bezpieczeństwo w jego uprawie, nawet 
w mocno stresowych warunkach, zarówno stresu wodnego 
jak i temperaturowego. Rekordowe plony ziarna gwarantują 
najwyższy dochód z uprawy każdego hektara tej odmiany.

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: Syngenta, Szwajcaria 
Rejestracja: EU 2014

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 310 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Średnie gleby, zarówno w regionach suchych  i wilgotnych. 

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• Gospodarstwo Rolne Bystrze Sp. z o.o. we współpracy 

z PROCAM Polska Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2019 
roku w Bystrzu ustanowiło Rekord Polski w kategorii 
NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ Z HEKTARA 
uzyskując wynik 10,531 t/ha
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FINDUS  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Rafael Głodnicki
Główny Specjalista do Spraw Produktów Bio
Oddział Tczew, województwo pomorskie

W firmie PROCAM od 15 lat. Swoją wiedzę wykorzystuje 
w doradztwie na ponad 11 tys. ha, w gospodarstwach 
o różnym areale od 20 do 2500 ha.

Z czystą przyjemnością przedstawiam odmia-
nę pszenicy oz. FINDUS, którą w ponad 80% 
sieją moi klienci. Zacznijmy od jesieni. Odmianę 
polecam do siewów wczesnych i optymalnych, ale 
sprawdza się też w nieco opóźnionych termi-
nach. Wysoki stopień krzewienia, nawet przy 
niskiej normie wysiewu, gwarantuje uzyskanie 
4-6 źdźbeł produktywnych, bez ich redukowania 
w późniejszym okresie. FINDUS wyróżnia się nie-
co węższymi blaszkami liściowymi o ciemno zielo-
nym zabarwieniu. Ważnymi zaletami tej pszenicy 
jest bardzo wysoka zimotrwałość oraz małe 
wymagania wilgotnościowe, które mają większe 
znaczenie, w warunkach coraz bardziej pogłębia-
jącej się suszy w naszym kraju. FINDUS wyróżnia 
się swoistym pokrojem, zwłaszcza w okresie maja 
(faza liścia flagowego BBCH 37-39). Nie bez zna-
czenia jest również dobra odporność tej odmiany 
na choroby grzybowe, zawłaszcza na mączniaka 
oraz rdze brunatną i żółtą. Wysoki plon ziarna 
o wysokich parametrach jakościowych kształtuje 
tę odmianę w moich zaleceniach jako najczęściej 
uprawianą na Powiślu i Żuławach Wiślanych 
w ostatnich kilku latach. 

NAJWIĘKSZY PLON 
PSZENICY OZIMEJ 
Z HEKTARA !

Plon ziarna w wybranych punktach doświadczalnych  
w suchym 2018 roku [w % wzorca]
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2018

 FINDUS   WZORZEC

wzorzec = średnia z odmian Patras, Artist, RGT Kilimanjaro, Formacja

115

110

105

100

95

90

Chrząstowo

116%

70,1
dt/ha

Sobiejuchy

107%

80,7
dt/ha

Cicibór Duży

110%

56,9
dt/ha

Ruska Wieś

54,1
dt/ha

102%

Śrem
Wójtostwo

102,6
dt/ha

103%

110

105

100

95

90

Krościna Mała Zybiszów Tarnów Głubczyce Pągów

107%

91,1
dt/ha

107%

88,3
dt/ha

92,1
dt/ha

104%

82,1
dt/ha

101%

82,6
dt/ha

103%
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MOCNE STRONY
Bardzo dobra mrozoodporność 
Wczesny termin kłoszenia
Wysoka MTZ

ZALETY
Świetna adaptacja do naszego klimatu, dzięki optymalnej 
wczesności. Idealna dla gospodarstw o intensywnym 
kierunku uprawy. Wysoka zdrowotność i jakość zbieranego 
ziarna daje gwarancję wysokiej opłacalności. 

Niespotykany plon i zimotrwałość

Pszenica ozima klasy B
Hodowca: Syngenta, Niemcy
Rejestracja: PL 2013FAKIR

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 300 szt. 340 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nie ma większych wymagań co do stanowiska, 
a na tych lepszych gwarantuje zwyżkę w plonowaniu.

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• odmiana w Top 10 najlepszych odmian pod 

względem plonowania w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w sezonie 2018/2019  

• idealna odmiana w intensywnych systemach uprawy, 
o wysokiej reakcji (blisko 20% więcej plonu) na wyższe 
nawożenie
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FAKIR  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Mirosław Koczyński
Specjalista Agronomi,
Oddział Wietlin, województwo podkarpackie

W firmie PROCAM pracuje od 12 lat i doradza 
na powierzchni ponad 10 tys. ha.

Pszenica FAKIR należy do odmian chlebowych 
z grupy B. Dla mnie, najważniejszą cechą tej 
odmiany, jest jej wysoka zimotrwałość, po-
twierdzona znakomitym rezultatem osiągnię-
tym w warunkach skrajnie trudnej zimy 2016. 
Świetnie spisuje się w gospodarstwach o inten-
sywnym kierunku uprawy. Do tego idealnie pasuje 
jej profil zdrowotnościowy, szczególnie wysoka 
tolerancja na mączniaka oraz rdzę żółtą i brunat-
ną. Klienci, z którymi współpracuję cenią sobie 
FAKIRA ze względu na bardzo dobre parametry 
handlowe tj. liczbę opadania i gęstość. W moim 
terenie odmiana FAKIR szczególnie dobrze znosi 
opóźniony zbiór; słoma jest stabilna na dokłosiu, 
dzięki czemu utrzymuje plon i wysokie parame-
try jakościowe. Poza tym nadaje się zarówno do 
siewów optymalnych jak i opóźnionych, np. po 
burakach cukrowych.

105

100

95

90

85

80

Plonowanie odmiany FAKIR na tle odmian wzorcowych  
w suchym sezonie 2019
Doświadczenia PDO COBORU, w dt/ha

Artist Fakir FormacjaRGT 
Kilimanjaro

Patras

102,2
dt/ha

101,6
dt/ha

97,1
dt/ha

98,2
dt/ha

94,2
dt/ha

Plon ziarna na dwóch poziomach agrotechniki w latach 
2016-2018 [dt/ha]
Doświadczenia porejestrowe COBORU 2018

 2016   2017   2018

95

90

85

80

75

70

65

80,5 
dt/ha

90,3 
dt/ha

poziom a1 poziom a2

88,3 
dt/ha

99,4 
dt/ha

72,6 
dt/ha

83,0 
dt/ha
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MOCNE STRONY
Rewelacyjna wczesność
Wysoka zdrowotność 
Z tolerancją na suszę

ZALETY
Bardzo wczesna odmiana o wysokiej jakości wypiekowej, 
z wysoką zdrowotnością liści i kłosa, szczególnie przydatna 
na wczesny zbiór w różnych regionach i stanowiskach.

Pszenica ozima klasy B/A
Hodowca: Strube, Niemcy
Rejestracja: EU  2015

Wczesność ma swoje znaczenie

FAUSTUS

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta        

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

270 szt. 330 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na wszystkie stanowiska. Idealna w zmianowaniu 
z rzepakiem. Świetnie toleruje suche, przewiewne gleby. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

własnych PROCAM w regionie zachodniopomorskim 
w latach 2018 i 2019  
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FAUSTUS  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Krzysztof Olech  
Specjalista Agronomii ds. Kluczowych Klientów, 
Oddział Stargard,  
województwo zachodniopomorskie 

W firmie PROCAM pracuje od 10 lat i regularnie lustruje 
plantacje oraz doradza rolnikom w części zachodniej woj. 
zachodniopomorskiego i północnej woj. lubuskiego.

FAUSTUS jest pszenicą wczesną i mało 
wymagającą co do stanowiska. Uprawiany może 
być na stanowiskach słabszych, z okresowymi 
niedoborami wody. Doceniam tę odmianę z racji 
wysokiej odporności na choroby z grupy septorioz 
i fuzarioz oraz elastyczności co do prowadzenia 
łanu w okresie wegetacji. Wdzięcznie reaguje  na 
zabiegi regulacyjne i fungicydowe. Z własnego 
doświadczenia wiem, że ta pszenica intensywnie 
się krzewi i nie należy gęsto jej siać, nawet przy 
opóźnionym terminie siewu. FAUSTUS sprawdził 
się w sezonie wegetacyjnym 2018/2019, 
zarówno w realiach suszy jak i słabszych gleb, 
dając plony powyżej średnich, w gospodarstwach 
w których doradzam. Większość gospodarstw 
w bieżącym roku zwiększyło areał uprawy tej 
odmiany. 

Plonowanie odmiany FAUSTUS w 2019 na tle innych odmian
Doświadczenia własne Procam, Krąpiel, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie

Faustus

80,0
dt/ha

Findus

79,0
dt/ha

Pankratz

70,0
dt/ha

Gustav

78,0
dt/ha

Florian

67,0
dt/ha

Emilio

65,2
dt/ha

Plon ziarna w latach 2017 i 2018 na tle innych odmian w [dt/ha]
Doświadczenia własne PROCAM, Strachocin 2017, 2018

 2017   2018 

90

85

80

75

70

65

60

Faustus Findus Fakir Florian Gustav Pankraz Norin Emilio

97,1

82,1

89,6 89,3 87,7 87,1

79,8

85,6
83,7 82,9

78,4 77,2

87,4

69,0

73,7

81,6
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MOCNE STRONY
Najwyższa jakość 
Ponadprzeciętna zimotrwałość
Zabezpieczy przed wyleganiem 

ZALETY
Wysoki plon ziarna (BSA 8) jak również wysoka zdrowot-
ność kłosa i liści oraz najniższa skłonność do wylegania 
wśród pszenic, daje możliwość jego uprawy na wielu sta-
nowiskach, również w mniej intensywnych technologiach. 
Wysoka jakość budowanego plonu przy niższych dawkach 
azotu, preferuje odmianę do uprawy w obliczu nowych 
przepisów dyrektywy azotanowej.    

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: W. von Borries-Eckendorf, Niemcy
Rejestracja: EU (DE, LT) 2015

Właśnie na niego czekałeś

GUSTAV

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 360 szt. 400 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Bardzo uniwersalna odmiana na dobre i średnie 
stanowiska. Do wykorzystania również w mniej zasobnych 
warunkach.  

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyższa odporność na mączniaka nawet 

w gęstych łanach 

• najwyższa jakość ziarna przy obniżonym poziomie 
nawożenia azotem 
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GUSTAV  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon ziarna na różnych stanowiskach w stosunku do wzorca
Doświadczenia landowe Nordrhein-Westfalen, Niemcy 2018

 GUSTAV   WZORZEC  

Źródło: LSV Winterweizensorten NRW 2018, Niemcy
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 Tomasz Turów
Kierownik Oddziału
Oddział Wrocław, województwo dolnośląskie

W PROCAM Polska od ponad 9 lat. Doradza na części 
Dolnego Śląska, w pasie Wrocław- Ząbkowice Śląskie

GUSTAV to odmiana bardzo uniwersalna pod 
kątem doboru stanowiska glebowego. Bardzo 
dobrze regeneruje się po różnych stresach, szcze-
gólnie abiotycznych. Warto wspomnieć o potęż-
nym liściu flagowym i dobrze wybarwiającym go 
chlorofilu. Bardzo dobrze i szybko po zimie wcho-
dzi w wiosenną wegetacje. GUSTAV należy do niż-
szych odmian, o bardzo dużych możliwościach 
plonotwórczych. Wybitna odporność na mącznia-
ka i rdzę brunatną to główne atuty zdrowotno-
ściowe. Dobrze znosi okresowe niedobory wody, 
co udowodnił w roku 2019. Ogólnie pszenica ta 
jest bardzo prosta w prowadzeniu i pielęgnacji, 
o czym można się samemu przekonać.
Moi klienci twierdzą, że jest to pszenica o bardzo 
dobrej zdrowotności, z wysokim plonowaniem 
przy zachowaniu wysokich parametrów jakościo-
wych i jednoczesnym optymalnym gospodarowa-
niu dostępnym azotem.
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Plonowanie odmiany GUSTAV na tle odmian wzorcowych 
w oficjalnych badaniach urzędowych 
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2015/2017, w % wzorca

 GUSTAV    WZORZEC  
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MOCNE STRONY
Rewelacyjna na suche stanowiska
Wysoka strawność ziarna
Odporna na wyleganie

ZALETY
Odmiana o stabilnym plonowaniu w każdych warunkach, 
a szczególnie na suchych stanowiskach. Buduje bardzo 
wyrównane ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren. 
Harmonijny, średnio późny rozwój roślin i niska skłonność 
do wylegania dają dodatkową gwarancję uzyskania 
zdrowego ziarna.

Jęczmień ozimy dwurzędowy, paszowy
Hodowca: SZ Edelhof, Austria
Rejestracja: EU 2018

Tego jeszcze nie było

ERNESTA

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

plamistość siatkowa        
rynchosporioza        

rdza karłowa        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
ciężar 1 hl        

zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

300 szt. 350 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nadaje się na wszystkie stanowiska, a zwłaszcza suche.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• jedna z czołowych odmian pod względem wyrównania 

ziarna w doświadczeniach rejestrowych AGES Austria 
w latach 2016-2018
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ERNESTA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Arkadiusz Nowak
Kierownik Oddziału
Oddział Budzyń, województwo wielkopolskie

Współpracuje z wielkopolskimi rolnikami od 14 lat, 
a w firmie PROCAM już od ponad 10 lat. Powierzchnia 
upraw, na której doradza, to ok. 18 000 ha.

Znaczny udział w strukturze zasiewów moich klien-
tów stanowi jęczmień ozimy (zauważalny wzrost 
w roku 2019), w tym również odmiana z hodowli 
SZ Edelhof ERNESTA. Przebieg pogody w ostatnich 
2 latach stawia tę roślinę w grupie najbardziej tole-
rancyjnych na niedobory wody i wysokie temperatu-
ry. Szczególnie w tej grupie wyróżnia się ERNESTA, 
odmiana bardzo stabilnie plonująca, nawet na su-
chych stanowiskach. Wytwarza bardzo wyrównane 
ziarno, o wysokim MTZ. Klienci mocno podkreślają 
elastyczność odmiany co do terminu siewu jak i ro-
dzaju gleby. Według mojej oceny ERNESTA jest od-
mianą o niskiej skłonności do wylegania, aczkolwiek 
chcąc w pełni wykorzystać jej potencjał plonowania, 
a jest on bardzo wysoki, należy stosować regulatory 
wzrostu. Wspólnie z moimi plantatorami oceni-
liśmy odmianę ERNESTA jako odmianę odporną 
na choroby grzybowe, szczególnie na mączniaka 
i plamistość siatkową, a jak wiemy wysoką presję 
chorób mieliśmy już od jesieni. ERNESTA po-
twierdziła swój wysoki potencjał plonowania oraz 
wysoką jakość ziarna w Austrii, a w ostatnich latach 
potwierdza ją również w gospodarstwach w Wielko-
polsce, z którymi współpracuję. Z pewnością udział 
ERNESTY w zasiewach jęczmienia ozimego będzie 
się zwiększał.

Plonowanie odmiany ERNESTA na różnych stanowiskach. 
Średnia z lat 2016-2019
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe AGES Austria, w % wzorca

 ERNESTA    WZORZEC  

wzorzec: średnia z odmian Sandra, Arcanda, Hannelore
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ERNESTA - wysoki ciężar 1 hektolitra i najlepsze wyrównanie ziarna
Doświadczenia porejestrowe AGES, LAKO, Austria 2019

  CIĘŻAR 1 hl     WYRÓWNANIE > 2,5 mm
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 Waleczna w polu

MOCNE STRONY
Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia
Wysoka zdrowotność, szczególnie na ramularię
Wczesność z imponującą wydajnością

ZALETY
Wysokowydajna odmiana o doskonałej zimotrwałości 
z bardzo wysokim i stabilnym plonem, potwierdzonym 
w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2016-2018. 
Dodatkowo wysoka witalność odmiany szczególnie 
po śnieżnych zimach, czyni ją bezkonkurencyjną w rozwoju 
wiosennym. Na szczególną uwagę zasługuje, potwierdzona 
w wieloletnich doświadczeniach, najwyższa tolerancja 
na ramularię. Nie bez znaczenia jest również genetyczna 
odporność na mączniaka prawdziwego (kombinacja 
genów Mlla7+MLAb). MELIA to wysoka wartość 
rynkowa zebranego plonu, dzięki wysokiemu udziałowi 
wyrównanego ziarna o wysokiej wadze hektolitra. 

Jęczmień ozimy, wielorzędowy, paszowy
Hodowca: Streng – Engelen
Rejestracja: PL  2019MELIA

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

plamistość siatkowa        
rynchosporioza        

rdza karłowa        
wirus żółtej mozaiki jęczmienia        

ramularia        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
ciężar 1 hl        

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

wczesny optymalny opóźniony

240 szt. 290 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nie ma większych wymagań glebowych, ale nie toleruje 
gleb podmokłych i zimnych.

NOWOŚĆ

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• 2 odmiana pod względem plonu w doświadczeniach 

porejestrowych COBORU w roku 2019 

• 2 odmiana pod względem plonu w doświadczaniach 
porejestrowych w latach 2017-2019
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MELIA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Krzysztof Piłat
Kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie, 
IGP Polska

Niezwykłość nowej odmiany sześciorzędowego 
jęczmienia ozimego MELIA polega na prostym 
połączeniu w jedną całość, najważniejszych z punktu 
widzenia producenta rolnego cech, takich jak:

• najwyższej wydajności w plonie ziarna 
potwierdzonej badaniami urzędowymi COBORU 
(nawet 12,3 t/ha SDOO Wrócikowo 2019),

• bezpieczeństwa zimotrwałości  
(ocena COBORU 5,5),

• bardzo dobrej zdrowotności wraz z odpornością 
na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV).

Miłym uzupełnieniem jest niespotykana wśród 
odmian sześciorzędowych wczesność kłoszenia 
i dojrzewania, a co za tym idzie szybszy zbiór (patrz 
przedplon rzepak) oraz grube dorodne ziarno.
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Plonowanie MELIA w latach 2017, 2018, 2019
Doświadczenia rejestrowe COBORU, w % wzorca

 MELIA    WZORZEC  

Wyśmienita tolerancja odmiany MELIA na ramularię na tle 
innych odmian
Doświadczenia rejestrowe BSA Niemcy, średnia z lat 2016-2018

 MELIA    ODMIANY PORÓWNAWCZE 

Skala 9 stopniowa:  
1 najlepsza tolerancja
9 najgorsza tolerancja

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0



Odmiana Długość 
źdźbła

Termin siewu Mrozood-
porność

Norma 
wysiewu*

Odporność 
na choroby

Termin 
kłoszenia

Odporność 
na wyleganie

Dodatkowe  
informacje

KASYNO krótkie śr. wczesny do  
śr. późnego

5,5 250 - 310 dobra - 
b. dobra

średnio 
wczesny

dobra - 
b. dobra

świetna adaptacja do 
warunków

SEKRET krótkie wczesny do 
późnego 

5,5 260 - 330 b. dobra średnio 
wczesny

dobra - 
b. dobra

najzdrowsza wśród 
odmian

Odmiana Klasa  
jakościowa

Termin 
siewu

Mrozood-
porność

Norma 
wysiewu*

Odporność 
na choroby

Termin 
kłoszenia

Odporność 
na wyleganie

Dodatkowe 
informacje

SU NASRI ziarno + 
biomasa

optymalny 
do późnego

wysoka 180 - 260 dobra wczesny śr. dobra bardzo wczesna 
w rozwoju

Pszenżyto ozime

Żyto ozime mieszańcowe

* kiełkujących ziaren/m2

Zestawienie cech 
agronomicznych



PSZENŻYTO OZIME 
ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE

       b. szybki, b. wczesny, b. wysoka
       szybki, wczesny, wysoka
       śr. szybki, śr. wczesny, śr. wysoka
       śr. wolny, śr. późny, śr. niska
       wolny, późny, niska
       b. wolny, b. późny, b. niska

b.d. = brak danych

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY - LEGENDA
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KASYNO

MOCNE STRONY
Wyśmienite plonowanie
Wysoka zdolność do krzewienia
Nadzwyczajna zdrowotność 

ZALETY
Odmiana o wysokim stopniu plonowania niezależnie od 
poziomu intensywności uprawy. Świetnie adaptuje się 
do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Poza 
tym w warunkach wysokiej intensywności uprawy 
charakteryzuje sie niską skłonnością do wylegania.

Pszenżyto ozime
Hodowca: HR Danko, Polska
Rejestracja: PL 2016

Pewna wygrana

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta        

pleśń śniegowa        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

250 szt. 280 szt. 310 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Najlepsze wyniki daje na glebach średnich i dobrych.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• stabilne i wysokie plonowanie w wielu sezonach 

doświadczeń porejestrowych COBORU 

• w czołówce plonowania w roku  
2017 = 104% plonu wzorca

• w czołówce plonowania w roku  
2018 = 101% plonu wzorca 
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KASYNO  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Janusz Łanczkowski
Kierownik Oddziału
Oddział Białystok, województwo podlaskie

W firmie PROCAM Polska już od 10 lat, doradza 
w gospodarstwach na terenie województwa podlaskiego 
i częściowo warmińsko-mazurskiego.

Wiele gospodarstw, z którymi współpracuję posiada gle-
by w słabszej klasie, z wieloma mozaikami. Z tego wzglę-
du zwrócili się do mnie, abym dobrał i polecił im odmianę 
pszenżyta, która w takich warunkach będzie wysoko, ale 
zarazem wiernie plonowała w kolejnych latach.
Wybór padł na odmianę z polskiej hodowli KASYNO. 
Jest to wyjątkowo stabilna i plenna odmiana, o krótkiej 
słomie z bardzo wysoką zimotrwałością, wynoszącą 
5,5 według COBORU. Odmiana ta przykuła moją uwagę 
oczywiście plonem, ale również świetną adaptacją 
do zmiennych warunków glebowych, licznie występują-
cych u moich klientów. KASYNO potrafi oddać więcej niż 
się w nią zainwestuje, co istotnie podnosi jej wartość 
również w technologiach intensywnych. Ze względu 
na swój mocny profil zdrowotnościowy, szczególnie 
pod kątem odporności na rdze i fuzariozy KASYNO 
przynosi zdrowe, nieporośnięte ziarno, nawet w lata 
mokre. Wartym podkreślenia jest również fakt wysokiej 
odporności tej odmiany na pleśń śniegową, która 
w moim regionie, w poprzednich latach, przy dużych 
opadach śniegu, mocno przerzedziła plantacje.
Polecam KASYNO bardziej na lepsze stanowiska, do in-
tensywnej lub średnio intensywnej uprawy.
Z pełną świadomością, polecam pszenżyto KASYNO, 
bo to pewna odmiana, która sprawdzi się w różnych 
gospodarstwach, w różnych częściach naszego kraju, 
przynosząc wysokie zyski w produkcji tego typu zboża.
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Plonowanie odmiany KASYNO w doświadczeniach PDO na dwóch 
poziomach agrotechnicznych w latach 2017 i 2018, w % wzorca

 KASYNO    WZORZEC  

Plon ziarna na poziomie a1 na tle wzorca [%]
Doświadczenia porejestrowe COBORU; 2014-2016

 KASYNO   WZORZEC

Wzorzec stanowiły odmiany: 
w 2016: Meloman, Fredro, Trefl; w 2015: Meloman, Tomko, Fredro; w 2014: Tomko, Fredro, Palermo
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SEKRET
Oto klucz do sukcesu

Pszenżyto ozime
Hodowca: HR Strzelce, Polska
Rejestracja: PL 2016

MOCNE STRONY
Wysokie plonowanie 
Wysoka jakość ziarna 
Najlepszy profil zdrowotnościowy

ZALETY
Idealnie skomponowana odmiana zarówno pod względem 
agronomicznym jak też jakościowym. Wyróżnia się 
znakomitą zdrowotnością i wysoką wartością paszową. 
Wysoka zimotrwałość i niska skłonność do wylegania oraz 
najwyższa zdrowotność to gwarancja sukcesu.

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta        

pleśń śniegowa        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 300 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Średnie do dobrych stanowisk.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najstabilniejsza wśród odmian w doświadczeniach 

porejestrowych COBORU w sezonach 2017 i 2018 

• w czołówce plonowania w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w 2017 = 102% wzorca 
i w 2018 = 102% wzorca 
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SEKRET  PLONOWANIE / REKOMENDACJE
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Plonowanie odmiany SEKRET w doświadczeniach PDO na dwóch 
poziomach agrotechnicznych w latach 2017 i 2018, w % wzorca

 SEKRET    WZORZEC  

 Marcin Szymański
Specjalista Agronomi
Oddział Płock, województwo mazowieckie

W firmie PROCAM pracuje 7,5 roku, doradza klientom 
na terenie północnego Mazowsza.

Bonitacja gruntów w tej części województwa 
mazowieckiego to w przewadze średnie i lekkie gleby, 
wykorzystywane najczęściej zbożowo. Dynamicznie 
rozwijający się chów bydła i trzody chlewnej 
oraz mnogość punktów skupu zbóż paszowych, 
zachęca moich klientów do uprawiania pszenżyta 
ozimego. Gatunek ten jak się okazuje, może być 
dobrym przerywnikiem w uprawie kukurydzy czy 
nawet buraka cukrowego, którego zbiór odbywa 
się na przełomie września/października. Odmiana 
SEKRET, którą rekomenduję do uprawy, sprawdza 
się tu idealnie, nawet w opóźnionych siewach. Szybki 
rozwój jesienny oraz bardzo dobra zimotrwałość 
tej odmiany daje gwarancje wysokiego plonu. 
Ponadto wspólnie z klientami cenimy tę odmianę 
za wyjątkowo niską podatność na choroby. SEKRET 
to odmiana krótkosłoma o niskiej podatności 
na wyleganie. Poza wysokim potencjałem 
plonowania odmiana wyróżnia się ponadprzeciętną 
wartością paszową. Przez dwa poprzednie sezony 
SEKRETA zaoferowałem w największej ilości. Jest 
to sprawdzona odmiana i niezawodna w uprawie – 
prawdziwy sekret wysokich plonów. 

Plon ziarna na poziomie a1 i a2 na tle wzorca [%] 
Doświadczenia porejestrowe COBORU; 2014-2015

 SEKRET   WZORZEC

Wzorzec stanowiły odmiany: w 2015: Meloman, Tomko, Fredro; w 2014: Tomko, Fredro, Palermo
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MOCNE STRONY
Wczesny mieszaniec 
Niskie porażenie sporyszem
Na wczesny zbiór

ZALETY
Wcześnie schodzący z pola mieszaniec pozwalający na 
czas przygotować stanowisko pod roślinę następczą. 
Bardzo elastyczny co do terminu zbioru. Przydatny zarówno 
w uprawie na ziarno jak też na biomasę. Doskonale i co 
najważniejsze, stabilnie w latach, plonuje zarówno na 
glebach lekkich jak i na cięższych, o wyższym potencjale 
plonowania.

Czołowy zawodnik pola

SU NASRI Żyto ozime, mieszańcowe
Hodowca: Hybro SZ, Niemcy
Rejestracja: PL 2015

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
kłoszenie        

dojrzałość        
wysokość roślin        

odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

rynchosporioza        
rdza brunatna        

łamliwość podstawy łodygi        
sporysz        

wartość plonu
plon ziarna (a1+a2)        

MTZ        
liczba opadania        

ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

zawartość skrobi        

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

wczesny optymalny opóźniony

180 szt. 220 szt. 260 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na wszystkie stanowiska w każdym regionie uprawy, 
a szczególnie na te suchsze. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana z hodowli Hybro 

w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 
2017 i 2018 
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REKOMENDACJE
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SU NASRI  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Paweł Burdach
Przedstawiciel Handlowy,
Oddział Sokołów Podlaski,
województwo mazowieckie

W firmie PROCAM od 8 lat. Obsługuje gospodarstwa 
na pograniczu dwóch województw, północnej 
części lubelskiego oraz północno-wschodniej części 
mazowieckiego.

Na moim terenie działania przeważają gleby słabsze, 
mozaikowe, gorzej znoszące suszę jaka doskwiera 
nam w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę problemy 
z jakimi borykają się moi klienci gospodarujący na takich 
gruntach, polecam przede wszystkim odmiany, które 
łagodniej znoszą okresowe niedobory wody i lepiej 
dają sobie radę na słabszych stanowiskach. Do takich 
odmian należy również żyto hybrydowe SU NASRI. 
Polecam je w pierwszej kolejności ze względu na swoją 
wczesność, co sprzyja lepszemu wykorzystaniu 
wilgoci zgromadzonej po zimie. Następnie ze względu 
na wysoką zdrowotności roślin, w tym podwyższoną 
odporność na porażenie przez sporysz. Miedzy innymi 
dzięki temu klienci moi uzyskują bardzo wysokie 
plony, a ziarno mogą przeznaczyć na konsumpcję lub 
paszę (w jednym i drugim przypadku trzyma wysokie 
parametry).
Dodatkowo gospodarstwa w których doradzam, mimo 
stanowisk jakie mają, decydują się na uprawę rzepaku, 
ceniąc SU NASRI jako doskonały przedplon, gdyż 
pozwala im na terminowe wykonanie wszelkich uprawek 
przed siewem. Już teraz mogę stwierdzić, że w nowym 
sezonie SU NASRI na pewno powiększy swój udział 
w gospodarstwach współpracujących ze mną, co jest 
logicznym wyborem. Zachęcam również Państwa 
do wyboru tej doskonałej i stabilnej w plonach odmiany.
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Plonowanie odmiany SU NASRI w doświadczeniach PDO 
na tle wzorca w latach 2017, 2018, 2019, w % wzorca

 SU NASRI    WZORZEC  

Wzorzec: średnia z odmian 
(w zależności od roku): Agriko, Amilo, Arant, Dańkowskie Nowe, Matador, Rostockie, Słowiańskie

Plon ziarna na poziomie a1 na tle wzorca [%]
Doświadczenia porejestrowe COBORU, 2014-2016

 SU NASRI   WZORZEC
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

NOWA ZAPRAWA

Zdrowo 
zakorzeniona!

Zaprawa nowej generacji 

Bezproblemowe zaprawianie 

Najszersze spektrum 
zwalczanych chorób  
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