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

MOCNE STRONY
Niezawodny w uprawie 
Bardzo niska roślina
Nie wylegająca

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. 

ZALETY
 Q 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.

FAKTY
 Q 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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REKOMENDACJA

MANDRIL

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

 Mateusz Bernacki 
Doradca Agrotechniczny, Oddział Tczew,
województwo pomorskie 

W firmie PROCAM od 6 lat. Współpracuje z go-
spodarstwami rolnymi w rejonie województwa 
pomorskiego, gdzie duży udział upraw zajmuje 
rzepak ozimy.

Dzieląc się swoją wiedzą chciałbym zarekomen-
dować Państwu odmianę MANDRIL, którą chętnie 
polecam swoim klientom. MANDRIL to odmiana 
populacyjna, która charakteryzuje się dobrym 
wigorem jesiennym oraz dobrze sprawdza się na-
wet przy lekko opóźnionych siewach. Tegoroczne 
warunki pogodowe potwierdziły, że jest to roślina 
dobrze zimująca, zaś zimna wiosna pokazała jej 
dobry wigor wiosenny. Rzepak niskiego pokroju, 
niewylegający dlatego też wiosną nie ma po-
trzeby stosowania silnych regulatorów. Wśród 
innych odmian liniowych MANDRIL wyróżnia się 
wczesnym terminem kwitnienia, a także dużą 
zdrowotnością, w tym na groźną chorobę, wer-
ticiliozę, która nabrała na znaczeniu w ostatnich 
sezonach w produkcji. MANDRIL idealnie spraw-
dza się na słabszych i suchych stanowiskach.

WYNIKI


