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Odmiana Hodowla  Typ Zimotrwałość Termin  
dojrzewania Wysokość roślin Termin siewu  Wymagania  

glebowe 
Sucha zgnilizna  

kapustnych 
Zgnilizna  

Twardzikowa
Czerń 

krzyżowych Cechy wyróżniające 

Anthony Saatbau Linz Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnio wysokie Średni do opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Dobra Bardzo Dobra Dobrze toleruje wysokie nawożenie gnojowicą

Finley Saatbau Linz Populacyjna Dobra Wczesny Wysokie Optymalny do lekko 
opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Intensywny wiosenny wigor 

oraz wczesny początek kwitnienia

Stanley Saatbau Linz Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnio wysokie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Wysoki jesienny wigor 

President F1 Saatbau Linz Mieszańcowa Dobra Średnio wczesny Wysokie Optymalny 
do opóźnionego 

Bardzo dobre/ 
średnie Średnia Bardzo dobra Dobra Wysokie i potężne rośliny o dużej liczbie

 pędów bocznych

Pantheon F1 Saatbau Linz Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Wysokie Wczesny 
do opóźnionego Średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Imponujące rośliny odporne na ugięcie łanu

Cult Syngenta Populacyjna Bardzo dobra Wczesny Średnio niskie Optymalny 
do opóźnionego Średnie Bardzo dobra Średnia Średnia Stabilny poziom plonowania

Saveo F1 Syngenta Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny Niska Optymalny Średnie Dobra Dobra Dobra Wyraźnie intensywniejszy wzrost korzeni 

Medea F1 Syngenta Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio Wczesny Średnio wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
Średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie

Atora F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio późny Wysokie Optymalny 
do opóźnionego 

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Ponadprzeciętny poziom plonowania, 

średnio 120 % wzorca 

Sherpa F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

Bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, 
dzięki czemu wykazują przewagę na glebach 

mozaikowatych 

Visby F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny 
do średniowczesnego Średnie Optymalny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Łatwo omłacające się i mało osypująca 

przy zbiorze

Phoenix CL Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny 
do średniowczesnego Średnie Optymalny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

Odmiana w technologii Clearfield® idealna 
na polach z wysoką presją samosiewów 

rzepaku i rzepakochwastów 

Prince F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Nowość odporna na wirusa żółtaczki rzepy 

Jetset RAGT 
Semences Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Bardzo wczesny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/
średnie/słabsze Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Nie wymaga jesiennej regulacji wzrostu 

Baraque RAGT 
Semences Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio późny Niskie Wczesny 

do lekko opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Wysoka tolerancja na krótki płodozmian 

Monolit HR Strzelce Populacyjna Bardzo dobra Średni Średnie Optymalny Bardzo dobre/
średnie/słabsze Dobra Dobra Średnia Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby 

Chrobry HR Strzelce Populacyjna Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/
średnie/słabsze Dobra Dobra Średnia Wysokie plonowanie przy niskich wymaganiach 

glebowych. 

Konkret F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Średnie Dobra Dobra Wysoki potencjał plonowania potwierdzony 

badaniami COBORU 

Poznaniak F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Dobra Dobra Dobra Wysoka odporność na czerń krzyżowych

Copernicus F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny Średnia Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Dobra Średnia Odmiana wyhodowana w Polsce – idealnie 

przystosowana do warunków klimatycznych

Quartz KWS Populacyjna Bardzo dobra Średni Niskie Wczesny/ Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Średnia Dobra Spowolniony wigor wiosenny – odporny na wtórne 

przemarznięcia wiosną

Sherlock KWS Populacyjna Bardzo dobra Bardzo wczesny Niskie Wczesny/ lekko 
opóźniony

Bardzo dobre/ 
średnie Średnia Średnia Dobra Od momentu zarejestrowania zawsze w grupie 

najlepiej plonujących odmian w COBORU

Birdy KWS Populacyjna Średnia Średni Wysokie Wczesny/ optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Średnia Bardzo dobra Najwyżej plonująca odmiana w badaniach reje-

strowych COBORU 2014-2015 

LG Architect Limagrain Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesna Średnie Wczesny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

Pierwsza zarejestrowana w Polsce odmiana 
z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy 

i odpornością a pękanie łuszczyn 

Archimedes Limagrain Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesna Średnie Wczesny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/ 
średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Odmiana odporna na specyficzne rasy kiły kapusty, 

odporność na pękanie łuszczyn 

Zestawienie odmian rzepaku

POLECAMY! 

POLECAMY! 

POLECAMY! 

POLECAMY! 

POLECAMY! 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Odmiana Hodowla  Typ Zimotrwałość Termin  
dojrzewania Wysokość roślin Termin siewu  Wymagania  

glebowe 
Sucha zgnilizna  

kapustnych 
Zgnilizna  

Twardzikowa
Czerń 

krzyżowych Cechy wyróżniające 

Anthony Saatbau Linz Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnio wysokie Średni do opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Dobra Bardzo Dobra Dobrze toleruje wysokie nawożenie gnojowicą

Finley Saatbau Linz Populacyjna Dobra Wczesny Wysokie Optymalny do lekko 
opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Intensywny wiosenny wigor 

oraz wczesny początek kwitnienia

Stanley Saatbau Linz Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnio wysokie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Wysoki jesienny wigor 

President F1 Saatbau Linz Mieszańcowa Dobra Średnio wczesny Wysokie Optymalny 
do opóźnionego 

Bardzo dobre/ 
średnie Średnia Bardzo dobra Dobra Wysokie i potężne rośliny o dużej liczbie

 pędów bocznych

Pantheon F1 Saatbau Linz Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Wysokie Wczesny 
do opóźnionego Średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Imponujące rośliny odporne na ugięcie łanu

Cult Syngenta Populacyjna Bardzo dobra Wczesny Średnio niskie Optymalny 
do opóźnionego Średnie Bardzo dobra Średnia Średnia Stabilny poziom plonowania

Saveo F1 Syngenta Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny Niska Optymalny Średnie Dobra Dobra Dobra Wyraźnie intensywniejszy wzrost korzeni 

Medea F1 Syngenta Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio Wczesny Średnio wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
Średnie Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie

Atora F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio późny Wysokie Optymalny 
do opóźnionego 

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Ponadprzeciętny poziom plonowania, 

średnio 120 % wzorca 

Sherpa F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

Bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, 
dzięki czemu wykazują przewagę na glebach 

mozaikowatych 

Visby F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny 
do średniowczesnego Średnie Optymalny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/

średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Łatwo omłacające się i mało osypująca 
przy zbiorze

Phoenix CL Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny 
do średniowczesnego Średnie Optymalny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/

średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra
Odmiana w technologii Clearfield® idealna 

na polach z wysoką presją samosiewów 
rzepaku i rzepakochwastów 

Prince F1 Rapool Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Optymalny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Nowość odporna na wirusa żółtaczki rzepy 

Jetset RAGT 
Semences Populacyjna Bardzo dobra Średnio wczesny Średnie Bardzo wczesny 

do opóźnionego
Bardzo dobre/

średnie/słabsze Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Nie wymaga jesiennej regulacji wzrostu 

Baraque RAGT 
Semences Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio późny Niskie Wczesny 

do lekko opóźnionego Średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Wysoka tolerancja na krótki płodozmian 

Monolit HR Strzelce Populacyjna Bardzo dobra Średni Średnie Optymalny Bardzo dobre/
średnie/słabsze Dobra Dobra Średnia Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby 

Chrobry HR Strzelce Populacyjna Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/
średnie/słabsze Dobra Dobra Średnia Wysokie plonowanie przy niskich wymaganiach 

glebowych. 

Konkret F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Średnie Dobra Dobra Wysoki potencjał plonowania potwierdzony 

badaniami COBORU 

Poznaniak F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Średni Wysokie Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Dobra Dobra Dobra Wysoka odporność na czerń krzyżowych

Copernicus F1 HR Strzelce Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesny Średnia Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Dobra Średnia Odmiana wyhodowana w Polsce – idealnie 

przystosowana do warunków klimatycznych

Quartz KWS Populacyjna Bardzo dobra Średni Niskie Wczesny/ Optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Średnia Dobra Spowolniony wigor wiosenny – odporny na wtórne 

przemarznięcia wiosną

Sherlock KWS Populacyjna Bardzo dobra Bardzo wczesny Niskie Wczesny/ lekko 
opóźniony

Bardzo dobre/ 
średnie Średnia Średnia Dobra Od momentu zarejestrowania zawsze w grupie 

najlepiej plonujących odmian w COBORU

Birdy KWS Populacyjna Średnia Średni Wysokie Wczesny/ optymalny Bardzo dobre/ 
średnie Bardzo dobra Średnia Bardzo dobra Najwyżej plonująca odmiana w badaniach reje-

strowych COBORU 2014-2015 

LG Architect Limagrain Mieszańcowa Bardzo dobra Średnio wczesna Średnie Wczesny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

Pierwsza zarejestrowana w Polsce odmiana 
z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy 

i odpornością a pękanie łuszczyn 

Archimedes Limagrain Mieszańcowa Bardzo dobra Wczesna Średnie Wczesny 
do opóźnionego

Bardzo dobre/ 
średnie/ słabsze Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Odmiana odporna na specyficzne rasy kiły kapusty, 

odporność na pękanie łuszczyn 
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ANTHONY  

FINLEY 

Wysoce uniwersalny… 

Premia za wczesny zbiór! 

Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Austria 2012

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Średni do opóźnionego

Cechy rolnicze:
• wysoki potencjał plonowania 
• dobrze znosi opóźnienie siewu 
• wysoka odporność na choroby – szczególnie na suchą  

zgniliznę kapustnych (Phoma) 
• dobrze toleruje nawożenie gnojowicą 
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo dobra zimotrwałość

Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Słowacja 2015

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Wymagania Średnie/ słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do lekko opóźnionego

Cechy rolnicze:
• bardzo wcześnie dojrzewający
• intensywny wiosenny wigor 
• efektywnie wykorzystuje dostępną  

po zimie wodę do budowania plonu 
• bardzo wysoka zdrowotność

Hodowla: Saatbau Linz

Hodowla: Saatbau Linz

Polecany przez PH Agroskład!

Polecany przez PH Agroskład!

RZEPAK
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STANLEY

PRESIDENT F1

PANTHEON F1 

Szybko startuje, wysoko plonuje!

Silna władza w polu! 

Absolutnie najlepszy!  

Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Słowacja 2016  

Cechy rolnicze:
• niższe rośliny, tworzące wyrównany łan 
• bardzo wysoki jesienny wigor – można rozważać jego siew terminie wykraczającym 

poza optymalne terminy dla regionu 
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach 

Odmiana: Mieszańcowa
Rejestracja: UE 2015

Cechy rolnicze:
• wysokie i potężne rośliny o dużej liczbie pędów bocznych 
• wysoki jesienny wigor 
• bardzo dobry na gleby ciężkie, zlewne, a także w przypadku 

stosowania uproszczeń uprawowych 
• doskonale daje sobie radę również na lżejszych i mniej 

zasobnych stanowiskach 
• najlepiej kompensuje redukcję plonowania w przypadku 

opóźnienia terminu siewu 

Odmiana: Mieszańcowa
Rejestracja: UE 2014 

Cechy rolnicze:
• najnowsza generacja odmian 
• wysoki jesienny wigor pozwala na szerokie okno wysiewu 
• wolniejszy wiosenny start powoduje, że „ucieka” 

wiosennym przymrozkom 
• opóźnione kwitnienie zabezpiecza prze majowymi 

uderzeniami niskich temperatur 
• rośliny dobrze zbudowane, odporne na ugięcie łanu  

Hodowla: Saatbau Linz

Hodowla: Saatbau Linz

Hodowla: Saatbau Linz

Polecany przez PH Agroskład!

Polecany przez PH Agroskład!

Polecany przez PH Agroskład!

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/ średnie
• Termin siewu:    Optymalny/ Opóźniony 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Wczesny do opóźnionego 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Wczesny do opóźnionego 
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CULT

SY SAVEO F1 

SY MEDEA F1 

Rzepak bogów 

Wyciśniesz plon w każdych warunkach  

Nieziemskie plonowanie  

Odmiana: Populacyjna
 

Cechy rolnicze:
• odmiana wczesna 
• dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i wyleganie 
• stabilnie plonująca  

Odmiana: Mieszańcowa 
Rejestracja: Dania 2013  

Cechy rolnicze:
• charakteryzuje się intensywniejszym wzrostem korzeni w stosunku do innych odmian mieszańcowych 
• silny system korzeniowy pozwala optymalnie wykorzystać wodę i składniki pokarmowe 
• bardzo dobrze asymiluje azot 
• cechuje się ograniczonym osypywaniem łuszczyn 

Odmiana: Mieszańcowa
  

Cechy rolnicze:
• wysoka odporność na wyleganie 
• bardzo dobra odporność na choroby w szczególności cylindrosporium i zgniliznę twardzikową 
• duże zdolności adaptacyjne  

Hodowla: Syngenta

Hodowla: Syngenta

Hodowla: Syngenta

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Średnie
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Średnie
• Termin siewu:    Optymalny 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny 
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ATORA F1 

SHERPA F1 

VISBY F1 

Nowa gwiazda na rynku 

…Silny system korzeniowy!

… Pewny w uprawie!

Odmiana: Mieszańcowa
Rejestracja: Polska 2015 

Cechy rolnicze:
• ponadprzeciętny poziom plonowania, średnio 120% wzorca
• stabilne plonowanie, niezależnie od warunków klimatycznych
• doskonale radzi sobie z nietypowym przebiegiem pogody w okresie zimy 
• toleruje okresowe susze
• może być uprawiana na różnych stanowiskach od słabszych do bardzo dobrych 

Odmiana: Mieszańcowa 
Rejestracja: Polska 2012

Cechy rolnicze:
• odmiana wszechstronna, dobrze sprawdzająca się w zróżnicowanych warunkach 
• bardzo dobry wczesny wigor 
• doskonały system korzeniowy – doskonale sobie radzi w warunkach obniżonej podaży wody 
• wykazuje przewagę na mozaikach glebowych 
• najwyższa zimotrwałość 

Odmiana: Mieszańcowa
Rejestracja: Polska 2007 

Cechy rolnicze:
• pewna i sprawdzona odmiana w uprawie rolniczej 
• równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu 
• łatwo omłacająca się i osypująca przy zbiorze 
• bardzo stabilnie plonująca 2007 – 2017 – 113% wzorca (48,4 dt/ha) 

Hodowla: Rapool

Hodowla: Rapool

Hodowla: Rapool

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego
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PHOENIX CL 

PRINCE F1 

JETSET 

…Lider w technologii Clearfield®!

…Nowa generacja rzepaku! 

Potencjał hybrydy… 

Odmiana: Mieszańcowa
 

Cechy rolnicze:
• odmiana nowej generacji skierowana do plantatorów uprawiających rzepak w technologii Clearfield®
• posiada gen odporności  substancję aktywną Imazamoks
• idealna na polach z wysoką presją samosiewów rzepaku i rzepakochwastów 
• szybki rozwój jesienny 
• znakomita zimotrwałość 
• efektywnie gospodaruje składnikami pokarmowymi i wodą  

Odmiana: Mieszańcowa 
 

Cechy rolnicze:
• najnowsza odmiana w gamie firmy Rapool 
• jedna z pierwszych w Europie odmian mieszańcowych w typie kompaktowym z odpornością na wirusa  

żółtaczki rzepy (TuYV)  
• bardzo wysoka odporność na najpowszechniejsze choroby jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa 
• szybko buduje biomasę jesienią, tworząc płaską rozetę 
• rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie 

Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Francja 2010   

Cechy rolnicze:
• wysoki i stabilny potencjał plonu wynikający z wysokiej masy tysiąca ziaren 
• szybki i intensywny rozwój jesienny 
• wysoka zdrowotność i odporność  na choroby (szczególnie zgniliznę twardzikową i cylindrosporiozę)
• nie wymaga jesiennej regulacji wzrostu  

Hodowla: Rapool

Hodowla: Rapool

Hodowla: :  R.A.G.T. Semences

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny do opóźnionego

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Bardzo wczesny do opóźnionego 

NOWOŚĆ!
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BARAQUE 

LG ARCHITECT 

ARCHIMEDES 

Wybitnie odporny… 

Odmiana: Mieszańcowa
 

Cechy rolnicze:
• wysoka tolerancja na „krótki płodozmian” 
• wysoka elastyczność pod względem doboru stanowiska 
• wielogenowa odporność na zgniliznę twardzikową 
• „kompaktowy” pokrój jesienny daje możliwość rezygnacji z zabiegu „regulatorem wzrostu” 

Odmiana: Mieszańcowa 
Rejestracja: Polska 2017

Cechy rolnicze:
• odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)  
• bardzo wysoki poziom plonowania: 50,3 dt/ha w badań rejestrowych w COBORU 2015 – 2016
• wybitne przezimowanie
• bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach 

podczas zbioru

Odmiana: Mieszańcowa
Rejestracja: UE 2015

Cechy rolnicze:
• odmiana z odpornością na kiłę kapustnych i suchą zgniliznę – gen Rlm7
• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania 117% wzorca w 2015 roku
• rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju na stanowiskach na których stwierdzono  

występowanie patogenu kiły kapustnych   
• bardzo dobra odporność na choroby w szczególności cylindrosporium i zgniliznę twardzikową 
• duże zdolności adaptacyjne 

Hodowla: R.A.G.T. Semences

Hodowla: Limagrain 

Hodowla: Limagrain 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Wczesny do lekko opóźnionego 

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

NOWOŚĆ!
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RZEPAK

QUARTZ

SHERLOCK 

BIRDY 

Wyciśniesz więcej 

Odkryj potęgę plonowania 

Plony wysokich lotów 

Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Polska 2013  

Cechy rolnicze:
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród zarejestrowanych w KR COBORU w roku 2013
• wykazuje najwyższą zimotrwałość w badaniach COBORU w najtrudniejszych sezonach 
• duże zdolności regeneracyjne roślin 
• synchroniczne kwitnienie – nie odnawia się po kwitnieniu 

Odmiana: Populacyjna  Rejestracja: Polska 2010

Cechy rolnicze:
• pożądany typ rozwoju jesiennego 
• bardzo dobra zimotrwałość 
• duże zdolności regeneracyjne roślin 
• stabilne i wysokie plonowanie 

Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Polska 2016  

Cechy rolnicze:
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2016 (doświadczenia rejestrowe COBORU) 
• wysoki wigor początkowy 
• wysoka odporność na czerń krzyżowych 
• wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści 

Hodowla: KWS

Hodowla: KWS

Hodowla: KWS

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Wczesny/Optymalny 

MONOLIT 
Siła stabilności! 

Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Polska 2008 

Cechy rolnicze:
• niezawodne i wysokie plonowanie 
• znakomicie toleruje gleby słabe i mozaikowate 
• doskonała zimotrwałość  

Hodowla: HR Strzelce

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu:    Optymalny 



13

P.H. AGROSKŁAD, tel. 44 719 24 88

KONKRET F1 

POZNANIAK F1 

COPERNICUS F1  

Król pól!

…i wiesz co siejesz! 

Odkryj kosmiczny plon! 

Odmiana: Populacyjna  Rejestracja: Polska 2016

Cechy rolnicze:
• bardzo dobre plonowanie 
• doskonała zimotrwałość 
• niskie wymagania glebowe 
• odmiana pochodząca z krzyżówki z Monolitem 
• bardzo dobra odporność na wyleganie 

Odmiana: Mieszańcowa Rejestracja: Polska 2013  

Cechy rolnicze:
• bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadczeniach COBORU do 138% wzorca 
• wysoka zawartość tłuszczu (46,2%) 
• niska zawartość glukozynolanów 
• bardzo dobra zimotrwałość 

Odmiana: Mieszańcowa Rejestracja: Polska 2013   

Cechy rolnicze:
• wysoka zawartość tłuszczu 
• wysoka masa tysiąca nasion 
• bardzo niska zawartość glukozynolanów 

Odmiana: Copernicus F1 Rejestracja: Polska 2017  

Cechy rolnicze:
• nowość w ofercie HR Strzelce 
• wybitnie wysoki potencjał plonowania
• rośliny średniej wysokości

Hodowla: HR Strzelce

Hodowla: HR Strzelce

Hodowla: HR Strzelce

Hodowla: HR Strzelce

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie/Dobre
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe:  Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu:    Optymalny

CHROBRY    NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!





www.rapool.pl

ROZUMIEMY
RZEPAK

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ATORA F1

CROQUET F1
ODMIANA KIŁOODPORNA

PRINCE F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV
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CANWIL 
z magnezem
 magnez spełnia liczne funkcje w budowie 

tkanek i przemianie materii w roślinie

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby 

 gwarantuje wysoki, doskonałej jakości plon

 może być stosowany na wszystkich 
rodzajach gleb

 dobrze rozpuszczalny w wodzie, 
nie zakwasza gleby

CANWIL S 
z siarką
 siarka zwiększa efektywność nawożenia 

azotem

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby

 może być stosowany na wszystkich 
rodzajach gleb

 wzrost zawartości białka, skrobi, cukru

 wzrost wytwarzania tłuszczu w roślinach 
oleistych





TOTALHUMUS
Created by Nature

NATURALNY ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU

THE TOTALHUMUS® to organiczny stymulator wzrostu 
zawierający silnie skoncentrowane kwasy humusowe, 
fulwowe, sole kwasów huminowych i fulwowych, 
a także kompleks minerałów i mikroelementów 
oraz aminokwasy i witaminy pozyskane z węgla brunatnego.

Stosowanie THE TOTALHUMUS® powoduje:
• Przyśpieszenie kiełkowania, wzrostu i dojrzewania
• Kształtowanie mocnego systemu korzeniowego
• Podwyższenie urodzajności i jakości upraw
• Zwiększenie skuteczności nawozów mineralnych
• Przyśpieszenie wchłaniania elementów żywienia i mikroelementów
• Podwyższenie odporności roślin przed mrozem i upałem
• Podwyższenie żyzności i zasobności gleby
• Uzyskanie produktów „ekologicznie czystych" i bezpiecznych
• Zmniejszenie wydatków na nawozy mineralne o 30 %

TOTALHUMUS przyspiesza rozkład resztek pożniwnych i jest wygodny w użyciu.

Humus przywraca próchnice w glebie i wzbogaca w niej życie biologiczne poprzez stymulację rozwoju bakterii odpowiedzialnych 
za rozkład resztek pożniwnych. 

Preparat TOTALHUMUS można stosować w połączeniu z dowolnym roztworem saletrzano-mocznikowym.  Dawkowanie na 1ha: 
0,4 TOTALHUMUS wymieszaj z 20 litrami wody, tak przygotowany rozwór wymieszaj ze stosowaną dawką roztworu saletrzano-
mocznikowego na 1 ha.

Badania wykazują również, że  połączenie TOTALHUMUS z produktem BACTERBASE tj. z mikroorganizmami przyspiesza rozkład 
resztek pożniwnych.  Dawkowanie na 1ha: TOTALHUMUS 0,4 l wymieszaj w opryskiwaczu z ilością wody jaką używasz na 1 ha.  
Osobno  BACTERBASE 0,33 kg rozpuść w litrze wody o temperaturze około 30 stopni i również dodaj do przygotowanego 
wcześniej roztworu humusowego w opryskiwaczu.

Dlaczego warto stosować TOTALHUMUS przy uprawie rzepaku i kukurydzy?

Rzepak         przyrost plonu zwiększył sie o 26% Kukurydza      przyrost plonu zwiększył sie o 10%

azotu (N) o 90%

fosforu (P) o 69%

potasu (K) o 77%

magnezu (Mg) o 73%

azotu (N) o 109%

fosforu (P) o 66%

potasu (K) o 74%

magnezu (Mg) o 72%

Czym jest TOTALHUMUS®?

Produkty THE dostępne są w punktach Agroskład
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Wapnowanie gleby – podstawowy czynnik agrotechniczny

Zakwaszenie gleby obniża jej jakość 

 Z badań przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze wynika, że ponad 
połowa gleb w Polsce ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Najsilniejsze zakwaszenie występuje  
w województwach: łódzkim, małopolskim i podkarpackim, natomiast najmniejsze  w województwie 
opolskim i kujawsko – pomorskim. Odczyn jest podstawowym i najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem 
jakości gleby, a wartości poniżej pH 4,5 wskazują na możliwość degradacji środowiska glebowego.  
Na stanowiskach silnie zakwaszonych straty składników pokarmowych przekraczają 10% w odniesieniu 
do ich rzeczywistego zużycia. Z powodu zakwaszenia rośliny mają osłabiony system korzeniowy, 
gorzej pobierają wodę i składniki pokarmowe, liście pobierają mniej CO2 co w konsekwencji prowadzi 
do redukcji plonu i osłabienia parametrów jakościowych. Wapnowanie zwiększa przyswajalność 
makroelementów, poprawia się także struktura gleby – tworzą się gruzełki oraz zwiększa się aktywność 
biologiczna. 
 Aby odpowiednio dobrać dawkę wapna należy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby  
w celu ustalenia jej aktualnego pH. Badanie umożliwi poznanie odczynu gleby i dobór odpowiedniego 
rodzaju wapna. Ważne w planowanej regulacji odczynu jest określenie zasobności przyswajalnego 
magnezu. Gdy mamy do czynienia również z jego niedoborem należy wysiać nawóz wapniowo 
magnezowy. Najlepiej taką próbkę pobrać po żniwach, gdy gleba nie jest jeszcze nawożona. Wtedy też 
jest najlepszy termin na wykonanie zabiegu wapnowania – pozwala łagodnie ustabilizować odczyn. 
Wapno można wysiać również wiosną, trzeba jednak pamiętać, że nie można tego zabiegu wykonywać 
na krótko przed siewem roślin jarych, gdyż może to utrudniać wschody. Daje jednak dobre rezultaty, 
gdy chcemy ratować plony ozimin. 
 Stosowane w tradycyjnych metodach wapnowania nawozy są obecnie dynamicznie wypierane 
poprzez nowe produkty charakteryzujące się wysoką reaktywnością. Obecne na rynku wapna 
granulowane można stosować bez względu na fazę rozwojową rośliny, co pozwala na wysiew 
mniejszych ilości w krótszym czasie, bardziej precyzyjnymi rozsiewaczami. Wytwarzane wapna 
nawozowe pozwalają na utrzymanie właściwej zasadowości użytków rolnych oraz wzbogacenie ich  
w potrzebne składniki pokarmowe. 

Technologie wapnowania rzepaku

 Rzepak jest rośliną bardzo wrażliwą na kwaśny odczyn gleby, a także wykazuje duże zapotrzebowanie 
na wapń. Monitorowanie stanu kwasowości gleby powinno nastąpić rok przed planowanym siewem. 
Dla prawidłowego wzrostu rzepaku gleba powinna mieć uregulowany odczyn, najlepiej w zakresie  
6,0 – 7,0, tylko takie pH stwarza optymalne warunki do wzrostu systemu korzeniowego oraz umożliwia 
prawidłowe pobieranie składników pokarmowych, w tym wapnia, którego faza krytyczna przypada 
w okresie formowania się łuszczyn. Regulacja odczynu w odpowiednim terminie poprawia strukturę 
gleby, a tym samym zwiększa ilość wody zakumulowanej z zapasów zimowych, umożliwia prawidłowe 
przezimowanie i pobieranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Wykonanie zabiegu 
w okresie bezpośrednio po zbiorze przedplonu jest trudne z przyczyn agrotechnicznych – bardzo 
krótki czas na przeprowadzenie wapnowania i nawożenia podstawowego, a ponadto może zakłócić 
wschody, gospodarkę fosforem i mikroskładnikami. W przypadku zaobserwowania w okresie 
wegetacji specyficznych objawów nadmiernej kwasowości gleby, które zagrażają utracie plonu 
należy zwapnować plantację, lecz dopiero od momentu wytworzenia przez rośliny rozety jesiennej, 
a najlepiej przed fazą spoczynku zimowego. Zabieg sprowadza się wtedy do zastosowania nawozów 
wapniowych węglanowych, charakteryzujących się dużą reaktywnością i powinny być zastosowane  
w ograniczonej dawce, a rośliny w trakcie zabiegu suche.             





WIĘKSZY PLON KUKURYDZY

WIĘKSZY PLON
Dzięki wysokiej zawartości magnezu Radkowit Pre-
mium jest produktem, który szczególnie korzystnie 
wpływa  na zwiększenie plonu kukurydzy wykazują-

cej większą wrażliwość na niedobór tego składnika pokarmo-
wego. Przyrost plonu suchej masy jest większy nawet o 31%  w 
porównaniu z obiektem kontrolnym.

SZYBKIE DZIAŁANIE
Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia szybko prze-
chodzi do roztworu glebowego i jest łatwo przyswa-
jalny przez rośliny.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Radkowit Premium jest produktem zakwalifikowa-
nym do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Odkwaszające działanie nawozu Radkowit Premium 
zwiększa zawartość przyswajalnych form fosforu  w 
glebie. Stosowanie nawozu zwiększa również zawar-

tość przyswajalnego magnezu i wapnia.

KORZYSTNE WARUNKI WZROSTU ROŚLIN
Odkwasza glebę  i zwiększa   w niej zawartość ma-
gnezu, wnosi do gleby makro i mikroelementy po-
prawiając tym samym warunki wzrostu dla roślin.

KUKURYDZA

WYMAGANIA GLEBOWE
Kukurydza jest rośliną o stosunkowo niewielkich 
wymaganiach glebowych. Dobrze plonuje nawet 
na glebach lekkich pod warunkiem dobrego zaopa-

trzenia w wodę. Może być uprawiana na glebach kompleksów 
pszennych i żytnich (klasa I-IVb), zbożowo-pastewnych oraz 
górskim pszennym i zbożowym. Wymaga gleby o uregulowa-
nym odczynie (pH w 1M KCl powyżej 5,5) z dużą zawartością 
próchnicy.

WYMAGANIA POKARMOWE
Potrzebuje około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3 
krotnie więcej magnezu i boru w porównaniu do in-
nych zbóż. W warunkach niedoboru magnezu może 

dochodzić do zaburzeń kwitnienia i zmniejszenia liczby ziarnia-
ków w kolbach.

NAWOŻENIE A JAKOŚĆ
Fosfor i magnez decydują także o lepszym wypeł-
nieniu ziarna i równomiernym oraz przyspieszonym 
dojrzewaniu. Prawidłowe nawożenie fosforem, pota-

sem i magnezem zwiększa odporność kukurydzy na stres ter-
miczny i niedobory wody oraz poprawia skład aminokwasowy 
białek.

Badania rolnicze przeprowadzone przez IUNG Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach potwierdzają korzystny wpływ większej zawartości 

magnezu na wzrost roślin.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Handlowym:
Tomasz Piszczatowski 502-786-183

Karol Nawrocki 502-786-648

bezpłatna infolinia - 800 800 225
fax: 52 586 55 30

e-mail: cokkruszywa@lafargeholcim.com



WIĘKSZY PLON KUKURYDZY

WIĘKSZY PLON
Dzięki wysokiej zawartości magnezu Radkowit Pre-
mium jest produktem, który szczególnie korzystnie 
wpływa  na zwiększenie plonu kukurydzy wykazują-

cej większą wrażliwość na niedobór tego składnika pokarmo-
wego. Przyrost plonu suchej masy jest większy nawet o 31%  w 
porównaniu z obiektem kontrolnym.

SZYBKIE DZIAŁANIE
Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia szybko prze-
chodzi do roztworu glebowego i jest łatwo przyswa-
jalny przez rośliny.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Radkowit Premium jest produktem zakwalifikowa-
nym do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Odkwaszające działanie nawozu Radkowit Premium 
zwiększa zawartość przyswajalnych form fosforu  w 
glebie. Stosowanie nawozu zwiększa również zawar-

tość przyswajalnego magnezu i wapnia.

KORZYSTNE WARUNKI WZROSTU ROŚLIN
Odkwasza glebę  i zwiększa   w niej zawartość ma-
gnezu, wnosi do gleby makro i mikroelementy po-
prawiając tym samym warunki wzrostu dla roślin.

KUKURYDZA

WYMAGANIA GLEBOWE
Kukurydza jest rośliną o stosunkowo niewielkich 
wymaganiach glebowych. Dobrze plonuje nawet 
na glebach lekkich pod warunkiem dobrego zaopa-

trzenia w wodę. Może być uprawiana na glebach kompleksów 
pszennych i żytnich (klasa I-IVb), zbożowo-pastewnych oraz 
górskim pszennym i zbożowym. Wymaga gleby o uregulowa-
nym odczynie (pH w 1M KCl powyżej 5,5) z dużą zawartością 
próchnicy.

WYMAGANIA POKARMOWE
Potrzebuje około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3 
krotnie więcej magnezu i boru w porównaniu do in-
nych zbóż. W warunkach niedoboru magnezu może 

dochodzić do zaburzeń kwitnienia i zmniejszenia liczby ziarnia-
ków w kolbach.

NAWOŻENIE A JAKOŚĆ
Fosfor i magnez decydują także o lepszym wypeł-
nieniu ziarna i równomiernym oraz przyspieszonym 
dojrzewaniu. Prawidłowe nawożenie fosforem, pota-

sem i magnezem zwiększa odporność kukurydzy na stres ter-
miczny i niedobory wody oraz poprawia skład aminokwasowy 
białek.

Badania rolnicze przeprowadzone przez IUNG Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach potwierdzają korzystny wpływ większej zawartości 

magnezu na wzrost roślin.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Handlowym:
Tomasz Piszczatowski 502-786-183

Karol Nawrocki 502-786-648

bezpłatna infolinia - 800 800 225
fax: 52 586 55 30

e-mail: cokkruszywa@lafargeholcim.com
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TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW – skuteczny środek chroniący 
pszenicę ozimą i rzepak ozimy przed chorobami 
grzybowymi, który działa układowo w całej roślinie.

 Wysoka skuteczność w niskiej dawce dzięki zastosowaniu 
odpowiednich koformulantów.

 Szerokie okno aplikacji – możliwość wykorzystanie  
wszystkich właściwości substancji aktywnej. 

 Idealny partner do mieszanin opryskowych – rozszerza 
spektrum zwalczanych chorób.

 W rzepaku ozimym nie tylko ogranicza presję chorób,  
ale również działa jako regulator wzrostu: stosowany  
jesienią poprawia przezimowanie, stosowany wiosną  
ułatwia zbiór i poprawia jakość nasion.

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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
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Cheminova Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel. +48 22 571 40 50

www.cheminova.pl, www.nero424.pl
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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Wrażliwość chwastów na wybrane substancje aktywne
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Niedobory składników pokarmowych

Niedobór AZOTU

Niedobór FOSFORU

Niedobór POTASU

Objawy:
Charakterystycznym objawem niedoboru N jest mocno 
osłabiony wigor roślin oraz bladozielone, czasem lekko 
żółtawe liście. Wzrost jest bardzo ograniczony, natomiast 
rozeta wygląda na luźniejszą niż normalnie. Słabsze 
kwitnienie.

Objawy:
Purpurowe/czerwone przebarwienia na starszych 
ciemnozielonych liściach.

Objawy:
Zanim wystąpią objawy typowe dla niskiej zawartości 
potasu w roślinie, jego brak powoduje redukcję plonu 
oraz zahamowaniu wzrostu. Niedobór objawia się  
w pierwszej kolejności na starszych liściach, począwszy 
od ich krawędzi, w postaci chlorozy, która przemienia 
się później w nekrozę. Młodsze liście natomiast mają 
niebiesko-zielony kolor.

Dolistny roztwór mocznika lub RSM z dodatkiem 
nawozu mikroelementowego AGROTOP Mikro 
Rzepak:
Pogłównie saletra amonowa.
Basfoliar ® 2.0 36 Extra.

Odpowiednią dawkę fosforu jesienią, zwiększając 
zasobność gleby w ten składnik. W tym celu należy 
zastosować nawóz POLIFOSKA ® Petroplon  
z borem, natomiast przy glebach bardzo ubogich  
w fosfor:POLIFOSKA ® 6.
Alternatywnym rozwiązaniem jest dokarmianie 
nawozami dolistnymi wyprodukowanymi na bazie: 
polifosforanów i ortofosforanów: AGROTOP Mikro 
Rzepak, AGROTOP 15-18-18 + mikro, ADOB®NP,:
ADOB®PK, Basfoliar®2.0 6-12-6.

Odpowiednie nawożenie jesienne Polifoska® 
Petroplon z borem; Polifoska® 6.
Przy intensywnych uprawach doskonałym rozwią-
zaniem jest zastosowanie nawożenia dolistnego:
RolaVitRzepak 12-12-22 + mikro; AGROTOP  
15-18-18 + mikro; ADOB® PK.

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Ujawniają się w przypadku:
• niskiego lub wysokiego pH gleby
• piaszczystych lub lekkich warunków glebowych
• niskiego poziomu materii organicznej
• suszy
• wysokich opadów lub wysokiego nawadniania,  
   które powodują wymywanie
• szybko rosnących upraw.

Ujawniają się w przypadku:
• gleb kwaśnych lub mocno zasadowych
• zimnych i mokrych warunków
• obniżonego poziomu materii organicznej
• gleb o niskiej zasobności w fosfor
• słabo rozwiniętego systemu korzeniowego
• gleb bogatych w żelazo.

Ujawniają się w przypadku:
• gleb z niskim pH (kwaśne)
• podłoży piaszczystych lub lekkich
• suszy
• nadmiernych opadów (wymywanie)
• gleb bogatych w magnez.
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Niedobory składników pokarmowych

Niedobór MAGNEZU

Niedobór SIARKI

Niedobór WAPNIA

Objawy:
Niedobór magnezu w pierwszej kolejności uwidacznia 
się na starszych liściach. Chloroza rozwija się między 
nerwami, podczas gdy same nerwy pozostają zielone.  
Po czym na brzegach liści oraz między nerwami 
pojawiają się nekrozy.

Objawy:
Pierwsze widoczne objawy pojawiają się na młodych 
liściach. Stają się one wąskie i małe, o jasnozielonym 
lub żółtym kolorze, a w przypadku bardzo dużego 
niedoboru siarki fioletowe lub czerwonawe.

Objawy:
Pojawiają się już na młodych liściach. Od końcówek, 
aż do krawędzi zmieniają kolor od jasnozielonego 
do szarego. Młode liście na górnych pędach są 
zdeformowane a końcówki wygięte w dół. Blaszka 
liściowa jest pomarszczona.

Dwukrotny dolistny zabieg opryskiwania w 
postaci siarczanu magnezu w fazie krytycznej 
przypadającej:
na okres od fazy pełnej rozwiniętej rozety do fazy 
kwitnienia. Optymalny termin stosowania Mg - 
faza; pąkowania.

Dolistne opryskiwanie roślin - Basfoliar® 2.0 12-
4-6+S; AGROTOP 15-18-18 + mikro; RolaVit 
Rzepak: 12-12-22 + mikro; ADOB® Siarka-
mikrogranulat.

Odpowiednie, okresowe wapnowanie dla uregu-
lowania i utrzymania odpowiedniego odczynu pH 
gleby.

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Ujawniają się w przypadku:
• gleb piaszczystych i kwaśnych
• gleb nawożonych zbyt dużą ilością potasu
• zimnego i mokrego podłoża.

Ujawniają się w przypadku:
• kwaśnych, lekkich i piaszczystych gleb
• niskiego poziomu materii organicznej
• podmokłych terenów.

Ujawniają się w przypadku:
• gleb kwaśnych, piaszczystych lub lekkich
• gleb bogatych w glin i sód.
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Niedobór BORU

Niedobór MANGANU

Niedobór MOLIBDENU

Objawy:
Pędy i korzenie zamierają, a międzywęźla się skracają. 
Pojawiają się deformacje blaszek liściowych oraz 
widoczne pęknięcia łodyg.

Objawy:
Pojawiają się na młodych, w pełni rozwiniętych 
liściach w postaci chlorotycznych plamek pomiędzy 
nerwami. Rozrastają się one w kierunku nerwów. 
W fazie krytycznej chlorozy przekształcają się 
wnekrozy (martwica), które stopniowo niszczą całą 
blaszkę liściową, która powoli zagina się do środka 
wzdłuż nerwu środkowego.

Objawy:
Na młodych liściach - wyraźne bielenie nerwu głównego, 
pojawia się również jasne, szaro-zielone przebarwienie 
liści. Pogłębiający się niedobór Mo prowadzi do 
zahamowania stożka wzrostu.

Przedsiewnie nawozy doglebowe - POLIFOSKA® 
Petroplon z borem, Lubofos po Rzepak z borem,:
Tarnogran Rz borem.
Dolistnie, wiosną po ruszeniu wegetacji oraz w fazie 
pąkowania rzepaku - Solubor® DF; ADOB® Bor;: 
Rola Vit Rzepak+ mikro; AGROTOP 15-18-18 + 
mikro.

Dolistne dokarmianie w fazie wzrostu wydłuże-
niowego pędu głównego oraz w fazie pąkowania 
rzepaku.:
AGROTOP 15-18-18 + mikro; RolaVitRzepak+ 
mikro; ADOB® Mn; Basfoliar® 2.0 36Extra.

Utrzymując glebę w zakresie odczynu 
obojętnego. Dokarmianie dolistne - ADOB® Mo;  
Basfoliar®2.O 36 Extra;AGROTOP 15-18-18  
+ mikro; RolaVitRzepak+ mikro.

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Można temu zapobiec stosując:  

Ujawniają się w przypadku:
• gleb piaszczystych, zasadowych o niskiej zawartości
   materii organicznej
• zbyt dużej zawartości azotu i wapnia w glebie
• suszy.

Ujawniają się w przypadku:
• gleb organicznych i piaszczystych o wysokim pH
• okresów zimnych i mokrych.

Ujawniają się w przypadku:
• gleb kwaśnych
• niskiego poziomu materii organicznej w glebie.
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www.dsv-polska.pl

Gleba największym 
kapitałem!

Międzyplony TerraLife®

Mieszanka Gorzowska

• Duża różnorodność gatunków
• Poprawiają żyzność gleby
• Tłumią chwasty
• Zatrzymują wilgoć w glebie
• Przyswajają azot
• Chronią glebę przed erozją
• Ułatwiają orkę i uprawę gleby

MIĘDZYPLONY
Gospodarstwa, które posiadają powyżej 15 ha  
zobowiązane są do utrzymania odpowiedniej 
powierzchni proekologicznej – EFA. W związku  
z tym konieczne jest wykazanie, że 5% użytków 
rolnych to obszary cenne środowiskowo. Brakujący 
obszar EFA można wypełnić siejąc międzyplony 
ścierniskowe bądź ozime. Za obszary EFA uznawane 
są międzyplony składające się z co najmniej 
dwóch gatunków następujących grup roślin:  
zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, 
bobowate grubonasienne, rośliny miododajne, 
inne gatunki uprawne (sorgo, gryka, proso,  
kukurydza). Wyklucza się jednak gatunki  złożone  
z samych zbóż.  
Wiele gospodarstw rolnych wyspecjalizowało 
się współcześnie w kierunku produkcji roślinnej  

 

TerraLife N-Fixx

50% groch pastewny

40-45kg/ha
Koniec lipca do 25 
sierpnia (przed 
rzepakiem do 15 lipca)

na nawóz zielony

26% wyka jara
8% gryka 
5% seradela
5% koniczyna squarossum
2% koniczyna perska
2% ramtil
1% facelia
1% słonecznik

TerraLife Rigol 
TR

16% gryka

20-22kg/ha Koniec lipca do końca 
sierpnia na nawóz zielony

16% len oleisty
16% owies szorstki
15% rzodkiew Deeptill
12% słonecznik
10% koniczyna squarossum

6% seradela
5% facelia
4% koniczyna perska

TerraLife 
VitaMaxx TR

45% owies szorstki

20-25kg/ha Początek sierpnia do 
początku września

na nawóz zielony
(bardzo dobrze 
wykorzystuje 
gnojowicę)

18% gryka 
10% len oleisty

6% facelia 
6% rzodkiew Deeptill 
5% lnianka siewna
4% gorczyca abisyńska Redbone
4% gorczyca biała
2% słonecznik

Nazwa 
międzyplonu Skład Ilość wysiewu Termin wysiewu Użytkowanie

MIĘDZYPLONY I MIESZANKI TRAW
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Lepsza  pasza objętościowa 
to tańsza produkcja mleka

Sianokiszonki z mieszanek COUNTRY* 

cechuje:

• Wysoka strawność
• Duża zawartość białka
• Wysoka koncentracja energii

PLANET, FRAVER i FELICIA to lucerny*, które:

• dają plon ok. 3 ton białka z 1 ha 
• mają bardzo dobre oceny przezimowania  
• są tolerancyjne na choroby uwiądowe

*  nasiona motylkowych są otoczkowane 
w technologii DynaSeed LegumeMaxx 
- zawierają bakterie przyswajające 
N atmosferyczny i ekstrakt z alg

MIĘDZYPLONY

 

TerraLife N-Fixx

50% groch pastewny

40-45kg/ha
Koniec lipca do 25 
sierpnia (przed 
rzepakiem do 15 lipca)

na nawóz zielony

26% wyka jara
8% gryka 
5% seradela
5% koniczyna squarossum
2% koniczyna perska
2% ramtil
1% facelia
1% słonecznik

TerraLife Rigol 
TR

16% gryka

20-22kg/ha Koniec lipca do końca 
sierpnia na nawóz zielony

16% len oleisty
16% owies szorstki
15% rzodkiew Deeptill
12% słonecznik
10% koniczyna squarossum

6% seradela
5% facelia
4% koniczyna perska

TerraLife 
VitaMaxx TR

45% owies szorstki

20-25kg/ha Początek sierpnia do 
początku września

na nawóz zielony
(bardzo dobrze 
wykorzystuje 
gnojowicę)

18% gryka 
10% len oleisty

6% facelia 
6% rzodkiew Deeptill 
5% lnianka siewna
4% gorczyca abisyńska Redbone
4% gorczyca biała
2% słonecznik

Nazwa 
międzyplonu Skład Ilość wysiewu Termin wysiewu Użytkowanie

MIĘDZYPLONY I MIESZANKI TRAW

i zrezygnowało z chowu zwierząt, a tym samym 
utraciło możliwość wykorzystania nawozów  
naturalnych – obornika, gnojówki, gnojowicy.  
Właśnie dla takich gospodarstw alternatywą są 
międzyplony, które wprowadzają do gleby cenną 
biomasę organiczną.  Dla gospodarstw prowadzących 
produkcję zwierzęcą natomiast są one dodatkowym 
źródłem dopływu zielonek dla zwierząt. 
Każdy płodozmian wymaga mieszanki międzyplonów 
do niej dostosowanej.  Podstawą programu 
prezentowanych mieszanek międzyplonowych 
jest pozytywne działanie skomponowanego zbioru  
roślin na właściwości wodno – powietrzne gleby,  
jej strukturę oraz powstawianie próchnicy. 
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Rozszerzenie serii 
ciągników T6 o nowy model

Marka New Holland Agriculture wzbogaciła serię 
ciągników T6 o nowy, wielozadaniowy ciągnik 
T6 Dynamic Command™. Modele T6.145, T6.155, 
T6.165 i T6.175 z nowej serii jako jedyne w tym 
segmencie rynkowym posiadają 8-stopniową 
przekładnię Semi Powershift. 
Wraz z nowymi modelami, New Holland poszerza 
swój asortyment ciągników wielozadaniowych. Klienci 
szukający konwencjonalnych rozwiązań, gdzie maszyna 
wykorzystywana jest głównie do prac polowych w pobliżu 
gospodarstwa mogą wybrać modele T6 16x16 Electro 
Command™ z 4-stopniową przekładnią Semi Powershift. 
Przedsiębiorcy potrzebujący ciągnika do upraw i transportu 
mogą wybrać nowy model T6 24x24 Dynamic Command™, 
a dla klientów których kluczowe znaczenie ma precyzyjne 
określenie prędkości, najlepszym rozwiązaniem będzie 
wielokrotnie nagradzany model T6 Auto Command™  
z przekładnią bezstopniową. 

Wydajność dzięki przekładni Dynamic Command™ 
Przekładnia Dynamic Command™ została zaprojektowana 
przez New Holland i skonstruowana na nowej, dedykowanej 
linii produkcyjnej we włoskiej fabryce New Holland  
w Modenie. 
W kwestiach konstrukcyjnych wszystkie nowe przekładnie 
Dynamic Command™ 24x24 zostały stworzone bez 
kompromisów w zakresie zwiększania wydajności. Jeśli 
obsługa przekładni wymaga mniej energii, to klient 
odczuwa lepsze tempo pracy i mniejsze zużycie paliwa. 
W sercu 3-zakresowych, 8-stopniowych przekładni Semi-
Powershift znajduje się podwójne sprzęgło Dual Clutch, 
bardzo dobrze sprawdzające się w przekładniach Auto 
Command. 
Cztery nieparzyste biegi i sprzęgło umiejscowione są 
na jednym wale, a cztery parzyste biegi wraz z drugim 
sprzęgłem znajdują się na drugim wale. Moc jest 
modulowana pomiędzy dwoma sprzęgłami, gdy jeden 
nieparzysty bieg jest rozłączany przez jedno sprzęgło, 
drugie załącza przełożenie parzyste. Wszystko odbywa się 
nieodczuwalnie przez operatora. 
Dedykowane sprzęgła do jazdy w przód i w tył zapewniają 
kontrolowane przenoszenie mocy nawet na stromych 
nachyleniach, podczas gdy zmiana zakresów jest całkowicie 
zautomatyzowana. Straty mocy zostały zminimalizowane 
przez pompę smarującą o regulowanej wydajności, która 
dostarcza tylko wymaganą ilość oleju, co wpływa na 
sprawność działania i trwałość. 

Funkcje poprawiające wydajność – zautomatyzowanie 
funkcji pracy 
Dzięki nowym funkcjom model T6 Dynamic Command™ 
sprawia, że praca staje się przyjemnością. 
• Inteligentne przełączanie zakresów: zawsze znajdziesz 
się na właściwym przełożeniu podczas zmiany zakresu, 
ponieważ przełożenia z różnych zakresów, które się dublują 
zostaną automatycznie pominięte. 

• Zatrzymanie ciągnika bez użycia sprzęgła: to idealna 
funkcja odciążająca operatora, sprawdza się wszędzie tam 
gdzie ciągnik często się zatrzymuje, zmienia kierunek jazdy. 
• Automatyczna zmiana przełożeń: podstawowy element 
automatyzacji, który zajmuje się zmianą przełożeń  
w oparciu o regulowaną wartość graniczną prędkości 
obrotowej silnika. 
• Zarządzanie obrotami zależnie od prędkości jazdy: ta 
funkcja umożliwia wybranie określonej prędkości roboczej, 
a resztę wykonuje już przekładnia Dynamic Command™. 
Sama zmienia na wyższe lub niższe przełożenie, gdy jest 
taka potrzeba. 
• Dynamic IntelliShift™ System : to „mózg” stojący za każdą 
zmianą przełożenia. Specjalny program analizuje prędkości 
wału silnika, wejściowej i wyjściowej prędkości wału 
przekładni, obciążenia i prędkości jazdy. 
• Kick Down: w celu uzyskania znacznego przyspieszenia 
operator musi jedynie nacisnąć „pedał gazu” do końca, 
 a ciągnik automatycznie zmieni przełożenie na niższe 
zyskując szczytową moc silnika. 
• Zarządzanie mocą podczas transportu: przy prędkości 
powyżej 22 km/h silnik HI-eSCR NEF przełącza się do 
krzywej mocy o innym profilu, która dostarcza więcej mocy 
przy wyższych obrotach silnika. 

Wyjątkowy komfort obsługi, mniejszy wkład operatora, 
wyższa wydajność 
W kwestiach sterowania klienci wybierający T6 Dynamic 
Command™ mogą rozważyć dwie wersje wielokrotnie 
nagradzanego podłokietnika SideWinder™ II – jedną  
z elektronicznymi i hydraulicznymi zaworami zdalnymi  
lub z zaworami mechanicznymi. W opcji mechanicznej 
zmieniono położenie zintegrowanego panelu sterowania, 
który teraz znajduje się w przedniej części podłokietnika. 
Takie umiejscowienie daje nieskrępowany dostęp do 
dźwigni po prawej stronie.
Aby T6 był idealnym ciągnikiem do pracy z ładowaczem 
czołowym można go wyposażyć w układ CustomSteer™, 
nową funkcję układu kierowniczego o zmiennych 
przełożeniach, która daje pełne możliwości manewrowania 
ciągnikiem T6 przy mniejszej ilości obrotów kierownicy. 
T6 Dynamic Command™ może być oferowany z opcją 
ISOBUS Class 3. Po podczepieniu prasy rolującej New 
Holland z systemem IntelliBale™, to prasa może wymusić 
zatrzymanie ciągnika po uformowaniu gotowej beli, 
a następnie wyrzucić ją i zamknąć tylną klapę. Aby 
kontynuować dalszą pracę kierowca musi jedynie załączyć 
kierunek rewersem przy kierownicy. 
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