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DOSKONAŁA JAKOŚĆ MATERIAŁU 
SIEWNEGO
WYSOKI POTENCJAŁ GENETYCZNY 
NASZYCH MIESZAŃCÓW
GWARANCJA UDANEJ INWESTYCJI

JAKOŚĆ PREMIUM

Miami

Addition

Estelia

Olimpico

Drone

Sprawdzone 
rozwiązanie na 
Twoim polu!
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RZEPAK Z ROŚLINAMI 
TOWARZYSZĄCYMI

Olimpico Protect
KeepSOIL Rzepak

Pierwsza gotowa mieszanka 
roślin towarzyszących

Dostarcza 20-40 kg azotu 
oraz inne składniki pokarmowe

Ogranicza chwasty 
i szkodniki rzepaku

Zwiększa plon i użyźnia 
glebę

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI
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OLIMPICO Protect
RZEPAK / KOZIERADKA / KONICZYNA / SOCZEWICA

1 worek 15 kg = 1 ha

Pierwszy taki mix
rzepak + bobowate 
wymarzające zimą

Gotowe do siewu 
w 1 przejeździe

Jednorodna mieszanka 
to równomierne 
rozmieszczenie 
gatunków 
na polu i łatwy siew 
siewnikiem
klasycznym 

Skład:
RZEPAK OZIMY odmiana OLIMPICO 
mocny wigor bez tendencji do 
wydłużania szyjki korzeniowej
+
KOZIERADKA 
Odstrasza owady 
(repelent)
+
KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA 
Duża ilość biomasy
+
SOCZEWICA 
Szybki wzrost

Nasiona o zbliżonej wielkości łatwo 
wysiać siewnikiem mechanicznym 
i pneumatycznym. 
W przypadku siewu rzepaku w szerokie 
rzędy proponujemy technologie 
z użyciem KeepSOIL Rzepak. 

Termin siewu: 
7-10 dni przed optymalnym terminem
Głębokość siewu: 
do 2 cm

30 % 54 %

16 %

Soczewica Kozieradka

Koniczyna aleksandryjska

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI

35 roślin/m2

Rzepak Olimpico

UWAGA: rzeczywisty skład może nieznacznie różnić 
się od podanego powyżej.
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KeepSOIL Rzepak
KOZIERADKA / KONICZYNA / SOCZEWICA

1 worek 25 kg = 1,66 ha

Mieszanka roślin 
bobowatych wrażliwych 
na mróz dedykowana 
do siewu z rzepakiem 
ozimym

Sam zdecyduj
Wysiej przed siewem 
rzepaku lub wymieszaj 
z nasionami rzepaku 
i posiej w 1 przejeździe

Skład:
KOZIERADKA 
Odstrasza owady (repelent)
+
KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA 
Duża ilość biomasy
+
SOCZEWICA 
Szybki wzrost

Dedykowana mieszanka gdy siejesz rzepak 
w szerokie rzędy lub już posiadasz już inną 
odmianę rzepaku.

Sposób siewu:
- w przypadku siewu w szerokie rzędy wysiej 
mieszankę przed siewem rzepaku
- w osobnym zbiorniku w przypadku 
siewników z kilkoma komorami 
- można wymieszać z nasionami rzepaku 
i wysiać w 1 przejeździe

Termin siewu: 
7-10 dni przed optymalnym terminem  
Głębokość siewu: do 2 cm

33 % 53 %

13 %

Soczewica Kozieradka

Koniczyna 
aleksandryjska

Rekomendowana 
odmiana rzepaku+

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI

UWAGA: rzeczywisty skład może nieznacznie różnić 
się od podanego powyżej.
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UPRAWA RZEPAKU Z ROŚLINAMI 
TOWARZYSZĄCYMI
ZALETY I KORZYŚCI

POPRAWA WZROSTU wiosną
  Mineralizacja roślin towarzyszących   

 dostarcza 20-40 kg azotu dla rzepaku 
  Dynamiczniejszy restart roślin po zimie
  Lepsze wykorzystanie azotu mineralnego
  Magazynowanie węgla i wzrost żyzności 

POPRAWA WZROSTU jesienią
  Zwiększenie biomasy rzepaku
  Dynamiczniejszy wzrost rzepaku
  Ograniczenie:

 presji chwastów
 występowania szkodników jesienią

MOCNIEJSZY SYSTEM KORZENIOWY
  Lepsze odżywienie rzepaku
  Większa odporność na warunki stresowe
  Ograniczenie wpływu czynników klimatycznych na plon
  Zmniejszenie ryzyka niedoboru azotu w okresie jesiennym
  Poprawa struktury gleby

Jesień/Zima

N

NN

N

N

N

N

Wiosna

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Siew Olimpico Protect i KeepSOIL Rzepak

NAWOŻENIE AZOTOWE

Rzepak z roślinami towarzyszącymi 
wysiewamy o 7-10 dni wcześniej niż 
optymalny termin dla danego regionu. 
Ilość:
Olimpico Protect 15 kg/ha
KeepSOIL Rzepak 15 kg/ha 
+ rzepak ~35 roślin m2

Głębokość siewu do 2 cm.

Bakterie symbiotyczne koniczyny, kozieradki 
i soczewicy występują powszechnie  
w naszych glebach nawet tam, gdzie nie 
uprawiano tych roślin i mają zdolność tzw. 
krzyżowego zakażenia roślin. 

 Rhizobium leguminosarum bs. viciae 
 (soczewica, bobik, groch, wyka), 
 Rhizobium meliloti (kozieradka, lucerna,  

 nostrzyk)
 Rhizobium leguminosarum bs. trifolii 

 (koniczyna aleksandryjska, pozostałe 
 koniczyny)

Do 5 sierpnia
Do 10 sierpnia
Do 15 sierpnia
Do 20 sierpnia

Przy dobrze rozwiniętych roślinach  
towarzyszących możliwe jest zmniejszenie 
drugiej dawki azotu o 30 kg bez obawy 
o utratę plonu.

Możliwy jest wzrost plonowania przy takiej 
samej dawce azotu jak rzepak siany w 
czystym siewie

Różnica plonowania rzepaku solo i rzepaku 
z roślinami towarzyszącymi

Średnia z wielu badań przeprowadzonych 
we Francji w latach 2011-2014.

Termin graniczny do siewu rzepaku z roślinami 
towarzyszącymi

Rzepak 
N 100%

1,0 %

0,5 %

0 %
Rzepak + Koniczyna 

aleksandryjska 
+ Kozieradka + Soczewica 

N -30 kg
N 100% = pełna dawka azotu
N -30 kg = nawożenie pomniejszone o 30 kg azotu

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Selektywność herbicydów wobec roślin towarzyszących

Termin stosowania Selektywność

Po siewem/
przed wschodami

1-2 liście 
rzepaku

2-4 liście 
rzepaku

4-6 liści 
rzepaku

Zima/
wiosna

Soczewica/
koniczyna 

aleksandryjska
Kozieradka

napropamid 2 l

Colzor Trio 3 l

Butisan Star 1 l

metazachlor 1,2 l

Butisan Star 1,5 l 
lub Butisan Duo/
Springbok 1,5 l

Butisan Star 1,5 l 
lub Butisan Duo/
Springbok 1,5 l

Butisan Duo/
Springbok 1 l

Butisan Duo/
Springbok 1 l

Cleravis 1,5 l

pendimetalina 1 l

Fox 1 l

Belkar/Mozzar 0,25 l

aminopyralid

Selektywność wobec roślin towarzyszących

 Bardzo wysoka selektywność: utrata biomasy <20%

 Wysoka selektywność: utrata biomasy 20-30%

 Selektywność średnia: utrata biomasy 30-50%

 Selektywność niska: utrata biomasy >50%

PORADY DOTYCZĄCE ZWALCZANIA CHWASTÓW
Unikaj działek z dużą presją chwastów
Stosuj herbicydy powschodowo w fazie 2-4 liści rzepaku
Wybierz herbicydy selektywne wobec roślin towarzyszących:
Butisan Star, Butisan Duo/Springbok, Sultan Top, metazachlor
Uważaj na chwasty trudne do zwalczania w uprawie rzepaku (bodziszek, mak, przytulia)
Przed wymarznięciem roślin towarzyszących nie stosuj  chlomazonu, aminopyralidu, napropamidu, halauksyfenu metylu 

jesień wiosna

Strategia 1 
zabiegu

Strategia 2 
zabiegów

Butisan Star 1,5l lub 
Butisan Duo 1,5l lub 
Springbok 1,5l

Butisan Star 1l lub 
Butisan Duo 1l lub 
Springbok 1l

Butisan Star 1l lub 
Butisan Duo 1l lub 
Springbok 1l

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Obejrzyj film na           YouTube!

Rzepak z roślinami towarzyszącymi

Część I Część II

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 Agronom Promotor
 Bogusław Podlas  + 48 696 803 298

Ze
sk

an
uj 

ko
d..

.

... i dowiedz się więcej!

RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI
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MIAMI

GĘSTOŚĆ SIEWU

dojrzałość

wigor jesienny

ŚREDNIO-WCZESNA

SZYBKI

WYSOKA

DOBRA

wydajność

zimotrwałość

WYSOKA

ŚREDNIOWCZESNY, SZYBKI

zawartość tłuszczu

wigor wiosenny

ŚREDNIO WYSOKA

NISKA

wysokość roślin

zawartość glukozynolanu

Rzepak ozimy SOUFFLET SEEDS

Stabilne plonowanie nawet na słabszych 
stanowiskach

Zdrowy łan dzięki wysokiej odporności na suchą
zgniliznę oraz cylindrosporiozę

Sucha zgnilizna bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa bardzo dobra

Wymarzanie doskonała

Wyleganie wysoka

Pękanie łuszczyn wysoka

Phoma

Optymalna gęstość siewu

Rodzaj siewnika/
szerokość rzędów

Zalecana ilość wysiewu nasion/m² 
w zależności od sytuacji Optymalna obsada 

po wschodach
Gleby lekkie Gleby gliniaste, 

zbrylone
Siew bezpośredni 

w mulcz

Zbożowe do 34 cm 40 nasion/m2 50 nasion/m2 55 nasion/m2 25-35 roślin/m2

Punktowe 45-50 cm 30 nasion/m2 40 nasion/m2 45 nasion/m2 10-15 roślin w m.b.  
lub 25-30 roślin/m2 

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

Niska podatność do wydłużania szyjki korzeniowej
zapewnia lepsze przezimowanie

MIAMI: plon nasion, Jarocin 2020 (% wzorca)
Źródło: SOUFFLET SEEDS 2020 (wzorzec - średnia dla badanych 18 odmian)  

120 %

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %

116 %

100 %

Miami wzorzec

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

ODPORNOŚĆ
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MIAMI

Zalecamy optymalny lub lekko opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m2.
 Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej  

 50/m2.
 W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.  

 Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m2 (nie przekraczać  
 15 nasion/m.b.). 

 Odmiana polecana jest na stanowiska od średnich do bardzo dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory  
 wody.

 Miami wyróżnia się mocnym wigorem, dlatego jest bardzo konkurencyjna dla chwastów i samosiewów zbóż.  
 Jest przydatna do siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej. 

 Odmiana ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie  
 wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu  
 i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m2.

 Odmiana Miami ma szybki restart po zimie, dlatego wymaga wczesnego nawożenia azotem i siarką. Przy  
 intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

REKOMENDACJA
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ADDITION

Odporność na wirusa TuYV niezależnie
od intensywności nalotów mszyc

Szybkie wznowienie wegetacji to lepsze
wykorzystanie wody i składników pokarmowych
Mocny wigor jesienny umożliwiający późniejszy 
siew i mniejszą wrażliwość na szkodniki

dojrzałość

wigor jesienny

ŚREDNIO PÓŹNA

SZYBKI

BARDZO WYSOKA

BARDZO DOBRA

wydajność

zimotrwałość

WYSOKA

WCZESNY, SZYBKI

zawartość tłuszczu

wigor wiosenny

WYSOKA

NISKA

wysokość roślin

zawartość glukozynolanu

Sucha zgnilizna bardzo dobra

Werticilioza bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa bardzo dobra

Wymarzanie doskonała

Wyleganie bardzo dobra

Pękanie łuszczyn doskonała

Odporność na wirus 
TuYV tak

Phoma

Rzepak ozimy SOUFFLET SEEDS

ADDITION: Wyniki plonowania z okresu 
rejestracji odmiany (średnia 2020 i 2021). 
Kontrola: srednia dla odmian Attletick, DK Exstorm
Źródło: STPS / GEVES, Francja
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typ odmiany
MIESZAŃCOWA

GĘSTOŚĆ SIEWU
Optymalna gęstość siewu

Rodzaj siewnika/
szerokość rzędów

Zalecana ilość wysiewu nasion/m² 
w zależności od sytuacji Optymalna obsada 

po wschodach
Gleby lekkie Gleby gliniaste, 

zbrylone
Siew bezpośredni 

w mulcz

Zbożowe do 34 cm 40 nasion/m2 50 nasion/m2 55 nasion/m2 25-35 roślin/m2

Punktowe 45-50 cm 30 nasion/m2 40 nasion/m2 45 nasion/m2 10-15 roślin w m.b.  
lub 25-30 roślin/m2 

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

ODPORNOŚĆ
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ADDITION

Zalecamy optymalny lub lekko opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m2.
 Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej  

 50/m2.
 W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.  

 Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m2 (nie przekraczać  
 15 nasion/m.b.). 

 Odmiana przeznaczona jest do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych oraz na glebach  
 ciężkich, zlewnych i wolniej ogrzewających się. 

 Ze względu na odporność na wirusa żółtaczki rzepy zalecana jest do uprawy w regionach, w których występuje  
 podwyższona presja ze strony mszyc (wektorów TuYV).

 Addition jest bardzo konkurencyjny dla chwastów i samosiewów zbóż przez co jest wybitnie przydatny do  
 siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej.

 Odmiana ma średnią tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie  
 wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu.

 Addition ma szybki start wiosną i bardzo mocne tempo wzrostu dlatego w celu wyregulowania pokroju gdy  
 pęd główny osiągnie 15cm można zastosować np. Caryx 1 l lub metkonazol 1 l. 

 Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha  
 siarki (S).

REKOMENDACJA
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ESTELIA

Stabilne plonowanie na słabszych
stanowiskach i przy okresowych
niedoborach wody
Optymalny wigor i wysoka zdrowotność to łatwiejsze
prowadzenie łanu

Wybitna zimotrwałość potwierdzona w warunkach
mroźnej zimy 2017/2018

dojrzałość

wigor jesienny

ŚREDNIO WCZESNA

ŚREDNIO SZYBKI-SZYBKI

BARDZO WYSOKA

BARDZO DOBRA

wydajność

zimotrwałość

WYSOKA
zawartość tłuszczu

wigor wiosenny

ŚREDNIA

NISKA

wysokość roślin

zawartość glukozynolanu

ŚREDNIO WCZESNY
-OPTYMALNY

Sucha zgnilizna  doskonała

Werticilioza bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa bardzo dobra

Mrozoodporność doskonała

Wyleganie wysoka

Pękanie łuszczyn doskonała

Phoma

Rzepak ozimy SOUFFLET SEEDS

ESTELIA: plon nasion, Jarocin 2020 (% wzorca).
Źródło: SOUFFLET SEEDS 2020 (wzorzec średnia dla badanych 18 odmian)

110 %

108 %

106 %

104 %

102 %

100 %

98 %

96 %

94 %
EsteliaOlimpicowzorzec

109 %109 %

100 %

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

GĘSTOŚĆ SIEWU
Optymalna gęstość siewu

Rodzaj siewnika/
szerokość rzędów

Zalecana ilość wysiewu nasion/m² 
w zależności od sytuacji Optymalna obsada 

po wschodach
Gleby lekkie Gleby gliniaste, 

zbrylone
Siew bezpośredni 

w mulcz

Zbożowe do 34 cm 40 nasion/m2 50 nasion/m2 55 nasion/m2 25-35 roślin/m2

Punktowe 45-50 cm 30 nasion/m2 40 nasion/m2 45 nasion/m2 10-15 roślin w m.b.  
lub 25-30 roślin/m2 

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

ODPORNOŚĆ
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ESTELIA

Zalecamy optymalny termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m2.
 W przypadku późniejszego siewu należy zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m2.
 W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
 Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m2 (nie przekraczać  

 15 nasion/m.b.). 
 Zalecana jest do uprawy na stanowiskach od słabszych do dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory  

 wody.
 Estelia ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie  

 wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu  
 i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m2.

 Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha  
 siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

REKOMENDACJA
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OLIMPICO

Najwyższa zawartość oleju w 2019 
i kolejnych latach to bezpieczeństwo 
jakości i ceny
Późniejsze kwitnienie niweluje ryzyko wpływu 
wiosennych przymrozków na plon
Najwyższa odporność na suchą zgniliznę
(RLM 1, 9 i 7) zapewnia zdrowy łan aż do zbioru

dojrzałość

wigor jesienny

ŚREDNIO PÓŹNA

ŚREDNIO SZYBKI

WYSOKA

BARDZO DOBRA

wydajność

zimotrwałość

BARDZO WYSOKA
zawartość tłuszczu

ŚREDNIO WYSOKA-WYSOKA
wysokość roślin

wigor wiosenny

NISKA
zawartość glukozynolanu

ŚREDNIO WCZESNY
-OPTYMALNY

Werticilioza bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa bardzo dobra

Mrozoodporność doskonała

Wyleganie bardzo dobra

Pękanie łuszczyn doskonała

Phoma CC

OLIMPICO: plon nasion w lokalizacjach 
(% wzorca / dt/ha).
Źródło: COBORU 

122%
69,6 dt/ha
Karzniczka

119%
71,8 dt/ha
Wrócikowo

106%
62,0 dt/ha
Krzyżewo

95%
42,7 dt/ha

Cicibór Duży

128%
45,2 dt/ha
Przecław

102%
48,3 dt/ha
Pawłowice

107%
42,4 dt/ha

Tomaszów Bol.

119%
61,7 dt/ha

Kościelna Wieś 102%
35,6 dt/ha
Lućmierz 

94%
58,8 dt/ha

Chrząstowo

Rzepak ozimy SOUFFLET SEEDS

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

GĘSTOŚĆ SIEWU
Optymalna gęstość siewu

Rodzaj siewnika/
szerokość rzędów

Zalecana ilość wysiewu nasion/m² 
w zależności od sytuacji Optymalna obsada 

po wschodach
Gleby lekkie Gleby gliniaste, 

zbrylone
Siew bezpośredni 

w mulcz

Zbożowe do 34 cm 40 nasion/m2 50 nasion/m2 55 nasion/m2 25-35 roślin/m2

Punktowe 45-50 cm 30 nasion/m2 40 nasion/m2 45 nasion/m2 10-15 roślin w m.b.  
lub 25-30 roślin/m2 

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

ODPORNOŚĆ
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OLIMPICO

Zalecamy siew w optymalnym terminie przy gęstości 40–50 nasion/m2.
 W przypadku opóźnienia siewu należy zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m2.
 W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
 Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m2 (nie przekraczać

 15 nasion/m.b.).
 Odmiana przeznaczona do uprawy na stanowiskach słabszych, średnich i dobrych. 
 Olimpico ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym lub  

 przyspieszonym terminie wymaga tylko jednokrotnego skracania. 
 Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha  

 siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

REKOMENDACJA
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Niska wrażliwość na przymrozki wiosenne
i szybka regeneracja po stresie

Najwyższy potencjał plonowania 
potwierdzony na testach w 2021

DRONE

dojrzałość

wigor jesienny

ŚREDNIO PÓŹNA

SZYBKI

WYSOKA

DOBRA

wydajność

zimotrwałość

WYSOKA
zawartość tłuszczu

WYSOKA
wysokość roślin

ŚREDNI 
wigor wiosenny

NISKA
zawartość glukozynolanu

ODPORNOŚĆ

Sucha zgnilizna bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa bardzo dobra

Cylindrosporioza bardzo dobra

Wymarzanie doskonała

Wyleganie średnio wysoka

Pękanie łuszczyn wysoka

Odporność na wirus 
TuYV tak

Drone

kontrola

Rzepak ozimy SOUFFLET SEEDS

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

Rośliny odporne na wirusa TuYV niezależnie od
intensywności nalotów mszyc

DRONE: wyniki plonowania z doświadczeń 
rozpoznawczych 2020 
Żródło: SOUFFLET SEEDS

122 %

120 %

118 %

116 %

114 %

112 % 

110 %

108 %

106 %

104 %

102 %

100 %

98 %

96 %

94 %
PL

(Jarocin)
PL

(Krościna M.)
CZ 

(Ivanovice)
CZ

(Kujavy)
CZ

(Lukavec)
SK

(Borovce)

120 %

115 %

112 %

116 %

100 %

118 %

111 %

98 %

102 %

105 %

99 %

96 %

GĘSTOŚĆ SIEWU
Optymalna gęstość siewu

Rodzaj siewnika/
szerokość rzędów

Zalecana ilość wysiewu nasion/m² 
w zależności od sytuacji Optymalna obsada 

po wschodach
Gleby lekkie Gleby gliniaste, 

zbrylone
Siew bezpośredni 

w mulcz

Zbożowe do 34 cm 40 nasion/m2 50 nasion/m2 55 nasion/m2 25-35 roślin/m2

Punktowe 45-50 cm 30 nasion/m2 40 nasion/m2 45 nasion/m2 10-15 roślin w m.b.  
lub 25-30 roślin/m2 

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.
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DRONE

Zalecamy optymalny lub opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m2.
 Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej  

 50/m2.
 W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
 Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m2 (nie przekraczać  

 15 nasion/m.b.).
 Odmiana polecana jest na stanowiska od średnich do bardzo dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory  

 wody. 
 Ze względu na odporność na wirusa żółtaczki rzepy zalecana jest do uprawy w regionach, w których występuje  

 podwyższona presja ze strony mszyc (wektorów TuYV).
 Drone wyróżnia się wyjątkowo mocnym wigorem, dlatego jest bardzo konkurencyjna dla chwastów  

 i samosiewów zbóż, przez co jest wybitnie przydatna do siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej.
 Odmiana ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą. W przypadku bardzo wczesnego siewu może  

 wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m2.
 Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40–50 kg/ha  

 siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

REKOMENDACJA

ODMIANA 
O WYSOKIEJ 

ZDROWOTNOŚCI

ODMIANA 
O WYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI 

OLEJU

ODPORNOŚĆ 
NA TUYV WIRUSA 
ŻÓŁTACZKI RZEPY

WYSOKA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

TOLERANCJA 
NA WARUNKI 
STRESOWE

BARDZO 
SILNY 
WIGOR

ODMIANA 
STABILNIE 

PLONUJĄCA

WIELOGENOWA 
ODPORNOŚĆ 

NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ 
KAPUSTNYCH 

ODMIANA 
REKOMENDOWANA 

DO UPRAWY 
Z ROŚLINAMI 

TOWARZYSZĄCYMI

ODMIANA 
ODPORNA 

NA PĘKANIE 
ŁUSZCZYN

Phoma

Opis piktogramów użytych w charakterystyce odmian:

CC
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Dyrektor handlowy
Kamil Gawelski    696 803 041 kgawelski@soufflet.com 

Agronom Promotor
Bogusław Podlas    696 803 298  bpodlas@soufflet.com

Doradca klienta – Soilteq Promotor
DC  Danuta Chanik     696 068 941  dchanik@soufflet.com

MASZYNY
Kierownik działu maszyn
ŁJ  Łukasz Jakubowski              602 469 442      ljakubowski@soufflet.com
Doradca handlowo - techniczny
HG  Hubert Goliński   538 621 978 hgolinski@soufflet.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Kierownik działu obsługi klienta
Jan Bitner     602 469 302 jbitner@soufflet.com

LOGISTYKA
Nasiona Północ
Krystian Nowakowski                      696 781 121      knowakowski@soufflet.com
Nasiona Południe
Kasper Paluszkiewicz                     602 236 804      kpaluszkiewicz@soufflet.com
Jęczmień browarny
Mariusz Karpiński                    696 803 534   mkarpinski@soufflet.com

www.soufflet.pl

ZESPÓŁ SOUFFLET AGRO

EC  Ewa Chociłowicz 606 907 526  echocilowicz@soufflet.com
OB  Oskar Białkowski  660 037 689  obialkowski@soufflet.com
MM  Marek Michaliszyn  600 009 911  mmichaliszyn@soufflet.com
MO  Monika Okoń  696 803 130  mokon@soufflet.com
PB  Paweł Bobowski  696 738 854  pbobowski@soufflet.com
JC Jakub Cabała 539 010 686 jcabala@soufflet.com
AD Adrian Dudziak 539 699 513 adudziak@soufflet.com

Elewatory

Centrala

OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW TERENOWYCH

JC

OB

ŁJ

MODC

MM

HG

AD

EC


