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NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
OCHRONA JĘCZMIENIA!
Kształtowanie plonu w uprawie jęczmienia powinno odbywać się już od 
początkowego wzrostu rośliny, ponieważ pierwsze liście w przypadku tej 
uprawy wpływają najbardziej na wysokość plonu. Głównymi zagrożeniami 
w uprawie jęczmienia jarego są plamistość siatkowa, rynchosporioza czy 
mączniak prawdziwy. Ostatnie lata pokazały, że największe zagrożenie 
stanowiła plamistość siatkowa, która w sprzyjających warunkach  rozwijała 
się błyskawicznie. 

„OPRYSKAJ” ZANIM ZASIEJESZ – DZIĘKI 
SYSTIVIE 333 FS!

 Innowacyjna technologia BASF w jęczmieniu pozwala ochronić rośliny  
 zanim jeszcze skiełkują! 

 Systiva 333 FS jest to pierwszy bezopryskowy fungicyd chroniący  
 plantację od samego początku wegetacji zabezpieczając całą roślinę nawet  
 do ukazania się liścia flagowego.

 Nowoczesna substancja aktywna  Xemium z grupy SDHI,  posiada wysoce  
 systemiczne działanie w roślinie,  dzięki czemu uzyskasz długotrwały efekt  
 działania fungicydowego produktu zwalczającego choroby nalistne, takie  
 jak plamistość siatkowa, rynchosporioz a także skuteczne ograniczenie  
 mączniaka prawdziwego zbóż i traw. 

 Systiva 333 FS poprawia wigor roślin jak również rozrost systemu  
 korzeniowego i zapewnia równomierne wschody podczas niesprzyjających  
 warunków pogodowych. 

SYSTIVA DAJE CZAS NA INNE PRACE.
W czasie kompensacji wiosennych prac polowych, na które brakuje czasu 
przez zmieniającą się aurę pogodową, zabiegi nalistne są wykonywane często 
zbyt późno. Ma to istotny wpływ na stan plantacji, a co najważniejsze na plon. 
Systiva 333 FS pozwala na oszczędność czasu oraz gwarancję sukcesu. 
Innowacyjny preparat należy zastosować podczas zaprawiania nasion wraz 
z inną zaprawą, który chroni rośliny przed głownią pylącą i zgorzelą siewek.

Nowoczesna technologia ochrony jęczmienia pozwala na stworzenie 
optymalnych warunków do wzrostu i gwarantuje zwyżkę plonu niezależnie 
od presji ze strony patogenów.

JEDNYM SŁOWEM SYSTIVA 333 FS TO INNOWACJA 
NA TWOIM POLU.
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jęczmień jary
KWS IRINA 
ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO

KWS Irina to nowa odmiana jarego jęczmienia browarnego, ceniona za 
niskie rośliny i wysoką odporność na wyleganie. Jej pozostałe zalety 
to między innymi: bardzo dobra zdrowotność i zdolność krzewienia. 
Odmiana osiąga satysfakcjonującą wydajność, przy niskiej zawartości 
białka w ziarnie. To właśnie dlatego odmiana ta, to dobry wybór jeś-
li myślimy o intensywnej uprawie. KWS Irina jest uprawiana w całej 
Europie i osiąga wysokie plony oraz jakość słodową, co potwierdzają 
rezultaty testów rejestracyjnych w Czechach. Odmiana toleruje nawet 
mniej dogodne przedplony (zboża).

Wczesność: średnio wczesna
Rośliny: niskie (68 cm)
MTZ: średnia do wysoka (49 g)
Zdolność krzewienia:  średnia do wysoka
Pochodzenie: Conchita x Quench

Zalety
 Wysoki potencjał plonowania
 Bardzo wysoki plon w gospodarstwach produkcyjnych oraz 

 w ramach rejestracji - doskonałe wyniki w testach
 Najwyższa jakość słodowa
 Niska wysokość roślin w połączeniu z niższą zawartością białka 

 w ziarnie pozwala na zaklasyfikowanie odmiany KWS Irina do techno- 
 logii intensywnej uprawy

Regulacja długości źdźbła
Jako zabezpieczenie przed wyleganiem i wzmocnieniem systemu 
korzeniowego polecamy użycie kombinacji chlorku chloromekwatu  
(750 g/l) i CereaSTART 3 l na koniec fazy krzewienia do początku fazy 
strzelania w źdźbło. Ze względu na bardzo dobrą odporność na wy-
leganie przy optymalnych warunkach pogodowych, wystarcza jedna 
zredukowana dawka regulatora (trineksapak etylu, etefon) w fazie 

BBCH 31–39 (przy gęstości łanu 850– 950 kłosów/m2). W przypadku 
większego zagęszczenia roślin zalecamy użycie wyższych zarejestro-
wanych dawek lub dwukrotne zastosowanie regulatora wzrostu.

Jakość słodowa
KWS Irina to wysoko oceniana odmiana słodowa (7,4 USJ) z prze-
znaczeniem na rynek krajowy i eksport.

Odporność na choroby
• Dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż 
• Umiarkowana odporność na plamistość siatkową jęczmienia
• Umiarkowana odporność na rynchosporiozę zbóż
• Umiarkowana / dobra odporność na rdzę brunatną

Ochrona przed chorobami 
Pomimo tego, że odmiana nie posiada genu Mlo, odpowiedzialnego 
za odporność na mączniaka, odporność tej odmiany na mączniaka 
prawdziwego jest w dalszym ciągu bardzo wysoka. W związku z tym 
w strategii ochronnej polecamy zabiegi wspomagające naturalną 
odporność przed mączniakiem prawdziwym oraz stosowanie pre-
paratów zapobiegających plamistości siatkowej. Optymalny termin 
aplikacji: przed silną presją choroby lub na wczesnym etapie infek-
cji plamistości siatkowej, czyli BBCH 32–39. Drugi zabieg zaleca 
się wykonać przed rozwojem kłosa aż do końca rozwoju kłosa, czyli  
w fazie BBCH 45–49, ponownie z naciskiem na efektywność prze-
ciwko plamistości siatkowej. Kiedy warunki pogodowe sprzyjają roz-
przestrzenianiu się chorób kłosa (fuzarioza kłosa, alternarioza) należy 
zaaplikować fungicyd oparty na triazolu, w fazie BBCH 61–65. 
Dla tej odmiany polecamy zaprawę Systiva - jeśli zostanie ona  
zastosowana, pierwsza aplikacja fungicydu zostaje przesunięta  do 
fazy BBCH 32–39 (od drugiego kolanka do liścia flagowego), a następ-
nie wykonujemy zabieg na kłos. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie  
kondycji uprawy nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha  
w mieszance z fungicydem.

Hodowca
KWS LOCHOW GMBH, D
Rejestracja Czechy, 2014
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SUNSHINE
ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO

Jest to nowa, obiecująca odmiana o najwyższej jakości słodowej. 
Wysoko ceniona za odsetek frakcji przesiewowych - ponad 2,5 mm. 
Ze względu na elastyczność i tolerancję względem stanowiska jest 
stosowana we wszystkich obszarach produkcji przeznaczonych pod 
uprawę jęczmienia browarnego.

Wczesność: odmiana średnio wczesna
Rośliny: średnie do wysokich (73 cm)
MTZ: średnia do wysokiej (48 g)
Zdolność krzewienia:  średnia
Pochodzenie: Br6770a6 x Braemar

Zalety
 Wysoki potencjał plonowania
 Bardzo wysoki udział w plonie frakcji powyżej 2,5 mm
 Odmiana dopasowana do obszarów o niskich opadach
 Wysoka jakość słodowa

Regulacja długości źdźbła
W zależności od wegetacji i warunków pogodowych polecamy 1–2 
aplikacje regulatora wzrostu. W celu wzmocnienia źdźbła, polecamy 
szczególnie trineksapak etylu (250 g/l) w dawce 0.3 l/ha w fazie 
od pierwszego do drugiego kolanka, w zależności od panujących 
warunków, dodatkowo można wykonać oprysk etefonem (480 g/l)  
w dawce od 0,4 do 0,5 l/ha w fazie widocznego ostatniego liścia.

Jakość słodowa
Rezultaty mikro-warzenia VUPS 2010-2012 SUNSHINE wskazują, że 
odmiana ma najwyższą jakość słodową - 7.9 punktów USJ.

Odporność na choroby
• Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż 
• Umiarkowana odporność na plamistość siatkową jęczmienia 
• Umiarkowana odporność na rynchosporiozę zbóż
• Umiarkowana/dobra odporność na rdzę brunatną
• Umiarkowana odporność na fuzariozę kłosów

Ochrona przed chorobami 
Odmiana posiada dobrą odporność na mączniaka prawdziwego zbóż. 
W związku z tym zwykle nie występuje konieczność wykonania oprysku 
morfolinami. Zalecana jest raczej wczesna aplikacja zredukowanej 
dawki fungicydu o szerokim spektrum działania, na początku fazy 
strzelania w źdźbło, w celu zapewnienia zdrowych liści od początku 
fazy wegetacji. Następnie należy przeprowadzić drugi zabieg,  
w fazie BBCH 37–39, razem z zabiegiem przeciwko szkodnikom.  
W przypadku dużej ilości deszczu w fazie kwitnienia, zaleca się użycie 
fungicydu opartego na triazolu w łanie o dużej gęstości, aby chronić 
go przed chorobami kłosa. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie 
kondycji upraw nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha  
w mieszance z fungicydem.

Hodowca
Saatzucht Breun GmbH, D
Rejestracja Czechy, 2012

NLb Zawartość białka w ziarnie (w %)
E Ekstrakt słodowy (zawartość suchej masy w %)
RE45 Liczba Hartonga VZ 45 °C
K Indeks Kolbacha
DM Siła diastatyczna (WK)
DSP Osiągany poziom fermentacji (%)
F Rozluźnienie słodu (%)
BGw Zawartość beta-glutanów (mg/l)

Legenda: 1=niski poziom, 9=wysoki poziom
Żródło: VÚPS, 2010–2012
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jęczmień jary

Hodowca
Saatzucht Breun GmbH, D
Rejestracja Czechy, 2012

SUNSHINE - Plon ziarna testowanych odmian
Źródło: jęczmień jary, polecane odmiany, 2010-2013

* Materiał siewny zaprawiony
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XANADU
ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO

To znana i ceniona odmiana jarego jęczmienia browarnego  
w firmie Soufflet Agro Polska. Odmiana ta nie posiada specyficznych 
wymagań związanych ze stanowiskiem, dlatego może być uprawiana 
na wszystkich obszarach zalecanych do produkcji jęczmienia.

Wczesność: średnio wczesna
Rośliny: średnio niskie (72 cm)
MTZ: średnia do wysokiej
Zdolność krzewienia:  bardzo dobra
Pochodzenie: Viskosa x Scarlet
 

Zalety
 Odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy
 Bardzo wysoka jakość browarna ziarna
 Wysokie plony potwierdzone europejskim zasięgiem uprawy

Regulacja długości źdźbła
W zależności od wegetacji i warunków pogodowych polecamy 1–2 
aplikacje regulatora wzrostu. W celu wzmocnienia źdźbła, polecamy 
szczególnie trineksapak etylu (250 g/l) w dawce 0.3 l/ha w fazie 
od pierwszego do drugiego kolanka, w zależności od panujących 
warunków, dodatkowo można wykonać oprysk etefonem (480 g/l)  
w dawce od 0,4 do 0,5 l/ha w fazie widocznego ostatniego liścia.

Odporność na choroby
• Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż
• Bardzo dobra odporność na plamistość siatkową jęczmienia
• Dobra do bardzo dobra odporność na rynchosporiozę zbóż
• Bardzo dobra odporność na rdzę brunatną
• Umiarkowana odporność na fuzariozę kłosów
• Dobra do bardzo dobra odporność na wyleganie

Ochrona przed chorobami 
Odmiana posiada dobrą odporność na mączniaka prawdziwego zbóż. 
W związku z tym zwykle nie występuje konieczność wykonania oprysku 
morfolinami. Zalecana jest raczej wczesna aplikacja zredukowanej 
dawki fungicydu o szerokim spektrum działania, na początku fazy 
strzelania w źdźbło, w celu zapewnienia zdrowych liści od początku 
fazy wegetacji. Następnie należy przeprowadzić drugi zabieg,  
w fazie BBCH 37–39, razem z zabiegiem przeciwko szkodnikom.  
W przypadku dużej ilości deszczu w fazie kwitnienia, zaleca się użycie 
fungicydu opartego na triazolu w łanie o dużej gęstości, aby chronić 
go przed chorobami kłosa. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie 
kondycji upraw nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha  
w mieszance z fungicydem.

Hodowca
Nordsaat Saatzucht GmBH, Saatzucht Langenstein
Rejestracja Polska 2007r.
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jęczmień jary

FERTEQ

SOILTEQ

GUARDTEQ

ADTEQ

FertiBOOST 
15–20 kg

ActivSOILNITRO / ActivSOILPK

                 CereaSTART 3 l 

Clartex NEO 5 kg

EtheGUARD 0,5 l

AzoGUARD 0,5 l + fungicyd triazolowy

MultiAD 0,1 % / pHAD 0,25 %

                      ZinSTART 1 l

1200BBCH 13 21 25 29 30 3231 37 45 49 51 59 71-9261-69

CereaSTART ZinSTART OligoSTART AzoGUARD

EtheGUARD

Clartex NEO

MultiAD pHADActivSOILNITRO ActivSOILPK

ActivSOILNITRO/ActivSOILPK 
Aktywatory glebowe, przeznaczone do podwyższenia zawartości kluczowych składników odżywczych w glebie. Aktywa-
tory te poprzez asymilację azotu atmosferycznego (ActivSOILNITRO) lub odblokowanie potasu i fosforu unieruchomionego 
w kompleksie glebowym (ActivSOILPK), wpływają pozytywnie na zasobność gleb i poziom aktywności mikrobiologicznej, 
przyczyniając się do zwiększenia wydajności produkcji rolnej. 

CereaSTART 
Nawóz dolistny zawierający formę aktywnego fosforu.
Zawartość pierwiastka energetycznego, jakim jest fosfor wpływa na intensyfikację wzrostu i rozwoju systemu korze-
niowego we wczesnych fazach rozwojowych. Dzięki temu roślina  pobiera substancje odżywcze z głębszych warstw 
gleby i jest bardziej odporna na wahania temperatur i niską wilgotność gleby.

DAWKA: 2–3 l/ha
JĘCZMIEŃ: od połowy krzewienia do pierwszego kolanka (BBCH 25–31)

OligoSTART 
Nawóz dolistny opracowany specjalnie z myślą o wspomaganiu wzrostu rzepaku. Jest doskonale przyswajalny , zapo-
biega także krystalizacji składników na powierzchni liś ci. Nawóz rozwiązuje problemy związane z niedoborem siarki oraz 
pozytywnie wpływa na jakość plonu i zaolejenie nasion. 

DAWKA: 0,5–1 l/ha
JĘCZMIEŃ: aplikacja od początku strzelania w źdźbło do stadium 2 kolanka

MultiAD i pHAD 
Produkty zwiększające efektywność zabiegów ochronnych i nawozowych. MultiAD to adiuwant zwiększający stopień 
pokrycia roślin (MultiAD) i ograniczający straty cieczy opryskowej (fungicydy). pHAD to kondycjoner wody, który mini-
malizuje konsekwencje twardej wody i wysokiego pH (herbicdy, insektycydy). Dzięki temu substancja utrzymuje się na 
powierzchni roślin i działa dłużej.

FertiBOOST

 OligoSTART 1–2  l
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jęczmień jary
EtheGUARD

NOWOŚĆ

AzoGUARD

…OGRANICZA WYLEGANIE
WSPIERA PLONOWANIE! 

Dla łatwego zbioru, 
nowy etefon o najwyszej jakość 
z SOUFFLET AGRO POLSKA
    

MADE IN FRANCE

SKUTECZNIE ZWALCZA 
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY 

Fungicyd o długotwałym 
i szerokim spektrum działania

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 bezpiec-
zeństwa zamieszczonych w etykiecie.

PLAMISTOŚĆ 
SIATKOWA 

JĘCZMIENIA

RYNCHO-
SPORIOZA

ZBÓŻ

MĄCZNIAK 
PRAWDZIWY 
ZBÓŻ I TRAW

RDZA 
ZBOŻOWA  
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zaprawy nasienne ODKRYJ NOWĄ ELITARNĄ
GENETYKĘ SOUFFLET SEEDS

Kup 10 jednostek nasion kukurudzy Soufflet Seeds 
a dostaniesz 1 jednostkę GRATIS*

* cena jednej jednostki promocyjnej wynosi 1zł netto

oferta specjalna
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kukurydza

INSTILLA
Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-flint/dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C) 
Od siewu do kwitnienia:      830 °C 
Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1400 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H2O): 1620 °C

Zalety/silne strony
  Bardzo silny wigor początkowy siewek
  Wysoki i stabilny plon ziarna o dużej zawartości skrobi 
  Wysoki stabilny plon suchej masy
  Kolby w pełni zaziarnione typu fix 

Ilość rzędów
16–18

Ilość ziaren w rzędzie
30–32

FAO
220–240

Stanowiska Gęstość przed zbiorami

Bardzo dobre - klasa I - II 95 000

Średnie - klasa III - IV 90 000

Słabsze 85 000

Gęstość siewu

WYKREUJ SWÓJ WŁASNY PLON

INSTILLA Średni plon 2016
Soufflet Seeds baza danych, Polska 2016

10,2

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

29,0

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

23,5
INSTILLA

Pl
on

 z
ia

rn
a 

pr
zy

 1
4%

 w
ilg

ot
no

śc
i (

t/h
a)

W
ilg

ot
no

ść
 %

TM 61 TM 67 TM 33 TM 110

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:  średnie do bardzo dobrych
Stay-green:  bardzo dobry
Rozwój początkowy:  szybki
Zdrowotność:  bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe
Tolerancja na stres:  wysoka

Rekomendacja 
Instilla to wydajna odmiana z grupy wczesnej. Szybko osiąga 
stadium czarnej plamki co z kolejki przekłada się na niskie 
koszty suszenia oraz możliwość wysiania zbóż ozimych po 
zbiorze. Uwagę zwraca piękną kolbą do końca wypełnioną 
typu fix oraz równomiernym osadzeniem kolb na roślinie. 
Sprawdza się w każdym rejonie uprawy kukurydzy, nawet na 
północy kraju. Dojrzewa równo, ziarno szybko oddaje wodę. 
Tolerancyjna dla słabszych stanowiskach. Posiada bardzo 
wysoki potencjał plonotwórczy w stosunku do wczesności,  
a o powodzeniu uzyskania wysokiego plonu decyduje w dużej 
mierze prawidłowa obsada roślin na m2. Bardzo dobry stay-
green oraz wysoka zawartość skrobi w ziarnie umożliwia 
wykorzystanie tej odmiany w uprawie na wysokoenergetyczną 
kiszonkę.

Bogusław Podlas
Agronom
Soufflet Agro Polska  

MTZ
310g–330g

Plon (t/ha) Wilgotność 
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AVICII
Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia:       850 °C 
Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1460 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H2O): 1680 °C

Zalety/silne strony
  Znakomity wigor w początkowej fazie wzrostu
  Rewelacyjny potencjał plonotwórczy ziarna o wysokiej masie 

  tysiąca ziaren
  Rośliny o dużym gabarycie, mocno ulistnione
  Bardzo wysoka strawność włókna DINAG 54,0
  Wysoka odporność na Fuzarium spowodowana luźnymi liśćmi 

  okrywowymi i odsłoniętym końcem kolby

FAO
240–260

Gęstość siewu

PO PROSTU....DOSKONAŁA KOMPOZYCJA!!!

kukurydza
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FAO 230
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wzorzec
FAO 210

AVICII PAPOUAZI

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:  średnie do bardzo dobrych
Stay-green:  bardzo dobry
Rozwój początkowy:  dobry
Zdrowotność:  bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe
Tolerancja na stres:  wysoka

Rekomendacja 
Odmiana Avicii to NOWOŚĆ która została wprwadzona do spr-
zedaży w 2016 i uzyskała rewelacyjne wyniki plonowania na 
ziarno oraz kiszonkę o bardzo wysokiej strawności włókna  
(DINAG 54,0), zawartości skrobi powyżej 34%. Avicii to odmiana 
uniwersalna na gleby średnie. Charakteryzuje się dobrym wigo-
rem początkowym  a jesienią wysoką odpornością na Fuzarium 
oraz wysokim położeniem kolb na roślinie. Wysokie, masywne 
dobrze ulistnione rośliny o najwyższym efekcie stay-green. Ziarno 
dobrze oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji (średnio 26% 
we wszystkich lokalizacjach w 2016r.) o wysokiej masie tysiąca 
ziaren. Te wszystkie pozytywne cechy sprawiły że oceniam tą od-
mianę bardzo dobrze i polecam szczególnie tym którzy szukają 
najwyższych plonów ilościowych oraz jakościowych.

Bogusław Podlas
Agronom 
Soufflet Agro Polska   

Stanowiska Gęstość przed zbiorami

Bardzo dobre - klasa I - II 90 000

Średnie - klasa III - IV 85 000

Słabsze 80 000
Ilość rzędów

14–16
Ilość ziaren w rzędzie

32–34
MTZ

340g–370g
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Średni Plon (t/h) Średnia z Wilgotność 
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Plon suchej masy
 

21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0

AVICII Średni plon kiszonki dla 2 lokalizacji Wrocław, 
Jarocin, doświadzcenia Staphyt 2017

AVICII Plon ziarna średnia dla 2 lokalizacji Borek 
Strzeliński, Dobrogoszcz, doświadczenia Staphyt 2017

Avicii
kontrol

kontrol

kontrol

kontrol

kontrol
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kukurydza

PAPOUAZI

Gęstość siewu

SUKCES NA TWOIM POLU

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:  średnie do bardzo dobrych
Stay-green:  bardzo dobry
Rozwój początkowy:  dobry
Zdrowotność: bardzo  wysoka
Wyleganie łodygowe:  małe
Tolerancja na stres:  wysoka

Stanowiska Gęstość przed zbiorami

Bardzo dobre - klasa I - II 90 000

Średnie - klasa III - IV 85 000

Słabsze 80 000
Ilość rzędów

14–16
Ilość ziaren w rzędzie

33–35
MTZ

300g–330g

FAO
260

Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia:       890 °C 
Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1490 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H2O): 1730 °C

Zalety/silne strony
  Wysokie rośliny o dużym potencjale na kiszonkę
  Dobry wigor początkowy
  Wysoka strawność włókna DINAG powyżej 52.0
  Bardzo duży potencjał na ziarno

PAPOUAZI Wyniki plonowania kukurudzy 2017
Średnia z 4 lokalizacji, doświadzenia Staphyt

13,8
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12,9

30,0

29,5
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28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5
Czołowa odmiana 

konkurencji
FAO 230

Czołowa odmiana 
konkurencji

FAO 250

PAPOUAZI Nr 2 Coboru
2016r.

FAO 260

Średni Plon (t/h) Średnia z Wilgotność (%) 
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DATABAZ
Typ odmiany: SC-mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia:       910 °C 
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H2O): 1750 °C

Zalety/silne strony
  Ziarno typu dent o rewelacyjnym oddawaniu wody w koń- 

  cowym etapie wegetacji
  Odmiana plastyczna, która bardzo dobrze dostosowuje się do  

  warunków glebowych
  Doskonały potencjał na ziarno
  Rośliny o średniej wysokości, mało podatne na wyleganie

Gęstość siewu

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

kukurydza

Cechy agronomiczne
Wymaganie glebowe:  wszystkie rodzaje gleb
Stay - green:   dobry
Rozwój początkowy:  bardzo dobry
zdrowotność: bardzo  wysoka
wyleganie łodygowe:  bardzo małe
Tolerancja na stres:   wysoka

Rekomendacja:
Databaz to nowa dentowa odmiana wyselekcjonowana przez 
Soufflet Seeds dla naszego rejonu.  
Odmiana wyróżnia się najwyższym potencjałem plonowania  
w każdych warunkach.
Toleruje słabsze stanowiska ale swój najwyższy potencjał wyka-
zuje na glebach średnich i dobrych.
Posiada kolbę typu flex dzięki czemu doskonale adaptuje się do 
zmienny warunków. Bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie 
dojrzewania (DRY-DOWN).

Stanowiska Gęstość przed zbiorami

Bardzo dobre - klasa I - II 85 000

Średnie - klasa III - IV 80 000

Słabsze 75 000
Ilość rzędów

16–18
Ilość ziaren w rzędzie

34–36
MTZ

320–360g

FAO
260

DATABAZ Plon ziarna, średnia z 4 lokalizacji, doświadzenia Staphyt 2017

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

12,5

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0
Czołowa odmiana konkurencji

FAO 230
Czołowa odmiana konkurencji

FAO 250
DATABAZ ITEANr 2 Coboru 2016r.

FAO 260

Średni Plon (t/h) Średnia z Wilgotność (%) 



Katalog nasienny wiosna 201813

kukurydza

ITEA
Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C) 
Od siewu do kwitnienia:      920 °C 
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H2O): 1800 °C

Zalety/silne strony
  Ziarno typu dent o bardzo dobrym oddawaniu wody 

  w końcowym etapie wegetacji
  Odmiana plastyczna o kolbie typu flex, dostosowuje się do 

  warunków glebowych 
  Średnio-wysokie rośliny o małej podatności na wyleganie
  Kolby o cienkiej osadce, równomiernie ułożone na średniej 

  wysokości 

FAO
270–280

Gęstość siewu

IDEALNA DLA WYMAGAJĄCYCH

ITEA Średni plon 2016
Soufflet Seeds baza danych, Polska 2016
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Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:  wszystkie rodzaje gleb
Stay-green:  dobry
Rozwój początkowy:  dobry
Zdrowotność:  bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe
Tolerancja na stres:  wysoka

Stanowiska Gęstość przed zbiorami

Bardzo dobre - klasa I - II 85 000

Średnie - klasa III - IV 80 000

Słabsze 75 000
Ilość rzędów

16–18
Ilość ziaren w rzędzie

33–34
MTZ

300g–330g
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Jerzy Cwanek – Stoszowice, woj. Dolnoślaskie

Plon (t/ha) Wilgotność 
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SY SALVI 
POTENCJAŁ PLONOWANIA NIE DO POKONANIA 

Profil odmiany:  FAO 240
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, grys

Wysokość rośliny:  średnio wysoka  
Ulistnienie:  średnie
Typ ziarna:  flint
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  28
Masa tysiąca ziaren:  320–340 g

Zalety/silne strony
  Bardzo dobry wigor początkowy
  Wysoki plon ziarna z wyjątkowym oddawaniem wody
  Wysoka odporność kolb na Fuzarium
  Zdrowa, sztywna roślina   

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   średnie i dobre stanowiska 
Gęstość siewu:    ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   średni
Rozwój początkowy:  szybki
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe     
Tolerancja na stres:   wysoka 

Hodowca
Syngenta Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2015 EU

Opinia rolników
Gospodaruję na powierzchni 150 ha. Odmianę SY SALVI uprawiałem 
po raz pierwszy w roku 2016 i jestem z niej bardzo zadowolony. Za-
rekomendował mi ją przedstawiciel firmy Soufflet. Zdecydowałem się 
na jej wybór i zasiew na powierzchni 15ha. Uzyskałem średni plon 
na poziomie  11 t/ha przy wilgotności 23–24%. Z moich obserwac-
ji ziarno szybko oddawało wodę i umożliwiło to wcześniejszy zbiór. 
Dodatkowo odmiana ta posiada ziarno typu flint, dzięki temu można 
uzyskać wyższą cenę w skupie ziarna.

Gospodarstwo Rolne Ryszard Tchorowski
Wiązów, woj. Opolskie 
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2015
21 lokalizacji

2016
12 lokalizacji

80,1 

72,2 

115,9 
108,0 

Średnia dla grupy

Wilgotność  %

SY SALVI

Plonowanie i wilgotność ziarna
Syngenta baza danych, Polska 2015 i 2016

kukurydza
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kukurydza
RGT PLANOXX
BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

Profil odmiany:  FAO 250–260
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno

Wysokość rośliny:  średnia
Ulistnienie:  średnie
Typ ziarna:  dent 
Ilość rzędów:  14–18
Ilość ziaren w rzędzie:  26–28
Masa tysiąca ziaren:  290–300 g

Zalety/silne strony
  Wczesny zbiór, niskie koszty suszenia
  Gwarancja suchego ziarna 
  Bardzo dobry stosunek plonu do wczesności 

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   średni
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe     
Tolerancja na stres:   wysoka 

Hodowca
RAGT Semences Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2015 EU

Rekomendacja 
RGT Planoxx należy do odmian z najnowszej genetyki RAGT. Jest 
to typowy mieszaniec ziarnowy o średnim pokroju roślin, kolbach 
ułożonych na średniej wysokosci.

Dzieki silnie rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu 
RGT Planoxx potrafi  adaptować się do każdych warunków uprawy, 
nawet tych mniej sprzyjających. Do końca zaziarniona kolba przy 
RGT Planoxx to efekt dobrze rozwiniętych znamion, dzięki czemu wy-
dłuża się okres zapylenia. Dodatkowym atutem odmiany jest wysoka 
zdrowotność zarówno części wegetatywnej jak i kolby.  RGT Planoxx 
cechuje się dobrym oddawaniem wody ziarna szczególnie w osta-
nim okresie wegetacji. Dzięki wyżej wymienionym cechom możemy 
zawsze liczyć  na regularny i wysoki plon, czego potwierdzeniem sa 
wyniki doświadczeń RAGT i COBORU.

Reasumując, RGT Planoxx to odmiana o wysokim i co ważne stabil-
nym plonowaniu, dobrym oddawaniu wody z ziarna oraz wysokiej 
zdrowotności. 

Stanisław WÓJTOWICZ
Menedżer produktu kukurydza 
RAGT Polska Sp. z o.o.

Plonowanie i wilgotność ziarna, 
Soufflet Agro Polska baza danych, Polska 2016
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kukurydza
RGT SULTIXX

Hodowca
RAGT Semences Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2012 EU

GWARANCJA JAKOŚCI, ILOŚCI I STRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
KISZONKI 

Profil odmiany:  FAO 260
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: kiszonka, biogaz 

Wysokość rośliny:  bardzo wysoka 
Ulistnienie:  mocne 
Typ ziarna:  flint-flint/dent 
Ilość rzędów:  14–18
Ilość ziaren w rzędzie:  24–26
Masa tysiąca ziaren:  330–340 g

Zalety/silne strony
  Bardzo wysoki plon ogólny suchej masy
  Dużo energetycznej kiszonki o bardzo dobrej strawności 
  Zdrowa, sztywna roślina o potężnym gabarycie
  Sprawdzona na zimnych, zwięzłych glebach

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
                              kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   bardzo dobry
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe    
Tolerancja na stres:   wysoka 

TIBERIO
UNIWERSALNA ODMIANA NA WSZYSTKIE KIERUNKI UPRAWY

Profil odmiany:  FAO 240
Typ odmiany:  TC – mieszaniec trójliniowy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka, CCM, biogaz

Wysokość rośliny:  wysoka 
Ulistnienie:  mocne 
Typ ziarna:  flint-dent/dent 
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  26–30
Masa tysiąca ziaren:  300–320 g

Zalety/silne strony
  Bardzo wysoko, wiernie i stabilnie plonująca odmiana
  Wysoka jakość bardzo energetycznej kiszonki
  Tolerancja na stres w okresie suszy
  Kolby regularnie osadzone i do końca wypełnione 

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    ziarno 85.000–90.000 ziaren/ha
                              kiszonka 85.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   dobry
Rozwój początkowy:  szybki
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe  
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

Opinia rolników 
Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 130ha. Odmianę Tiberio 
uprawiam od paru lat. W tym roku stanowiła zasiew na powierzchni 
20ha, z przeznaczeniem na ziarno. Jestem bardzo zadowolony ponie-
waż uzyskałem średni plon na poziomie 14,4 t/ha o wigotności 29 %. 
Odmiana ta dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach tj. IV, V 
klasa ziemi. Charakteryzuje się szybkim oddawaniem wody z ziarna, 
dobrą odpornością na Fuzariozę kolb oraz  posiada zdrową i sztywną 
łodygę. Porównując wyniki z ostatnich lat jest to odmiana stabilna  
w plonowaniu, czyli odporna na warunki stresowe. 

Kamil Budny
Kowalewo gmina Margonin
woj. Wielkopolskie 

 

Hodowca
RAGT Semences Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2007 EU
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Kukurydza na kiszonkę. Badania PDO 2015r.
Grupa średniowczesna

Sultixx
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MAS 15.P
GWARANCJA SUCHEGO ZIARNA 

Profil odmiany:  FAO 210–220
Typ odmiany:  TC – mieszaniec trójliniowy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka, grys

Wysokość rośliny:  średnia
Ulistnienie:  średnie
Typ ziarna:  flint 
Ilość rzędów:  12–14
Ilość ziaren w rzędzie:  28–32
Masa tysiąca ziaren:  300–320 g

Zalety/silne strony
  Wczesny zbiór, niskie koszty suszenia
  Gwarancja suchego ziarna 
  Bardzo dobry stosunek plonu do wczesności 

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    ziarno 85.000–95.000 ziaren/ha
                              kiszonka 85.000–95.000 ziaren/ha
Stay-green:   słaby
Rozwój początkowy:  szybki
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  małe   
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

 

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2012 COBORU 

120

110

100

90

80

70

60

50

40

29

27

25

23

21

19

17

15Pl
on

 s
uc

he
go

 z
ia

rn
a 

(d
t/h

a 
– 

14
%

 w
ilg

.) 

W
ilg

ot
no

ść
 %

WzorzecMAS 15.P Wilgotność (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 średnia
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kukurydza
DYNAMITE

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2013 PL

BOMBOWA KISZONKA

Profil odmiany:  FAO 250
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: kiszonka, CCM, biogaz 

Wysokość rośliny:  bardzo wysoka 
Ulistnienie:  mocne 
Typ ziarna:  flint-dent
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  32–36
Masa tysiąca ziaren:  280–300 g

Zalety/silne strony
  Potężny gabaryt
  Wysoko energetyczna kiszonka dzięki rekordowej zawartości skrobi
  Bardzo dobry stay-green

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   bardzo dobry
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe    
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

Rekomendacja  
Odmianę Dynamite sprzedaję kolejny sezon z rzędu. Jest to bardzo 
dobra, sprawdzona odmiana. Klienci chwalą ją za piękny kiszonkowy 
pokrój, bombowe kolby oraz możliwość uprawy na wszystkich 
rodzajach gleb. Wiem że jeżeli będę polecał rolnikom tę właśnie 
odmianę, to w przyszłym roku wrócą do mnie i kupią ją kolejny raz.  
Zachęcam wszystkich ponieważ nigdy nie zawiodłem się na Dynamite. 
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MAS 20.F
BEZPIECZNY WYBÓR NA ZIARNO

Profil odmiany:  FAO 220–230
Typ odmiany:  TC – mieszaniec trójliniowy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka

Wysokość rośliny:  średnia
Ulistnienie:  średnie
Typ ziarna:  flint-dent
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  30–34
Masa tysiąca ziaren:  290–310 g

Zalety/silne strony
  Doskonała adaptacja do trudnych warunków glebowych 

  i klimatycznych
  Dobre oddawanie wody
  Wierne plonowanie niezależnie od przebiegu pogody i stanowiska 

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb   
Gęstość siewu:    ziarno 75.000–85.000 ziaren/ha
      kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   słaby
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   wysoka
Wyleganie łodygowe:  małe  
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o.  
Rejestracja 2008 EU
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Średnia plon ziarna Mas 20.F Średnia plon ziarna odmian FAO 230–250 

Region III
(25 lok.)

Region V
(7 lok.)

Region IV i VI
(7 lok.)

Region I i II
(3 lok.)

Średnia krajowa
(42 lok.)

Wyniki: MAS 20.F ProFarm 2013

kukurydza
REBECCA (MAS 22.R)
REWELACYJNE PLONOWANIE NA ZIARNO W GRUPIE ŚREDNIOWCZESNEJ 

Profil odmiany:  FAO 240
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka

Wysokość rośliny:  średnio wysoka  
Ulistnienie:  średnie
Typ ziarna:  flint-dent
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  30–34
Masa tysiąca ziaren:  300–320 g

Zalety/silne strony
  Bardzo dobry wigor początkowy
  Wysoka odporność kolb na fuzarium 
  Dobre oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości 

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   średnie i dobre stanowiska 
Gęstość siewu:    ziarno 85.000–90.000 ziaren/ha
                              kiszonka 85.000–95.000 ziaren/ha
Stay-green:   średni 
Rozwój początkowy:  szybki
Zdrowotność:   bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe   
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

 

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2010 EU
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Średnia plon ziarna Mas 22.R % plonu w porównaniu do odmian FAO 230-250 

Średnia plon 
ziarna 

Mas 22.R

Region IV 
(11 lok.)

 

Region V 
(8 lok.) 

Region VI 
(6 lok.)

Region I i II
(3 lok.)

Średnia krajowa
(61 lok.)

104 % 109 %

103 %

106 %
109 % 104 %

Wyniki: MAS 22.R ProFarm 2013
Plon ziarna Mas 22.R w Polsce w porównaniu do odmian o FAO 230-250 
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kukurydza

RGT COXXIMO MAS 26.K
SPRAWDZONE STANDARDY SPRAWDZONA, NIEZAWODNA ODMIANA

Profil odmiany:  FAO 230
Typ odmiany:  SC – mieszaniec pojedynczy 
Przeznaczenie/przydatność: kiszonka 

Wysokość rośliny:  wysoka
Ulistnienie:  mocne
Typ ziarna:  flint-flint/dent
Ilość rzędów:  14–16
Ilość ziaren w rzędzie:  28–30
Masa tysiąca ziaren:  280–300 g

Zalety/silne strony
  Wysoki plon suchej masy i energii w kiszonce
  Bardzo dobra jakość kiszonki
  Dobra adaptacja do trudnych warunków

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    kiszonka 90.000–95.000 ziaren/ha
Stay-green:   dobry
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   wysoka
Wyleganie łodygowe:  małe  
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

Profil odmiany:  FAO 260
Typ odmiany:  TC – mieszaniec trójliniowy 
Przeznaczenie/przydatność: kiszonka

Wysokość rośliny:  wysoka  
Ulistnienie:  mocne 
Typ ziarna:  flint
Ilość rzędów:  16
Ilość ziaren w rzędzie:  32–34
Masa tysiąca ziaren:  290 g

Zalety/silne strony
  Dobrze potencjale kiszonka 
  Sprawdzona w różnych warunkach glebowych 
  Bardzo dobry stay-green

Cechy agronomiczne
Wymagania glebowe:   wszystkie rodzaje gleb
Gęstość siewu:    kiszonka 85.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green:   bardzo dobry
Rozwój początkowy:  średni
Zdrowotność:   wysoka
Wyleganie łodygowe:  bardzo małe   
Tolerancja na stres:   bardzo wysoka 

Hodowca
RAGT Polska Sp. z o.o.  
Rejestracja 2006 EU

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o. 
Rejestracja 2009 EU

PMg

ZnK

N

NAWÓZ MIKROGRANULOWANY
DOSKONAŁE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW 
POKARMOWYCH

FertiBOOST 

157,5mm 20

TPP 
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kukurydza

FERTEQ

SOILTEQ

GUARDTEQ

ADTEQ

FertiBOOST 20–30 kg

NitroTOP 5–10 l

MultiAD 0,1 %/pHAD 0,25 %

ZinSTART 2 l

CornSTART 2–3 l

00 05 11 12 14 16 51 59 63 71 87-9718 19 99

ActivSOILNITRO/ActivSOILPK KeepSOILCORN

BBCH

FertiBOOST 
Nawóz mikrogranulowany o wysokiej zawartości fosforu do nawożenia ultrazlokalizowanego. Poprzez nawożenie 
współrzędne, ultrazlokalizowane zapewniamy bezpośredni kontakt rozwijającego się systemu korzeniowego z łatwo 
przyswajalnymi składnikami odżywczymi (fosfor oraz cynk). Dzięki wysokiej koncentracji składników odżywczych  
i zastosowanej technologii TPP, nawóz nie tylko odżywia ale i dynamizuje procesy metaboliczne roślin, co przekłada 
się na ich szybszy wzrost i większą odporność młodych roślin na okresowe susze czy niskie temperatury (stresy 
abiotyczne).

DAWKA: 20 kg/ha
KUKURYDZA: Podczas siewu nasion kukurydzy 

ZinSTART 
Nawóz dolistny zabezpieczający rośliny przed niedoborem cynku lub szybko go korygujący. Dzięki zawartości 
naturalnych adiuwantów (pochodne ligniny), składniki zawarte w produkcie są doskonale wchłaniane i natychmiast 
wbudowywane w tkanki. Dodatek siarki wpływa na efektywność pobierania azotu dlatego ZinSTART intensyfikuje zieleń 
roślin i poprawia kondycje roślin.

DAWKA: 1–2 l/ha
KUKURYDZA: od fazy 5–6 liści w 10–14 dniowych odstępach

CornSTART
Specjalnie dobrany skład zapewnia, sprawne kompleksowe działanie. Duża zawartość fosforu pozwala na dobry dostęp 
tego pierwiastka w momentach kiedy nie jest on pobierany przez korzeń (niska temperatura gleby). Zawartość w składzie 
cynku, zapewnia uzyskanie porównywalnych lub większych plonów przy niższym nawożeniu azotem. Dodatkowo cynk 
znacznie poprawia odporność na suszę i choroby. Dodatek azotu intensyfikuje wigor roślin.

DAWKA: 2–3 l/ha
KUKURYDZA: (na ziarno i kiszonkę): aplikacja w fazie 4–8 liści

MultiAD i pHAD 
Produkty zwiększające efektywność zabiegów ochronnych i nawozowych. MultiAD to adiuwant zwiększający stopień 
pokrycia roślin (MultiAD) i ograniczający straty cieczy opryskowej (fungicydy). pHAD to kondycjoner wody, który mi-
nimalizuje konsekwencje twardej wody i wysokiego pH (herbicdy, insektycydy). Dzięki temu substancja utrzymuje się 
na powierzchni roślin i działa dłużej.

NitroTOPCornSTARTFertiBOOST ZinSTART Clartex NEO AzoGUARD

MultiAD pHADActivSOILNITRO ActivSOILPK

Wildgranix 2–3 kg, długość strefy buforowej wobec zwierząt, należy powtórzyć aplikację zgodnie z zaleceniami

AzoGUARD 1 l
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kukurydza

firma odmian FAO typ ziarna przeznaczenie grys polecane stanowisko glebowe

Ziarno Kiszonka wilgotne, 
zimne średnie suche, 

piaszczyste

Od
m

ia
ny

 P
re

m
iu

m

AVICII 250 260 flint-dent Z-K

PAPOUAZI 260 260 flint-dent Z-K-B

DATABAZ 260 - dent Z

ITEA 270 - dent Z

SY SALVI 240 - flint Z

PLANOXX 250 - dent Z

MAS 15.P 210 220 flint-flint/
dent Z-K OK

REBECCA 
(MAS 22.R) 240 240 flint-dent Z-K

Do
br

a 
ja

ko
ść

 
w

 d
ob

re
j c

en
ie

INSTILLA 230 230 flint-dent Z-K

TIBERIO 230 240 flint-dent/
dent Z-K-B

SULTIXX - 260 flint-flint/
dent K-B

MAS 20.F 230 - flint-dent Z

DYNAMITE - 250 flint-dent K-B

Ek
on

om
ic

zn
e 

od
m

ia
ny COXXIMO - 230 flint-flint/
dent K

MAS 26.K - 260 flint K
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kukurydza

Innowacyjna Kolekcja Genetyczna 

Nowe nasiona kukurydzy SOUFFLET :
 Elitarne hybrydy z wysokim potencjałem genetycznym

Doskonała jakość materiału siewnego
Gwarancja udanej inwestycji
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GALAXIE MAX
NOWE TECHNOLOGIE W WASZYM LUCERNIKU

Mieszanka 2 odmian: Galaxie: FR 2007, AUT 2012
 Timbale: FR 2003, AUT 2012 
 

Cechy charakterystyczne 
Klasa spoczynku: 4,4
Użytkowanie:  siano, sianokiszonka, kiszonka
 

Zalety/silne strony

KOMBINACJA NAJLEPSZYCH ZALET 2 NOWOCZESNYCH ODMIAN
  Galaxie: champion w plonie, bogata w białko, wysoka odporność  

  na Verticillium
  Timbale: regularność plonowania, cienkie łodygi, bardzo dobra  

  strawność, dobre utrzymanie liści na łodydze
  Kombinacja tych 2 odmian zwiększa wydajność, niezawodność  

  i trwalość lucernika

BARDZO WYSOKA WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
  Wysoki plon suchej masy na hektar
  Bardzo wysoka zawartość białka w suchej masie dzięki dużemu  

  udziałowi liści
  Bardzo wysoka strawność lucerny dzięki cienkim łodygom

NIEZAWODNA GENETYKA
  Bardzo dobra zimotrwalość potwierdzona rejestracją odmiany  

  Timbale na Białorusi w 2014r.
  Odporność na choroby liściowe Verticillium
  Mocne ukorzenienie  
  Wysoka odporność na wyleganie 

Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane bakteriami typu Rhizobium  
z technologią NITRAGIN® GOLD Otoczkowanie zapewnia skuteczny 
rozwój brodawek i plenność lucernika.

Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane substancjami odżywczy-
mi dzięki technologii S.A.S Technology = Lepsze wschody, szybszy 
wzrost, lepsze ukorzenienie

Zalecenia uprawowe
Siew
  Siew wiosenny lub poźno letni
  Gleby przepuszczalne
  2 Précidose®/hektar = 900 nasion/m²
  Głębokość siewu: 1–2cm
  Konieczne wałowanie

Zbiory
  Pokosy w fazie pąkowania
  Wysokość koszenia min 7 cm
  Min 5 tygodni między pokosami
  Raz w roku zostawić do pełnego kwitnienia – lepsza trwałość 

Hodowca
Maisadour Polska Sp. z o.o. 

Rekomendacja
Lucerna GALAXIE MAX to kompozycja wyselekcjonowanych 
dwóch bardzo dobrych odmian lucerny. Uzupełniają się wzajemnie 
w tworzeniu zwartego, bogato ulistnionego, trwałego lucernika. 
Kombinacja dwóch odmian daje najwyższe plony suchej masy  
z hektara o wysokiej zawartości białka oraz znakomitej strawności. 
Otoczkowanie nasion bakteriami Rhizobium zapewnia lepszy rozwój 
brodawek wiążących azot, a otoczkowanie substancjami odżywczymi 
sprawia że wschody kiełkujących nasion są szybkie i równomierne. 
Zadowolenie rolników którzy wykorzystali lucernę GALAXIE MAX do 
założenia lucernika obrazuje wysoką jakość:

1. Wojciechowska Ewa  Witkówki woj. Wlkp., rok 2016, 4 bardzo  
  dobre pokosy, V klasa gleby.
2. Kustosz Ludwika Mikoszki woj. Wlkp.,  rok 2016, znakomita jakość  
  oraz ilość uzyskanej lucerny, IV klasa gleby.  Wiosną 2017 planowane  
  jest założenie kolejnego lucernika.
3. Thiel Adam  Olszewo woj. Wlkp., w pierwszym  roku użytkowania  
  3 dobre pokosy, IV-V klasa gleby.
              
 

lucerna

Nowe nasiona kukurydzy SOUFFLET :
 Elitarne hybrydy z wysokim potencjałem genetycznym

Doskonała jakość materiału siewnego
Gwarancja udanej inwestycji
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3 ETAPY USŁUGI 
ROLNICZEJ

MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ 
SWOICH UPRAW

LOT DRONU

REKOMENDACJA DAWEK AZOTU

OCENA UPRAWY (NA M2)

2 SMSy - dzień przed & 15min przed lotem

AUTOMATYCZNY lot

RZEPAK
Określenie biomasy na

początku i na końcu zimy

ZBOŻA
Analiza suchej masy
Pobranie azotu

PODZIAŁ NA STREFY
Zmienna aplikacja

nawozów bez
specjalistycznego sprzętu

SZCZEGÓŁOWY
PODZIAŁ NA STREFY
Łatwy odczyt plików i map
bez względu na typ
ciągnika i rozsiewacza

1 

2 

3 

ODPOWIEDNIA ILOŚĆ, 
MIEJSCE I CZAS

PRECYZYJNE I SZYBKIE NARZĘDZIE
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ODPOWIEDNIA ILOŚĆ, 
MIEJSCE I CZAS

SERWIS PROSTY JAK ABC

ZBOŻA
Zalecenia oparte na
POTENCJALE PLONOTWÓRCZYM ROŚLIN (ODMIANY)

RZEPAK
Zalecenia oparte na
STANIE PLANTACJI PO ZIMIE

• obniżenie kosztów produkcji
• wzrost plonów
• poszerzanie wiedzy na temat własnych pól

PRECYZYJNE I SZYBKIE NARZĘDZIE

ODBIERZ MAPĘ ZAWARTOŚCI I STOSOWANIA AZOTU

LOT I ANALIZA DANYCH PRZEPROWADZANA   
             

Zalecenia nawożenia azotem  W CIĄGU 4 DNI (MAX)

Analiza pól METR PO METRZE

Lot NIEZALEŻNY OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
       (CHMURY, WIATR...)

 

NIEZAWODNE 
I DŁUGOTERMINOWE 
PARTNERSTWO

 Produkcja i sprzedaż certyfikowanych nasion

 Sprzedaż agrochemikaliów z dostawą na drugi dzień

 Skup płodów rolnych

INNOWACYJNA UPRAWA, 
TECHNOLOGIA 
I NIEZALEŻNA 
KONSULTACJA

 Zakres własnych, unikalnych produktów 
   odżywczych i środków ochrony roślin

 Technologia „SOILTEQ“ skoncentrowana 
    na glebie i jej regeneracji

 Odmianowe i agrochemiczne eksperymenty

 Dni pola, klub PHYTOTEQ, klub DIAMANT, klub SOILTEQ

 Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001

 Certyfikacja GMP + B3, Certyfikat KZR IniG 

 Najnowsze technologie z własnym systemem SAP

 System kontroli jakości produkowanych nasion

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
NA WSZYSTKICH 
SZCZEBLACH
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ZESPÓŁ SOUFFLET AGRO

CŁ Cezary Łapa            606 907 526        clapa@soufflet.com
CŁ Cezary Łapa 668 397 859        clapa@soufflet.com
PB Paweł Bobowski       696 738 854        pbobowski@soufflet.com
MM Marek Michaliszyn    600 009 911        mmichaliszyn@soufflet.com
ŁJ Łukasz Jakubowski    602 469 442        ljakubowski@soufflet.com
IZ  Izabela Zając  600 918 825        izajac@soufflet.com
BK Błażej Knociński         606 907 525        bknocinski@soufflet.com
WD Wojciech Dułacz 602 354 994 wdulacz@soufflet.com

Kościan Antoni Gerlak         696 803 011       agerlak@soufflet.com
Gołancz Marek Springer         660 037 689       mspringer@soufflet.com
Strzelin  Danuta Chanik    696 803 130         dchanik@soufflet.com
Ostrow Wlkp.       696 739 307       

LOGISTYKA
Kierownik biura
Małgorzata Szmelich                  696 738 713       mszmelich@soufflet.com
Nawozy, ŚOR, nasiona
Anita Rybarczyk                        664 065 563       arybarczyk@soufflet.com
Zboża, rzepak, kukurydza
Mariusz Karpiński                      696 803 534       mkarpinski@soufflet.com

AGRONOM 
Bogusław Podlas                  696 803 298      bpodlas@soufflet.com 

OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW TERENOWYCH

AGROSKLEPY

www.soufflet.pl

Elewatory

Sklepy

Centrala


