


O nas

Już od ponad 50 lat jest darzona zaufaniem przez kolejne pokolenia polskich rolników. Czerpiąc z bogatych
doświadczeń i dogłębnej znajomości rynku, dynamicznie rozwijamy naszą działalność w zakresie produkcji
kwalifikowanego materiału siewnego nowoczesnych odmian zbóż, traw, roślin motylkowych i strączkowych,
sadzeniaków ziemniaka oraz innych nasion rolniczych.

Reagujemy na potrzeby naszych klientów i zmienne warunki rynkowe. Dlatego nasiona trafiające do naszej oferty
co sezon przechodzą staranną selekcję pod kątem zmieniających się warunków klimatycznych (tj. długie okresy
suszy, ciepłe zimy, przymrozki pojawiające się w nietypowych terminach), ale też wyników plonowania i oczekiwań
rolników.

Pozyskujemy materiał siewny od polskich i zagranicznych partnerów, dzięki czemu w naszej ofercie dostępne są
zarówno najnowocześniejsze odmiany jak i te, które najlepiej plonują w rodzimych warunkach.

Jakość oferowanego przez Centralę Nasienną w Warszawie kwalifikowanego materiału siewnego jest wypadkową
takich czynników jak:

dobór wysokiej klasy materiału siewnego pochodzącego wyłącznie od sprawdzonych,
renomowanych dostawców, z pól będących pod nadzorem naszych kontraktorów.
ścisła kontrola nasion we własnym, akredytowanym laboratorium,
technologia produkcji odbywającej się w halach dysponujących nowoczesnymi parkami
maszynowymi zlokalizowanymi w Tucznie i w Pułtusku,
doświadczeniu i stale aktualizowanej wiedzy naszych pracowników.

•

•
•

•

We własnych 12 oddziałach firmy nasi klienci mogą liczyć
na fachowe doradztwo w zakresie wyboru odmiany
i efektywnego prowadzenia danej uprawy. Usługi te
świadczy również nasz dział obsługi sprzedaży telefoni-
cznej i przedstawiciele handlowi. Z przyjemnością
pomagamy nabywcom naszych nasion w osiągnięciu
maksymalnych plonów i jesteśmy dumni, że możemy
uczestniczyć w ich sukcesach.

Firma rodzinna działająca kompleksowo w obsłudze
rolnictwa na rynku polskim od 1997 roku. Wspieramy
rozwój gospodarstw naszych klientów poprzez
profesjonalną obsługę, doradztwo, fachowy serwis
oraz sprzedaż środków do produkcji rolnej.

Innowacyjność w działaniu, szeroka gama produktów od renomowanych dostawców oraz konsek-
wentne dążenie do określonych celów sprawiło, że szybko zdobyliśmy silną pozycję na rynku. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu, rzetelnemu podejściu do klienta i znajomości branży zbudowaliśmy
rozpoznawalną markę, której ufają tysiące rolników. Stale poszerzamy naszą ofertę, aby zapewnić
naszym klientom wygodny dostęp do nowoczesnych rozwiązań umożliwiających maksymalnie
efektywne prowadzenie gospodarstwa, pełniąc rolę niezawodnego partnera w agrobiznesie.
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ZBOŻA

Comandor (gr. A)
Hodowla: Danko

NOWOŚĆ

Euforia (gr. A/E)
Hodowla: HR Strzelce

NOWOŚĆ

Bataja (gr. A)
Hodowla: Danko

NOWOŚĆ

Tytanika (gr. B)
Hodowla: Danko

NOWOŚĆ

Wilejka (gr. A)
Hodowla: HR Strzelce

NOWOŚĆ

Bosporus (gr. A/B)
Hodowla: Danko

NOWOŚĆ

Ostroga (gr. A)
Hodowla: Danko

Hondia (gr. E/A)
Hodowla: Danko

Arkadia (gr. A)
Hodowla: Danko

Julius (gr. A)
Hodowla: KWS

- Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.
- Posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych, na
pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka
- Pszenica o dobrej odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Nie ma konieczności stosowania intensywnej
technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy
- Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5
- Posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH
- Comandor charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie
- Wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów

- Bardzo dobra zimotrwałość 5,5 – 6
- Doskonałe plonowanie
- Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
- Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
- Średni termin kłoszenia i dojrzewania
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
- Bardzo dobra odporność na wyleganie - Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi

wymaganiami glebowymi.
- Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych
warunków klimatyczno-glebowych
- Uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze. Doskonale
sprawdza się na glebach klasy IIIa do IVb
- Pszenica Bataja posiada bardzo dobrą zimotrwałość (4,5 w skali 9
stopniowej)

Jest odmianą o średniej długości słomy i dobrej odporności na
wyleganie
-

- Wysokie plonowanie
- Toleruje słabe i zakwaszone gleby
- Wysoka mrozoodporność (5)
- Dobra odporność na choroby
- Posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu
grupy A/B

- Odmiana oścista
- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Rewelacyjna zimotrwałość (7,5/9 – w doświadczeniach rejestrowych
na Litwie)
- Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!
- Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra)

- Odmiana wysokoplenna
- Jedna z najwyżej plonujących odmian
- Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby,
szczególnie odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę
żółtą i septoriozę plew
- Charakteryzuje się dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie
- Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do
opóźnionych siewów - Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych

- Wysoka plenność
- Wysoka mrozoodporność
- Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna
- Wysoka odporność na choroby grzybowe

- Ziarno grube, wyrównane z małą ilością pośladu o bardzo dobrych
parametrach jakościowych
- Bardzo wysoka plenność
- Wysoka mrozoodporność
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
- Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie

- Wysokie parametry jakościowe ziarna
- Wysoka plenność na terenie całego kraju nawet na słabszych glebach
- Dobra odporność na wyleganie
- Wysoka mrozoodporność

- Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna
- Wysokie i wierne plonowanie
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

Przydatna do siewu w różnym terminie-
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Belcanto
Hodowla: DANKO

NOWOŚĆ

Orinoko
Hodowla: DANKO

NOWOŚĆ

Tadeus
Hodowla: Saaten Union

NOWOŚĆ

Octavio
Hodowla: HR Strzelce

NOWOŚĆ

Borowik – tradycyjne
Hodowla: HR Strzelce

Trapero – tradycyjne
Hodowla: DANKO

Meloman – tradycyjne
Hodowla: HR Strzelce

Rotondo – krótkosłoma
Hodowla: DANKO

Lombardo – tradycyjne – wyłączność
Hodowla: Syngenta

- Posiada dobrą zimotrwałość ocenioną na 5,5 w skali 9 stopniowej
-

-

Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych
warunków klimatyczno-glebowych
- Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa i IVb
- Odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na
choroby. Posiada rekordowo wysoką odporność na choroby podstawy
źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa
- Odmiana o średniej długości słomyi wysokiej odporności na
wyleganie

Charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ ok. 45 gram) o
bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i wysokiej zawartości białka –
ok. 11%

- Uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach
Europy
- Przeznaczone na glebach średniej jakości w technologii średnio
intensywnej i intensywnej
- Rewelacyjna odporność na choroby, w szczególności na pleśń
śniegową, rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła
- Posiada dobrą zimotrwałość – 6.0

- Wysoka masa tysiąca ziaren (47,5 g wg COBORU)
- Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU)
- Bardzo dobra zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU)
- Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie
- Odmiana o średniej długości słomy

- Wysoka zimotrwałość
- Nr 1 plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach COBORU w
2016 roku!
- Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby
- Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra)
- Bardzo dobra odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie
- Duży potencjał plenności
- Wysoka odporność na choroby zbóż
- Pastewna odmiana pszenżyta

- Bardzo duża odporność na wyleganie
- Bardzo wysokie plonowanie
- Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
- Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren

- Bardzo dobre plony na terenie całego kraju
- Wysoka mrozoodporność (6,0)
- Ziarno o dużej zawartości białka, dobre w żywieniu trzody chlewnej i
drobiu
- Rośliny o tradycyjnej wysokości, o dobrej sztywności słomy
- Bardzo dobra zdrowotność

- Lider plonowania w 2014 roku
- Bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
- Niskie wymagania glebowe
- Wysoka odporność na porastanie w kłosie
- Wysoka odporność na choroby grzybowe
- Ziarno duże i dobrze wyrównane

- Wysokie i stabilne plony w całej Polsce
- Bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
- Ziarno grube, z wysoką zawartością białka
- Dobrze się krzewi
- Dobra zdrowotność

- Wysokie plonowanie
- Rośliny niewysokie o dobrej odporności na wyleganie
- Dobra odporność na choroby grzybowe: rdzę brunatną, septoriozę
plew, fuzariozę kłosów, mączniaka
- Dobra zimotrwałość (5,0)
- Ziarno dobrze wyrównane
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KWS Kosmos
Hodowla: KWS

Zenek
Hodowla: Danko

Mirabelle
Hodowla: Saaten Union

Dańkowskie Rubin
Hodowla: DANKO

Dańkowskie Amber
Hodowla: DANKO

Antonińskie
Hodowla: Poznańska Hodowla Roślin

Bojko
Hodowla: Smolice

Dańkowskie Granat
Hodowla: DANKO

Dańkowskie Opal
Hodowla: DANKO

Dańkowskie Diament
Hodowla: DANKO

- Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach
rejestrowych – do 113% wzorca. W regionie zachodniopomorskim
plon przewyższał 12 ton z hektara
- Elastyczny termin siewu – tolerancja na lekko opóźniony termin
siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew
ogranicza żerowanie mszyc na plantacji
- Dobra odporność na wyleganie – odmiana o średniej wysokości
zalecana do intensywnej uprawy
- Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna – wysoka masa tysiąca
ziaren i bardzo wysokie wyrównanie
- Odmiana z największą ilością rekomendacji COBORU – polecana do
uprawy na terenie 13 województw

- Duża mrozoodporność (5,5)
- Odmiana pastewna, wielorzędowa, wczesna
- Wysoka plenność
- Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie
- Może być uprawiany na słabszych glebach
- Ziarno grube, dobrze wyrównane

- Wysoki plon i tolerancja na choroby
- Dobra mrozoodporność
- Wysoka zdrowotność liści

Typ pojedynczego kłosa z dużym wyrównaniem ziarna
- Wysoka waga hektolitra
- Odmiana uniwersalna

-

- Wysokie i stabilne plony w całym kraju
- Wczesna, przydatna do uprawy na gleby słabe
- Dobra odporność na wyleganie
- Wysoka odporność na choroby i podwyższona na sporysz
- Bardzo wysoka krzewistość
- Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren

- Dobra odporność na wyleganie
- Bardzo wysoka plenność
- Dobra krzewistość i duża odporność na choroby grzybowe
- Ziarno dobrze wyrównane o podwyższonej zawartości białka i dobrej
wartości przemiałowej

- Wiernie i wysoko plonuje
- Idealne na słabsze stanowiska
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i porażenie
sporyszem
- Bardzo dobra wartość przemiałowa i wypiekowa ziarna

- Można siać wiosną
- Do uprawy na terenie całego kraju
- Rośliny o tradycyjnej wysokości, dobrej odporności na choroby
grzybowe i porażenie sporyszem
- Ziarno ma dużą zawartość białka
- Nadaje się do upraw ekologicznych

- Ziarno o dobrych parametrach młynarsko – piekarniczych
- Wysoka plenność
- Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
- Bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mącznika i rdzę
źdźbłową
- Bardzo silnie się krzewi

- Wysokie i stabilne plony
- Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie
- Odmiana wczesna o silnej krzewistości
- Do uprawy na różnych glebach
- Ziarno średniej grubości  o dobrej wartości przemiałowej i
wypiekowej
- Dobra odporność na choroby i porastanie ziarna

-
-

Wysoka plenność
Dobra zimotrwałość i krzewistość

- Dobra odporność na porastanie ziarna
- Dobra odporność na wyleganie
- Duża odporność na choroby grzybowe
- Ziarno dobrze wyrównane i dobrej wartości przemiałowej,
wypiekowej

Poznańskie
Hodowla: Poznańska Hodowla Roślin

NOWOŚĆ

- Nasiona żyta ozimego charakteryzują się wysokim potencjałem
plonowania
- Odmiana o wysokiej odporności na choroby (7,2/9)
- Stabilnie plonuje
- Rośliny o skróconym źdźble (147 cm) i dobrej odporności na
wyleganie
- Nasiona żyta dobrze plonują nawet na słabszych stanowiskach
- Odmiana populacyjna przeznaczona na ziarno i zielonkę

JĘCZMIEŃ OZIMY

ŻYTO OZIME POPULACYJNE
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ŻYTO OZIME HETEROZYJNE

ŻYTO JARE

TUR F1
Hodowla: Danko

KWS Serafino
Hodowla: KWS

KWS Vinetto
Hodowla: KWS

KWS Berado
Hodowla: KWS

SU: Forsetti
Hodowla: Saaten Union

Elara
Hodowla: HR Smolice

- Doskonały na słabe gleby
Nadzwyczajna i stabilna plenność na terenie całego kraju
Grube ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu,

przydatny na cele młynarsko-piekarskie.
Dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz
Odporność na wyleganie i bardzo dobra zdolność krzewienia

-
-

-
-

- Wysoka odporność na okresowe niedobory wody
Dobra zdrowotność roślin
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku
100% mieszańca

-
-
-

- Bardzo wysoki plon ziarna
Dobra odporność na wyleganie
Wysoka zdrowotność
Na cele konsumpcyjne lub paszowe
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku
100% mieszańca

-
-
-
-
-

- Bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych
Wyjątkowa zdrowotność
Duża odporność na wyleganie
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku
100% mieszańca

-
-
-
-

- Wysokie plonowanie
Bardzo dobra stabilność plonowania na mozaikowatych

stanowiskach
Niska podatność na porażenie sporyszem

-

-

-
-
-

świetne na zieloną paszę - bardzo wysoki plon
doskonała odporność na wyleganie
rekordowy plon ziarna w latach suchych
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Kwalifikowany materiał siewny –

Jak powstaje kwalifikowany materiał siewny (KMS)?

Jakie są korzyści ze stosowania KMS?

ekonomiczny wybór!
Nasiona kwalifikowane roślin rolniczych są podstawą postępu w rolnictwie, ponieważ wyższa

przewidywalność i opłacalność produkcji opartej na takim materiale siewnym pozwala na uzyskanie
wysokich plonów. Już w tej chwili w Europie ponad połowa wysiewanych nasion to kwalifikowany
materiał siewny - nie dziwi więc, że liczba gospodarstw korzystających z tego rodzaju nasion rośnie
z każdym rokiem.

Kwalifikowany materiał siewny pochodzi z rozmnożenia materiału elitarnego z utrzymaniem
trwałości i wartości danej odmiany takich jak np. zimotrwałość, czy zdrowotność. Produkowany jest
w najlepszych, kontrolowanych gospodarstwach rolnych. Nasiona o wysokich parametrach jakościowych
uzyskiwane są dzięki stosowaniu poprawnej agrotechniki uprawy i profesjonalnych zabiegów ochrony
roślin, a także z zachowaniem płodozmianu tj. następstwa roślin, pozwalającego na zachowanie żyzności
gleby, co również przekłada się na wysoki standard kwalifikowanego materiału siewnego. Zanim trafi on
do sprzedaży - w Centrali Nasiennej w Warszawie poddawany jest starannej obróbce, w tym m.in.
zabiegowi zaprawiania, który chroniąc przed chorobami, pozwala zaoszczędzić na środkach ochrony
roślin.

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego nie tylko umożliwia ograniczenie kosztów
oprysków (ze względu na wyższą czystość ziarna i zastosowanie zapraw), ale też nawozów. Nowe odm-
iany, dostępne w ofercie Centrali Nasiennej w Warszawie, plonują wyżej nawet na słabych glebach
i są odporniejsze na niesprzyjające warunki pogodowe takie jak: susza, silne wiatry czy przymrozki, które
niestety coraz częściej występują w niedających się przewidzieć okresach.

Kolejną zaletą kwalifikowanego materiału siewnego jest to, że daje on gwarancję uzyskania cech
typowych dla danej odmiany. W ten sposób możliwe jest optymalne dopasowanie uprawy np. do
specyficznych warunków glebowych, czy indywidualnych oczekiwań rolnika.

Kwalifikowany materiał siewny pozwala też na precyzyjne ustalenie normy wysiewu. Dobrze
znana jest też zdolność kiełkowania takich nasion. Dzięki temu nie marnuje się nasion wysiewanych „na
zapas”.



Jak rozpoznać kwalifikowany materiał siewny?

Czy stosowanie KMS jest opłacalne?

Kwalifikowany materiał siewny to:

Kwalifikowany materiał siewny oferowany jest w opakowaniach oznakowanych logo producenta
i opatrzonych urzędową etykietą, na której podane są ważne parametry m.in. masa tysiąca ziaren (MTZ)
i zdolność kiełkowania. Dane te są niezbędne do ustalenia ilości wysiewu. Pewnym źródłem zakupu
kwalifikowanego materiału siewnego są renomowane, sprawdzone punkty sprzedaży. Oprócz nasion
oferują one profesjonalne doradztwo w doborze odmiany, pomoc w kalkulacji ilości wysiewu nasion
i wsparcie w dalszym prowadzeniu uprawy. W przypadku zakupu hurtowej ilości kwalifikowanego
materiału siewnego punkty te zapewniają również jego dowóz odpowiednio oznakowanym transportem.

Plonowanie upraw opartych na kwalifikowanym materiale siewnym jest nawet o 40% wyższe niż
tych bazujących na nasionach własnej produkcji. Znacząco wyższy zysk z takiej uprawy pozwala odzyskać
koszty inwestycji w kwalifikowany materiał siewny. Mniejsza liczba zabiegów z użyciem środków
ochrony roślin i nawozów to kolejne argumenty przemawiające za stosowaniem kwalifikowanych nasion.
Ponadto atutami nowoczesnych upraw bazujących na tego rodzaju materiale siewnym są pewność plonu
i cech danego gatunku, ograniczające ryzyko niepowodzenia w agrobiznesie. Dodatkową zachętą do
stosowania na swoich polach kwalifikowanych nasion są dopłaty, o które ubiegać się można w Agencjach
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawa oparta na kwalifikowanym materiale siewnym jest nie
tylko opłacalna, ale też idąca z duchem czasu. Pozwala uzyskać satysfakcjonujące efekty i zyski przy
mniejszych nakładach pracy, a przy tym oszczędza wielu stresów wynikających z oddziaływania
niedających się kontrolować czynników, mających kolosalny wpływ na wielkość plonu. Inwestując
w kwalifikowany materiał siewny, bezcenny spokój dostajesz gratis!

Wysokie plonowanie - wyższe nawet o 40% w porównaniu ze standardowym materiałem siewnym

Mniej zabiegów - oszczędność czasu

Niższe wydatki na nawozy i środki ochrony roślin

Pewne cechy uprawy - możliwość dobrania odmiany do danych warunków glebowych i klimatycznych

Potwierdzona siła kiełkowania

Możliwość precyzyjnego ustalenia normy wysiewu

Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu uprawy - uzyskanie maksymalnego plonu

•

•

•

•

•

•

•























RZEPAK
RZEPAK OZIMY
ODMIANY POPULACYJNE

RZEPAK OZIMY
ODMIANY MIESZAŃCOWE

- Rewelacyjny potencjał plonowania
Znakomita zimnotrwałość
Dobra odporność na wyleganie
Bardzo dobre zaolejenie
Dobry profil zdrowotnościowy

-
-
-
-

Bono
Hodowla: HR Smolice

NOWOŚĆ

- Wysoka zimotrwałość
Dobry plon
Odpowiedni do późnych siewów

-
-

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
Odmiana wyhodowana w Polsce – idealnie przystosowana do

lokalnych warunków uprawy.
Odpowiedni na lżejsze gleby
Wysoka zimotrwałość
Wysoka zawartość tłuszczu (47,9% w s.m.).

-

-
-
-

- Wysoka odporność na przymrozki
Bardzo wysoki potencjał plonowania
Odmiana dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
Odporność na choroby

-
-
-

George
Hodowla: Syngenta

NOWOŚĆCopernicus
Hodowla: HR Strzelce

Bonanza
Hodowla: R.A.G.T.

Gemini
Hodowla: HR Strzelce

NOWOŚĆ

-
-
-
-
-
-

Najwyżej plonująca odmiana populacyjna 2019 roku - 115% wzorca
Lider odmian populacyjnych – COBORU 2019
Podwyższona odporność na choroby grzybowe
Toleruje suszę
Bezpieczny poziom zimotrwałości
Podwyższona zawartość tłuszczu

Chrobry
Hodowla: HR Strzelce

RGT Quizz
Hodowla: R.A.G.T.

DK EXCITED (TuYV)
Hodowla: Dekalb/Bayer

DK IMPLEMENT CL
Hodowla: Dekalb/Bayer

Monolit
Hodowla: HR Strzelce

- Jedna z najlepiej zimujących odmian w Polsce
Wysokie plonowanie = wysoka opłacalność produkcji
Niskie wymagania glebowe - doskonały także na gleby lżejsze
Dobra odporność na wyleganie
Wysokie i stabilne plonowanie

-
-
-
-

- Dobra zdrowotność
Dobra zimoodporność
Wysoki poziom zaolejenia
Dobra odporność na osypywanie

-
-
-

- Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
Bardzo wysoki plon
Doskonały wigor jesienny
Wysoka zawartość tłuszczu
Bardzo dobra zimotrwałość
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn

-
-
-
-
-

- Wczesna odmiana
Bardzo dobra zimotrwałość
Wysoka odporność na wyleganie
Bardzo dobra tolerancja na zgniliznę kapustnych
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn

-
-
-
-

- Jedna z najlepiej zimujących odmian w doświadczeniach PDO
Niskie wymagania glebowe
Dobra odporność na choroby grzybowe
Wysokie i stabilne plonowanie

-
-
-
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- Bardzo dobra zimotrwałość
Doskonałe, stabilne plonowanie
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn
Bardzo dobra tolerancja na zgniliznę kapustnych
Wysoka odporność na wyleganie

-
-
-
-
- Bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

- Wysokie i stabilne plonowanie
Doskonały wigor wiosenny
Efektywne wykorzystanie azotu
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn
Wysoka zawartość tłuszczu
Bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

-
-
-
-
-

- Do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty
Wysoki plon, duża zawartość tłuszczu
Bardzo dobra zimotrwałość
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn
Wysoka odporność na wyleganie

-
-
-
-

- Niska biomasa - szybki zbiór
Wysoki plon
Doskonała zimotrwałość
Doskonała odporność na wyleganie
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn

-
-
-
-

- Bardzo wysoka zawartość tłuszczu
Dobra zimotrwałość
Doskonała odporność na pękanie łuszczyn
Bardzo dobra tolerancja na zgniliznę kapustnych

-
-
-
- Bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

- Dobry plon, wysoka zawartość tłuszczu
Wysoka zimotrwałość
Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych
Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion

-
-
-

DK Extract
Hodowla: Dekalb/Bayer

DK Exception
Hodowla: Dekalb/Bayer

DK Platinium
Hodowla: Dekalb/Bayer

DK Sequell
Hodowla: Dekalb/Bayer

DK Expression
Hodowla: Dekalb/Bayer

Iowa
Hodowla: Syngenta

Florida
Hodowla: Syngenta

Shield
Hodowla: Mas Seeds

LG Architect (TuYV)
Hodowla: LG

DK EXIMA
Hodowla: Dekalb/Bayer

NOWOŚĆ

Tatiana
Hodowla: IGP

Avignon
Hodowla: IGP

- Odmiana bardzo wczesna
Wysoka zimotrwałość
Wysoki wigor jesienny
Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych

-
-
-

- Dobry plon niezależnie od stanowiska i warunków pogodowych
Dobra zimotrwałość - nie wydłuża się przed zimą

- Wysoka odporność na wyleganie
- Wysoka odporność na choroby

-

- Bardzo wysoki plon
Wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion
Odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
Wybitna mrozoodporność

-
-
-

- Bardzo dobry plon i wysoka zawartość tłuszczu
Doskonała zimotrwałość
Wysoka odporność na wyleganie
Bardzo dobra tolerancja na zgniliznę kapustnych
Wysoka odporność na choroby

-
-
-
-

- Wysoki plon, bardzo dobre zaolejenie
Niezawodna w  plonie nasion w każdym regionie Polski [COBORU

PDO 2019]
Wczesne kwitnienie i dojrzewanie
Bardzo dobra zimotrwałość
Wysoka zdrowotność

-

-
-
-

- Bardzo wysokie zaolejenie
Imponujący efekt heterozji
Wysoka Masa Tysiąca Nasion
Wielogenowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych
Świetna odporność na wyleganie

-
-
-
-
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Rzepak ozimy

Technologia uprawy:

Siew:

Nawożenie:

Ogólne zalecenia agrotechniczne

Stanowisko wybrane pod uprawę rzepaku powinno cechować się względnie żyzną, zasobną w wodę
glebą kompleksu pszennego lub żytniego bardzo dobrego i dobrego.
Najlepszymi przedplonami są gatunki wcześnie schodzące z pola, pozostawiające w glebie dużą ilość
substancji organicznej.

Najtańszym i decydującym o plonie rzepaku środkiem produkcji są kwalifikowane i dobrze zaprawione
nasiona. Są najważniejszym elementem wpływającym na zdrowotność roślin przed zimą.
Biologia rzepaku nie pozwala na kilkukrotne odnawianie materiału siewnego we własnym gospodarstwie,
nawet odmian populacyjnych ze względu na łatwość przepylenia innymi roślinami krzyżowymi.
Siewy należy wykonać w dobrze przygotowaną glebę, w zależności od rejonu kraju od 10 (rejon
północno-wschodni) do 25 sierpnia.
Nie ma odmian tolerancyjnych na opóźniony siew. Nawet w najkorzystniejszej klimatycznie strefie siewy
opóźnione powodują dużą (około 50 kg dziennie) obniżkę plonu i mogą być przyczyną przemarzania
plantacji, pogorszenia zaolejenia surowca, a tym samym zmniejszania plonu tłuszczu z ha.

Jesienne nawożenie można ograniczyć do zasilenia gleby w około 34 kg N, 50-70 kg P2 5 i 120-140 kg
K2O na 1 ha.
Ważnym źródłem azotu jest N mineralny gleby, dostępny wczesną wiosną w warstwie 90 cm. Wykonanie
analizy zasobności gleby w N pozwala na ustalenie właściwej dawki nawożenia uzupełniającego azotem
z nawozów mineralnych.
Wiosenna dawka azotu stosowana w dwóch równych dawkach (wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji
i w okresie pąkowania), wynosi łącznie w zależności od kondycji roślin i przewidywanego plonu od 120
do 160 kg N/ha.
Nie wolno także zapominać o dostarczeniu odpowiedniej ilości siarki (około 40-50 kg) i boru niezbędnych
do prawidłowego rozwoju roślin. Główną dawkę siarki należy stosować wiosną.
Obornik w ilości 200-300 dt/ha wskazany jest tylko po wcześnie schodzących z pola przedplonach.
W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe, lepiej jest uprawiać rzepak wyłącznie na nawozach
mineralnych, obornik bowiem opóźnia naturalne osiadanie gleby, a w warunkach suszy pogłębia deficyt
wilgoci.

O



Pielęgnacja:

Zbiór:

W uprawie rzepaku ozimego bardzo istotnym czynnikiem jest zwalczanie chwastów. Z bogatej oferty
herbicydów należy wybierać te, które pozwalają utrzymać niski poziom zachwaszczenia już jesienią, np.
Butisan Star Max (aplikacja bezpośrednio po siewie, 5-7 dni po siewie lub powschodowo w fazie 2-4
liści rzepaku, na chwasty w fazie liścieni do fazy 2 liści).
Rzepak uprawiany po zbożach wymaga także wczesnej, a więc jesiennej eliminacji samosiewów.
Efektywność wiosennego zwalczania zachwaszczenia jest z reguły mniejsza. Różnica w plonie wynika-
jąca z samego terminu wykonania zabiegu wynosi 2,5 - 3,0 dt z ha. Zaniechanie zwalczania chwastów
powoduje utratę plonu rzędu 6-8 dt z ha, przy wysoce niekorzystnym wpływie na jakość surowca.
Dzieje się tak dlatego, że silny rozwój wegetatywny i generatywny chwastów przypada na czas
dojrzewania roślin rzepaku, a więc utraty naturalnej konkurencji wobec chwastów.
Istotnym czynnikiem gwarantującym wysokie plony jest skuteczne zwalczanie szkodników. Straty
w plonie nasion na skutek zaniechania stosowania insektycydów wynoszą średnio 1,4-1,8 t i w miarę
intensyfikacji produkcji wzrastają.
Wielokrotne stosowanie tych samych substancji aktywnych w insektycydach powoduje zmniejszenie
skuteczności zwalczania szkodników (np. słodyszka) w czasie trwania sezonu wegetacyjnego.
Aby uzyskać wysokie i stabilne plony zalecane jest stosowanie trzech zabiegów fungicydami: pierwszy
jesienią, drugi wczesną wiosną oraz w momencie opadania pierwszych płatków kwiatowych.
Wykonanie oprysku w okresie kwitnienia ochroni dodatkowo plantacje, szczególnie w niekorzystnych,
mokrych latach, przed porażeniem roślin takimi chorobami jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
oraz szara pleśń. Zabieg ten wpłynie na wzrost plonu oraz poprawi jakość zebranych nasion.

Siew rzepaku w optymalnym terminie nie może być zbyt gęsty. W technologiach intensywnych
powinno to być ok. 45 - 50 roślin/m2 (dla odmian mieszańcowych) oraz 60 - 65 roślin/m2 (dla odmian
populacyjnych), które uzyskuje się przy poprawnym wysiewie około 3,5 - 4 kg nasion w rozstawie 15-
18 cm.
Siewy gęste powodują, że rośliny są zbyt wyrośnięte, słabsze, co sprzyja porażeniu przez choroby i tym
samym pogarszają zimotrwałość. Ponadto rzepak siany gęsto ma większą tendencję do wylegania.

Zbiór rzepaku najlepiej dokonać jednoetapowo w fazie
pełnej dojrzałości nasion. Bardzo dobre rezultaty daje
zastosowanie preparatów przyspieszających i regulujących
dojrzewanie. Warto rozważyć stosowanie preparatów
sklejających łuszczyny, które pozwalają ograniczyć straty
nasion spowodowane pękaniem łuszczyn.
Plantacje zachwaszczone, niewyrównane można zbierać
dwuetapowo, przy czym cięcie na pokosy należy wykonać,
gdy nasiona zaczynają brązowieć (dojrzałość techniczna).



















TRAWY

MIESZANKI PASTWISKOWE

Mieszanka traw do trwałego
użytkowania. Przeznaczona do
kośno-pastwiskowego
użytkowania, bogaty skład
gatunkowy z dużym udziałem
życic powoduje szybki odrost runi,
może być używana do posiewu
użytków zielonych.

Łąkowo – Pastwiskowa

Skład:
Opakowania:

- kostrzewa czerwona 15%
- kostrzewa trzcinowa 8%
- życica trwała 36%
- życica westerwoldzka 10%
- życica mieszańcowa 10%
- festulolium 8%

- 10 kg
- 25 kg

Wieloletnia mieszanka z bogatym
składem gatunkowym do
zakładania użytków zielonych o
kośno – pastwiskowym
użytkowaniu na różnych typach
gleby, zwłaszcza na glebach
okresowo suchych, mineralnych.
Udział w składzie koniczyny białej
wzbogaca w białko wartość runi.

Kośno – Pastwiskowa

Skład:
Opakowania:

- kostrzewa łąkowa 7%
- kostrzewa czerwona 16%
- kostrzewa trzcinowa 12%
- życica trwałą 24%
- życica wielokwiatowa 8%
- festulolium 11%
- kupkówka 9%
- tymotka łąkowa 7%
- koniczyna białą 6%

- 10 kg
- 25 kg

32



Mieszanka przeznaczona do
kośnego użytkowania, o szybkim
wzroście oraz mocnym odrostem
zielonej masy.

Kośna roczna

Skład:
Opakowania:

- życica westerwoldzka 35%
- życica wielokwiatowa 50%
- życica mieszańcowa 15%

- 10 kg
- 25 kg
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Wieloletnia mieszanka do
zakładania pastwisk lub ich
renowacji. Wielogatunkowy,

skład
pozwala na zakładanie pastwisk na
różnych typach gleb. Użytkowanie
pastwiskowe lub kośno –
pastwiskowe. Udział w składzie
koniczyny białej wzbogaca w
białko wartość runi.

odpowiednio dobrany

Pastwiskowa

Skład:
Opakowania:

- kostrzewa łąkowa 8%
- kostrzewa czerwona 15%
- kostrzewa trzcinowa 8,5%
- życica trwałą 29%
- życica wielokwiatowa 10%
- festulolium 9%
- tymotka łąkowa 8%
- wiechlina łąkowa 6,5%
- koniczyna biała 6%

- 5 kg
- 10 kg
- 25 kg

Wieloletnia mieszanka do
zakładania łąk z przeznaczeniem
na kiszonki, sianokiszonki i siano.
Wielogatunkowy skład pozwala na
wysiew na różnych typach gleb, a
udział w składzie traw wysokich i
koniczyny łąkowej gwarantuje
uzyskanie dużych plonów i
wartościowej paszy.

Łąkowa

Skład:
Opakowania:

- kostrzewa łąkowa 9%
- kostrzewa czerwona 8%
- kostrzewa trzcinowa 8%
- życica trwałą 32%
- życica wielokwiatowa 12%
- festulolium 8%
- tymotka łąkowa 10%
- kupkówka pospolita 6%
- koniczyna łąkowa 7%

- 5 kg
- 10 kg
- 25 kg





Nasiona dla najlepszych















Sportowa

Skład:

Mieszanka przeznaczona do
terenów sportowych,
rekreacyjnych i przydomowych,
intensywnie użytkowanych.
Charakteryzuje się dużą
odpornością na deptanie oraz
szybkim tempem wzrostu.
Stosując regularne koszenie i
odpowiednie nawożenie
uzyskacie Państwo intensywnie
zielony, zwarty trawnik.

- kostrzewa czerwona 15%
- życica trwała 65%
- kostrzewa trzcinowa 12%
- wiechlina łąkowa 8%

Opakowania:
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 k

Mieszanka przeznaczona do
zagospodarowania terenów zieleni
miejskich, rekultywacji terenów po
budowach, przydrożnych pasów
zieleni i innych. Jest mieszanką o
wszechstronnym kierunku
użytkowania. Charakteryzuje się
szybkim wzrostem, tworzy trwałą
darń wytrzymałą na niekorzystne
warunki atmosferyczne.

Uniwersalna

Skład:
Opakowania:

- kostrzewa czerwona 13%
- życica trwała 52%
- życica wielokwiatowa 15%
- kostrzewa trzcinowa 10%
- życica mieszańcowa 10%

- 0,9 kg
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 kg

TRAWY

MIESZANKI TRAWNIKOWE
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Skład:
Opakowania:

Renowacyjna

- 0,5 kg
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 kg

- życice trwałe 75%
- kostrzewy czerwone 20%
- kostrzewa trzcinowa 5%

Mieszanka traw przeznaczona do
regeneracji trawników.
Charakteryzuje się szybkim
tempem zagęszczenia darni. Może
być stosowana do zatrawiania
innych terenów.

Polskie Tereny Suche

Skład:

Mieszanka przeznaczona na tereny
o małej wilgotności i zasobności
gleby. Wytrzymała na niekorzystne
warunki atmosferyczne.

- kostrzewa czerwona 35%
- kostrzewa trzcinowa 30%
- kostrzewa owcza 15%
- życica trwała 15%
- wiechlina łąkowa 5%

Opakowania:
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 k



Skład:
Opakowania:

Dywan w ogrodzie

Mieszanka przeznaczona na
tereny reprezentacyjne i do
przydomowych ogrodów w celu
uzyskania ozdobnego –
dywanowego trawnika.
Charakteryzuje się powolnym
tempem wzrostu, tworząc
intensywnie zielony, zwarty i
delikatny trawnik. Chcąc uzyskać
piękny dywanowy trawnik należy
pamiętać o jego regularnej
pielęgnacji w okresie wegetacy-
jnym poprzez odpowiednie
koszenie, nawożenie i podlewanie.

- kostrzewa czerwona 67%
- życica trwała 28%
- wiechlina łąkowa 5%

- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 kg

Parkowa

Skład:

Mieszanka przeznaczona do
zakładania trawników na
terenach zacienionych w parkach,
ogrodach, działkach.
Charakteryzuje się tworzeniem
zwartej, zielonej darni o
powolnym wzroście w miejscach
mało nasłonecznionych.

- kostrzewa czerwona 45%
- życica trwała 27%
- życica wielokwiatowa 15%
- kostrzewa trzcinowa 16%
- wiechlina łąkowa 5%
- kostrzewa owcza 7%

Opakowania:
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 k

Skład:
Opakowania:

Trawnikowa

- 0,5 kg
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 20 kg

- kostrzewa czerwona 25%
- życica trwała 50%
- życica wielokwiatowa 10%
- kostrzewa trzcinowa 15%

Mieszanka przeznaczona do
obsiewu trawników
przydomowych, placów zabaw,
zagospodarowania terenów zieleni
miejskich, osiedlowych
przydrożnych pasów zieleni.
Mieszanka o wszechstronnym
kierunku użytkowania.
Charakteryzuje się tworzeniem
trwałej i zwartej darni wytrzymałej
na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

















Przedstawiciele terenowi
Jarkowski Agrohandel

Dział sprzedaży telefonicznej
Jarkowski Agrohandel

Wojciech Namięta
tel.

Powiat:

609 751 076
węgrowski, sokołowski

Katarzyna Skwierczyńska
tel.

e-mail:

731 999 947
k.skwierczynska@jarkowski.pl

małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie,
dolnośląskie, lubuskie

Paulina Komorowska
tel.

e-mail:

731 999 957
p.komorowska@jarkowski.pl

wielkopolska, lubelskie, śląskie, opolskie

Justyna Garsztkowiak
tel.

e-mail:

732 999 918
j.garsztkowiak@jarkowski.pl

warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
świętokrzyskie, podkarpackie

Natalia Sternicka - Solka
tel.

e-mail:

732 999 917
n.solka@jarkowski.pl

podlaskie, mazowieckie, łódzkie

Ireneusz Maletka
tel.

Powiat:

534 444 448
łukowski, miński, garwoliński, węgrowski

Przedstawiciele terenowi
Centrala Nasienna w Warszawie

Marcin  Cackowski
tel.

e-mail:

533 174 111
marcin.cackowskicnw@gmail.com

mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

Dariusz Wites
tel.

e-mail:

793 728 214
d.wites@cnwarszawa.pl

lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie

Marek Borkowski
tel.

e-mail:

532 015 199
m.borkowski@cnwarszawa.pl

lubuskie, zachodniopomorskie



ODDZIAŁ LATOWICZ
ul.

tel.

tel.

e-mail:

Siedlecka 20, 05-334 Latowicz
25 752 10 24
536 822 999

latowicz@jarkowski.pl

ODDZIAŁ PUŁTUSK
ul.

tel.

e-mail:

23 692 32 91
sekretariat@cnwarszawa.pl

06-100 Pułtusk, ul Nasielska 8

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul.

tel. 22 335 59 70
Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

ODDZIAŁ
SOKOŁÓW PODLASKI

ul.

tel. 25 781 25 87, 25 781 32 81
Lipowa 101, 08-300 Sokołów Podlaski

ODDZIAŁ PŁOŃSK
ul.

tel. 23 662 30 62, 509 548 074
19 Stycznia 41, 09-100 Płońsk

ODDZIAŁ OSTROŁĘKA
ul.

tel. 609 125 033
Targowa 43, 07-410 Ostrołęka

ODDZIAŁ PRZASNYSZ
ul.

tel. 29 752 51 94
Leszno 44, 06-300 Przasnysz

ODDZIAŁ ŁUKÓW
ul.

tel. 25 798 25 03
Warszawska 84a, 21-400 Łuków

TUCZNOODDZIAŁ
ul.

tel. 883 318 251
Parkowa 5, 66-500 Strzelce Krajeńskie

ODDZIAŁ ŻUROMIN
ul.

tel. 531 286 653
Lidzbarska 50 A,09-300 Żuromin

ODDZIAŁ WĘGRÓW
ul.

tel.

tel.

e-mail:

Obrębowa 17, 07-100 Węgrów
25 792 30 66
519 139 905

wegrow@jarkowski.pl

ODDZIAŁ STANIN
Stanin 114a, 21-422 Stanin

25 798 36 66
519 139 906

stanin@jarkowski.pl

tel.

tel.

e-mail:

ODDZIAŁ
SOKOŁÓW PODLASKI
ul. Lipowa 57, 08-300 Sokołów Podlask

25 787 74 80
534 100 191

sokołow@jarkowski.pl

tel.

tel.

e-mail:

Odziały firmy
Jarkowski Agrohandel

Odziały firmy
Centrala Nasienna w Warszawie


