
Pantheon [F1]  Rzepak  Odmiana: Mieszańcowa 

Rzepak ozimy mieszańcowy PANTHEON należy do najnowszej generacji odmian. Ze względu 
na wysoki jesienny wigor posiada bardzo szerokie okno siewu, bardzo dobrze sprawdzając się 
zarówno w terminie optymalnym, jak i opóźnionym dla danego rejonu. 

Wolniejszy wiosenny start powoduje, że „ucieka” przed późnymi przymrozkami, co dodatkowo 

podwyższa jego i tak wysoką zimotrwałość. Kwitnienie rozpoczyna zdecydowanie najpóźniej, co 

zabezpiecza go przed majowymi uderzeniami niskich temperatur. Imponujące rośliny o dużej liczbie 

pędów bocznych są bardzo plenne, a równocześnie bardzo odporne na ugięcie łanu, co finalnie ułatwia 

zbiór. PANTHEON to również 

rzepak o doskonałym profilu odporności na wszystkie ważne dla rzepaku choroby. Dzięki genowi 

Rlm7 jest bardzo odporny na suchą zgniliznę kapustnych. Mocne łuszczyny, o wysokiej odporności na 

pękanie, chronią wysoki plon przed stratami. 

 W SKRÓCIE 

• imponujący potencjał plonowania, bardzo wysokie zaolejenie 

• 104% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2017r. 

• średnio późna dojrzałość 

• bardzo wysoka zdrowotność 

• bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7 

• wysoka odporność na pękanie łuszczyn 

• bardzo wysoka odporność na ugięcie łanu 

Dostępne w opakowaniu 1,5 mln nasion. POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 40 - 45 

NASION/m² 

President [F1]  Rzepak  Odmiana: Mieszańcowa 

PRESIDENT to odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego, wyróżniająca się plonem nawet 
w grupie najlepszych odmian hybrydowych. 

Wysokie i potężne rośliny o dużej liczbie pędów bocznych zapewniają wysoką produktywność. 

Bardzo wysoki jesienny wigor oraz silnie rozbudowany system korzeniowy powodują, że doskonale 

nadaje się on do uprawy na glebach ciężkich, zlewnych, a także w przypadku stosowania uproszczeń 

uprawowych. PRESIDENT doskonale radzi sobie również na mniej zasobnych i lżejszych 

stanowiskach. Tak szybki jesienny 

start powoduje, że odmiana ta w przypadku bardzo opóźnionych terminów siewu najlepiej kompensuje 

redukcję potencjału plonowania. Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie 

łuszczyn. Gen Rlm7 gwarantuje wysoką odporność odmiany na suchą zgniliznę kapustnych. 

 W SKRÓCIE 

• najwyższy potencjał plonowania na wszystkich typach gleb 

• 100% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2017r. 

• bardzo mocny jesienny wigor – toleruje opóźnione siewy 

• najlepszy do uproszczonej uprawy 

• toleruje gleby ciężkie i zlewne 

• bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7 

• łuszczyny o wysokiej odporności na pękanie 

Dostępne w opakowaniu 1,5 mln nasion.  POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 40-45 

NASION/m² 



 

Clarus [F1]  Rzepak  Odmiana: Mieszańcowa 

CLARUS to rzepak ozimy hybrydowy plasujący się w czołówce najwyżej plonujących odmian. 

Jego mocną stroną jest bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w polskich warunkach, wysoka 

odporność na ugięcie łanu oraz dobra zdrowotność. CLARUS wcześnie rozpoczyna kwitnienie, które 

trwa dość 

długo. Dojrzewa dość wcześnie, szybko i równomiernie osiągając gotowość do zbioru. Ze względu na 

wysoki jesienny wigor nadaje się także do opóźnionych siewów. Jest szczególnie ceniony przez 

rolników dzięki stabilności i wierności plonowania również na glebach lżejszych, bardziej 

przepuszczalnych, czy mozaikowatych. 

W SKRÓCIE 

• wysoki potencjał plonowania 

• toleruje opóźnione siewy 

• bardzo wczesny wiosenny start 

• wysoka odporność na ugięcie łanu 

• znakomity plon na glebach lżejszych i mozaikowatych 

Dostępny w opakowaniu 1,5 mln nasion. POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 40 - 45 

NASION/m² 

 

Stanley  Rzepak  Odmiana: Populacyjna 

STANLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego, gdzie doskonała odporność na choroby, 
wysoka zimotrwałość oraz równomierność dojrzewania gwarantują wysoki i regularny w latach 
potencjał plonowania. 

Na polu zwraca uwagę nieco niższymi roślinami, które tworzą wyrównany łan, gęsto wypełniony 

łuszczynami. STANLEY wyróżnia się spośród odmian populacyjnych bardzo wysokim jesiennym 

wigorem, co 

powoduje, że można rozważać jego siew również w terminach wykraczających poza optymalne dla 

danego regionu. Dodatkowym atutem jakościowym tej odmiany jest wysoka zawartość tłuszczu 

w nasionach. 

 W SKRÓCIE 

• bardzo wysoki potencjał plonowania 

• wysokie zaolejenie 

• bardzo wysoka zimotrwałość 

• doskonała zdrowotność 

• szybki jesienny wzrost 

• szerokie „okno” siewu 

Dostępne w opakowaniu 2,1 mln nasion. POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 60 - 70 

NASION/m² 

 



Marley  Rzepak  Odmiana: Populacyjna 

MARLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego, która doskonale gospodaruje wodą 
w całym okresie wegetacji, zabezpieczając wysoki potencjał produkcyjny. 

Zakwita bardzo wcześnie, a sam okres kwitnienia trwa dłużej, dzięki czemu uzyskuje znakomite 

zapylenie. Nieco późniejsza dojrzałość daje roślinom czas na mocne nalanie nasion i wypełnienie 

łuszczyn. 

Wysoki pęd główny i dużo pędów bocznych nie wywołują jednak dużej podatności na ugięcie łanu. 

Trzy ostatnie lata badań w Polsce pokazały, że MARLEY charakteryzuje się bardzo wysoką 

zimotrwałością. Wspiera ją dodatkowo dobra regeneracja uszkodzeń po zimie, będąca pochodną 

bardzo szybkiego wiosennego startu. Nieco niższy jesienny wigor wzrostu determinuje przydatność 

odmiany do siewu w terminie 

wczesnym i optymalnym. 

 W SKRÓCIE 

• doskonały potencjał plonowania 

• wczesny termin kwitnienia 

• doskonałe gospodarowanie wodą 

• łan wysoki, ale o wysokiej odporności na ugięcie 

Dostępne w opakowaniu 2,1 mln nasion.  POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 60 - 70 

NASION/m² 

 

Darcy  Rzepak  Odmiana: Populacyjna 

Odmiana populacyjna rzepaku ozimego DARCY stanowi kombinację wysokiego potencjału 
plonowania z dobrym profilem zdrowotności. 

Rośliny o niskim pokroju i wysokiej odporności na ugięcie łanu wykształcają sporo pędów bocznych. 

Kwitnie wcześnie, lepiej wykorzystując wiosenne zasoby wody. Dojrzewa natomiast nieco później, 

dzięki czemu okres nalewania nasion jest wydłużony, co ma przełożenie na plon. Te elementy 

powodują, że DARCY nawet na stanowiskach o ograniczonej zasobności spisuje się bardzo dobrze. Ze 

względu na nieco wolniejszy jesienny start odmiana ta jest zalecana do siewów w terminach 

wczesnych i optymalnych. 

 W SKRÓCIE 

• wysoki plon nasion 

• wcześnie kwitnie ale później dojrzewa – dłuższy okres wypełniania łuszczyn 

• dobry profil zdrowotności 

• wysoka odporność na ugięcie łanu 

• dobra adaptacja na słabszych stanowiskach 

Dostępne w opakowaniu 1,05 i 2,1 mln nasion. POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 70 - 80 

NASION/m² 

 

 



Finley  Rzepak  Odmiana: Populacyjna 

FINLEY to odmiana populacyjna, która bardzo dobrze radzi sobie również na słabszych 
stanowiskach, choć pełnię swojego potencjału pokazuje na mocniejszych glebach. 

Rzepak ten jest interesujący również dla tych producentów, którzy ze względu na optymalny rozkład 

żniw poszukują odmian bardzo wcześnie dojrzewających. FINLEY ze względu na intensywny 

wiosenny 

wigor oraz bardzo wczesny początek kwitnienia efektywnie wykorzystuje dostępną po zimie wodę do 

budowania plonu. Długie łuszczyny i wysoka masa tysiąca nasion to podstawowe elementy jego 

wysokiej plenności. FINLEY charakteryzuje się bardzo wysoką zdrowotnością. 

 W SKRÓCIE 

• wysoki plon nasion 

• wysokie zaolejenie 

• bardzo wczesny termin kwitnienia 

• bardzo wczesna dojrzałość 

• bardzo dobra zdrowotność 

Dostępne w opakowaniu 2,1 mln nasion. POLECAMY DO UPRAWY: OPTYMALNY 60 - 70 

NASION/m² 

 


