
 
 

 

OFERTA HANDLOWA – RZEPAK 2017 

Odmiany liniowe 

Hodowla Odmiana Jednostka sprzedaży 
Cena sprzedaży 

netto za jednostkę 

HR Strzelce BRENDY 2,0 mln nasion/3ha 340,00 zł/szt. 

HR Strzelce MARCELO 2,0 mln nasion/3ha 350,00 zł/szt. 

HR Strzelce MONOLIT 2,0 mln nasion/3ha 350,00 zł/szt. 

HR Strzelce CHROBRY 2,0 mln nasion/3ha 370,00 zł/szt. 

Saatbau Linz FREDDY 2,0 mln nasion/3ha 380,00 zł/szt. 

Limagrain PAMELA 1,5 mln nasion/2ha 325,00 zł/szt. 
 

Odmiany mieszańcowe 

Hodowla Odmiana Jednostka sprzedaży 
Cena sprzedaży  

netto za jednostkę 

Monsanto DK SENSEI 1,5 mln nasion/3ha 530,00 zł/szt. 

Monsanto DK SEAX 1,5 mln nasion/3ha 560,00 zł/szt. 

 Monsanto  DK EXCEPTION 1,5 mln nasion/3ha 700,00 zł/szt. 

Monsanto DK EXQUISITE 1,5 mln nasion/3ha 685,00 zł/szt. 

Monsanto DK EXPRIT 1,5 mln nasion/3ha 690,00 zł/szt. 

Monsanto EXTRACT nowość 1,5 mln nasion/3ha 800,00 zł/szt. 

Rapool VISBY F1 1,5 mln nasion/3ha 680,00 zł/szt. 

Rapool POPULAR F1 1,5 mln nasion/3ha 785,00 zł/szt. 

Rapool MERCEDES F1 1,5 mln nasion/3ha 795,00 zł/szt. 

Rapool ATORA F1 1,5 mln nasion/3ha 805,00 zł/szt. 

Euralis ES MERCURE 1,5 mln nasion/3ha 500,00 zł/szt. 

 do powyższych cen należy doliczyć 5 % VAT 

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy : 

KAMILA BOŻEK: Tel.790-546-222 

DOROTA ŻYGADŁO: Tel.787-705-073 

oraz u przedstawicieli handlowych: 

SŁAWOMIR SAFARYN: Tel. 502-321-346 

JACEK POGORZELSKI: Tel. 509-963-950 



 
 

 

 

Odmiany populacyjne 
 

BRENDY – odmiana wyhodowana w 2013 roku o wysokiej mrozoodporności, 

polecana na gleby średnie, dobra odporność na wyleganie. Cechuje się 

wczesnym terminem kwitnienia, dojrzewania oraz dobrą odpornością na 

choroby grzybowe.  
 

BAZALT - nowa odmiana HR Strzelce, o bardzo dobrym potencjale plonowania, 

do 112% wzorca. Bardzo dobre wyniki w wielu rejonach Polski. Odmiana 

charakteryzująca się bardzo dobrym wigorem jesiennym, dzięki czemu jest 

mniej wrażliwa na susze w okresie siewów rzepaku. Dobra odporność na 

wyleganie ułatwia sprawny zbiór podczas żniw. Podwyższona odporność na 

choroby grzybowe pozwala na uzyskanie większych plonów. Polecana na gleby 

średnie. 
 

MARCELO - Nowość HR Strzelce. Wzorzec plenności w doświadczeniach 

COBORU. Dobra odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe. Odmiana 

polecana na gleby nieco lepsze w stosunku do odmian Chrobry czy Monolit. 

Termin kwitnienia i dojrzewania średni.  

 

MONOLIT – czołowa odmiana populacyjna HR Strzelce. Cechami tej odmiany 

jest bardzo dobra mrozoodporność, wysokie i wierne plonowanie. Odmiana ta 

znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby. Termin kwitnienia dojrzewania 

średni. 
 

CHROBRY – nowa odmiana populacyjna HR Strzelce o wysokim plonowaniu, 

pochodząca z krzyżówki z Monolitem. Doskonała zimotrwałość została 

potwierdzona podczas zimy 2015/2016. Chrobry ma niskie wymagania 

glebowe, bardzo dobrze toleruje mozaiki glebowe. Dobra odporność na 

wyleganie ułatwia sprawny zbiór podczas żniw. 
 

 



 
 

 

 

FREDDY – odmiana o bardzo wysokiej zimotrwałości, ma niskie wymagania pod 

względem doboru stanowisk. Wysokość roślin średnia, bardzo dobra odporność 

na wyleganie. Początek kwitnienia i dojrzewania – średnio wczesna. 
 

PAMELA – hodowli Limagrain, jedna z najlepszych odmian populacyjnych, 

podwójnie ulepszona. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. 

Charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością. Odmiana tworzy bardzo 

silnie rozwinięty system korzeniowy w okresie jesiennym. Rośliny średnio 

wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie.  

 

Odmiany mieszańcowe 
 

DK SENSEI – nowa odmiana hodowli Monsanto o niskiej biomasie, polecana na 

różne typy gleb. Nie wymaga stosowania regulatorów na wiosnę, gdyż rośliny 

są naturalnie niskie. Nie wymaga desykacji ze względu na niską biomasę i 

wczesny okres dojrzewania. Odmiana ma naturalną odporność na otwieranie 

łuszczyn i osypywaniu się nasion (nie potrzeba stosować sklejaczy). 

Charakteryzuje się płaską rozetą przed zimą, co wpływa na doskonałą 

zimotrwałość. 
 

DK SEAX – nowa odmiana hodowli Monsanto. Polecana jest w słabsze 

stanowiska glebowe. Termin siewu wczesny lub optymalny. Rośliny niskie, 

wczesne do zbioru niewymagające stosowania regulatoru wiosną, doskonała 

zimotrwałość. Norma wysiewu 50-55 nasion/m2. 

 

DK EXCEPTION – nowa odmiana hodowli Monsanto przeznaczona na różne 

warunki glebowe o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania. W 

doświadczeniach COBORU w 2015 roku – 112% wzorca. Wysokość roślin – 

średnio wysoka o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie 

się nasion. 
 



 
 

 

 

 

DK EXQUISITE – odmiana o wzorcowej zimotrwałości. Daje bardzo wysokie i 

stabilne plony. Polecana na stanowiska dobre i bardzo dobre. Rośliny wysokie o 

bardzo silnym systemie korzeniowym. Rekomendowane jest zastosowanie 

fungicydu o funkcji regulatora wzrostu. Daje dużo rozgałęzień bocznych co jest 

niezwykle ważne przy obniżonej obsadzie. 

 

DK EXPRIT – jedna z nowszych odmian hodowli Monsanto (rejestracja 2013). 

Polecana na wszystkie stanowiska glebowe również na gleby lekkie. Odmiana 

oznakomitej zimotrwałości. Wysokość roślin – średnio wysoka. Rośliny odporne 

na wyleganie o podwyższonej odporności na pękanie i osypywanie się łuszczyn.  
 

EXTRACT - nowa odmiana hodowli Monsanto. Bardzo wysokie i stabilne plony 

w różnych warunkach glebowych - 116% wzorca w doświadczeniach COBORU 

2015r. Odmiana o bardzo wysokiej zimotrwałości. Rośliny wysokie o pokroju 

bardzo zbliżonym do Exquisite. Polecana na gleby dobre i bardzo dobre. 

Wykazuje się bardzo dobrą odpornością na choroby (zgnilizna twardzikowa i 

choroby podstawy łodygi). Wskazane zastosowanie fungicydu o funkcji 

regulatora wzrostu.  
 

VISBY F1 – odmiana o bardzo wysokiej zimotrwałości, posiadająca duży wigor i 

szybkość w rozwoju jesiennym, stabilnie i wysoko plonująca. Odmiana 

praktycznie nie wylega i bardzo mało się osypuje. Polecana na gleby średnie i 

dobre. Tolerancyjna na opóźniony termin siewu. 

 

POPULAR F1 - to odmiana zarejestrowana w 2014r. hodowli Rapool. 

Charakteryzuje się bardzo wysoką mrozoodpornością o wysokim potencjale 

plonowania - 112 % wzorca. Odmiana polecana na gleby dobre i średnie. Powoli 

rozpoczyna wiosenną wegetację co ogranicza ryzyko uszkodzeń przez 

przymrozki. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. 

 



 
 

 

 

 

 

MERCEDES F1 - to odmiana mieszańcowa hodowli Rapool, sprawdzona na 

polach produkcyjnych zarówno w Polsce jak i Europie. Osiąga bardzo wysokie, 

stabilne plony nasion. Idealnie dopasowana do stanowisk na glebach ciężkich. 

Dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami podczas wschodów, może być 

wysiewana w bardzo opóźnionych terminach. Mercedes charakteryzuje się 

wysoką zdolnością regeneracji uszkodzeń po zimie. Odmiana z czołówki 

najlepiej plonujacych odmian w 2016r. - 123% wzorca. 

 

ATORA F1 - to zarejestrowana w 2015 roku mieszańcowa odmiana wzorcowa 

doświadczeń prowadzonych przez COBOR. Niezależnie od warunków 

klimatycznych, charakteryzuje się stabilnym plonowaniem. Odmiana 

tolerancyjna na okresowe susze, buduje silny system korzeniowy. Może być 

uprawiana na różnych stanowiskach od słabszych do bardzo dobrych. ze 

względu na szybkość rozwoju jesiennego w lekko opóźnionych terminach. W 

badaniach COBORU znajduje się w zestawieniu TOP 15 najlepiej zimujących 

roślin.  
 

ES MERCURE – odmiana hodowli Euralis. Znakomita mrozoodporność i 

zdrowotność roślin stanowi fundament plonowania tej odmiany. Jest ceniona 

wśród rolników za stabilne plonowanie. Polecana na gleby dobre i średnie. Ilość 

wysiewu 40-50 nasion/m². Rośliny średniowysokie o wczesnym starcie po 

zimie. 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


