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Oferujemy Państwu wczesne odmiany 

słonecznika bułgarskiej oraz serbskiej 

hodowli przystosowane do różnych 

technologii uprawy.  
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Odmiana 
Technologia 

uprawy 

Grupa 

wczesności 

Cena, 

zł/js 

X4219 Express® średnio-

wczesna 

780 

Cobalt Clearfield® wczesna 780 

NS Kruna Klasyczna wczesna 680 

 

Nasiona  są zaprawiane AApprroonn  ii  MMaaxxiimm..   

1 j.s. zawiera 150 000 nasion.   

1 j.s. – na 2,15 ha. 

Ceny nie zawierają podatku VAT 



1

Wigor 
nasion

Odporność 
na suszę

Jednolitość 
kwitnienia

Mączniak 
rzekomy

Szara 
pleśń

Plamistość 
łodyg

Zdrowie pod 
koniec sezonu

Tolerancja na
 wyleganie

- Odmiana średnio wczesna
- Odporna na herbicyd express
- Doskonała  wytrzymałość  łodyg
- Wczesne dojrzewanie, doskonała siła 
   korzeni

Potencjał wydajności Oporność na choroby

Agronomia

Potencjał plonowania (t/ha)

Zawartość oleju (%)

Zalecana optymalna gęstość 
siewu (roślin na hektar)

Grupa dojrzewania: średnio wczesna

Odmiana została wyhodowana do 
wytwarzania wysokiej ilości plonu oleju 
przy niskim poziomie zaangażowania 
uprawiającego.  Odpowiedni wybór 
wszędzie tam, gdzie jest problem z 
chwastami i chorobami dzięki  tolerancji  
na herbicyd Express.

TYP > Linolowy



2

Wigor 
nasion

Odporność 
na suszę

Jednolitość 
kwitnienia

Mączniak 
rzekomy

Miotła 
słonecznika

Szara 
pleśń

Plamistość 
łodyg

Zdrowie pod 
koniec sezonu

Tolerancja na
 wyleganie

- Odmiana wczesna o wysokiej 
   zawartości oleju
- Odporna na herbicyd Clearfield
- Odporny na wiele ras mączniaka 
   rzekomego

Potencjał wydajności Oporność na choroby

Agronomia

Potencjał plonowania (t/ha)

Zawartość oleju (%)

Zalecana optymalna gęstość 
siewu (roślin na hektar)

Grupa dojrzewania: wczesna

Cobalt 2 jest wczesna odmianą, 
wysoko-oleistą hybrydą z odpornością na 
wiele ras mączniaka rzekomego. Dzięki 
doskonałej odporności na choroby i 
technologi Clearfield, jest idealnym 
wyborem dla wszystkich regionów uprawy 
słonecznika.

TYP > Wysoko-oleisty 
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NS KRUNA
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Wigor 
nasion

Odporność 
na suszę

Jednolitość 
kwitnienia

Mączniak 
rzekomy

Szara 
pleśń

Plamistość 
łodyg

Zdrowie pod 
koniec sezonu

Tolerancja na
 wyleganie

- Odmiana wczesna z wysokim 
   potencjałem plonowania
- Odporna na wiele ras mączniaka 
   rzekomego
- Niska łodyga z dużą głową

Potencjał wydajności Oporność na choroby

Agronomia

Potencjał plonowania (t/ha)

Zawartość oleju (%)

Zalecana optymalna gęstość 
siewu (roślin na hektar)

Grupa dojrzewania: wczesna

NS Kruna to wczesna odmiana nowej 
generacji. Genetycznie odporna na 
wszystkie rasy mączniaka rzekomego. 
Wysoka tolerancja na plamistość łodyg 
słonecznika, czarny uwiąd oraz zgniliznę 
twardzikową.

TYP > Oleisty 


