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Cechy jakościowe nasion w nowoczesnej produkcji
maszynowej
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Firma Top Farms Nasiona oferuje nasiona o najwyższej jakości i wyrównaniu,
a także doskonale pokryte zaprawą. Cechy jakościowe nasion chwali pan
Witold Hadam z Lubelszczyzny. Ważna jest przede wszystkim czystość
i odpowiednie zaprawienie. Bezkompromisowe podejście do wyboru nasion
doprowadziło pana Witolda do Top Farms Nasiona, co nie dziwi, gdy
przyjrzymy się doświadczeniu i filozofii firmy.
Oferujemy nasiona dokładnie wyczyszczone, wyrównane, w 100% pokryte dobrymi zaprawami, które
skutecznie chronią rośliny w początkowych fazach wzrostu. Tak przygotowany materiał siewny
przekłada się na wysoki plon.
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Top Farms Nasiona w Polsce posiada trzy zakłady nasienne. W każdym z nich kładzie nacisk na
produkcję w oparciu o nowoczesne maszyny produkcyjne, a także o wysoko wyposażone laboratoria.

Cechy jakościowe nasion – czystość i skuteczność zaprawiania
Precyzyjność technologii czyszczenia i zaprawiania ziarna jest taka sama jak przy produkcji
bazowego materiału siewnego. Obejmuje ona dokładne, pięciostopniowe oczyszczanie, a także
w pełni efektywne pokrycie zaprawami o bardzo wysokiej skuteczności ochrony siewek. Podczas
czyszczenia w dobrych latach uzyskujemy 15% pośladu, a w trudnych nawet do 30%.
Oznacza to, że z 1 tony surowca nasiennego z pola otrzymujemy zaledwie 700 kg materiału
siewnego. Na każdym etapie nasiona są odpylane, co jeszcze bardziej podnosi czystość
i skuteczność zaprawiania. Podczas produkcji maszynowej linie technologiczne są regularnie
czyszczone, zgodnie z wytycznymi obejmującymi technikę czyszczenia i kontroli. Zapewnia to brak
zamieszania odmianowego i gatunkowego. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która gotowe nasiona
poddaje kontroli w niezależnych, zagranicznych laboratoriach.

Bezkompromisowość w dążeniu do najwyższej jakości

Pan Witold Hadam uważa cechy jakościowe nasion za wiodący czynnik przy wyborze materiału
siewnego. Stara się podchodzić do kupna bardzo odpowiedzialnie.

Witold Hadam, Gospodarstwo Rolne Witold Hadam Przedmieście Szperówka woj. lubelskie.
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Prowadzę gospodarstwo rolne o pow. 300 ha. Zajmuję się produkcją roślinną: dominujące
gatunki to pszenica, burak cukrowy i rzepak.
Do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego podchodzę bezkompromisowo. Najważniejsza dla
mnie są cechy jakościowe nasion, które mogę zobaczyć zaraz po otwarciu worka. Nasiona muszą
być równe, bez domieszek innych gatunków, bez śmieci i dokładnie zaprawione.

Nasiona od Top Farms Nasiona wykazują się najwyższą jakością, są wyrównane, odpowiednio
zaprawione oraz zachowują czystość odmianową i gatunkową.

Co daje tak wysoka jakość materiału siewnego?
Wyrównanie nasion to równe wschody, łatwość zabiegów i prowadzenia plantacji, a do tego
identyczny, piękny wygląd łanu. Kiedy rośliny są idealnie równe, to także łatwiej wyłapać ewentualne
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zanieczyszczenie obcymi roślinami na plantacji, będące pozostałością przedplonu lub przyniesione
z innych pól. Dlaczego zwracam uwagę na to, czy nie ma obcych gatunków, a tego chyba nie muszę
tłumaczyć. Co do zanieczyszczeń – siewnik to bardzo precyzyjny sprzęt. Dbam o niego i nie chcę
go uszkodzić jakimiś kamieniami czy kawałkami drewna! Warto jeszcze zwrócić uwagę na jakość
zaprawy jak i dokładność zaprawienia. Dobra zaprawa to zdrowe rośliny od samego
początku wegetacji.

Żaden rolnik lub mała firma nasienna nie są w stanie wyprodukować takiej jakości materiału
siewnego jak Top Farms Nasiona.

W Top Farms Nasionach znajduję wszystko, czego szukam. Zarówno dobre odmiany: obecnie na
polu mam zasiane pszenice: Princeps, Euclide, Hondię oraz Desamo, a także
gwarancję najwyższej jakości nasion. Porównując Top Farms Nasiona z innymi producentami nasion,
różnicę widać „gołym okiem”. Nasiona są równe, równomiernie zaprawione, brak śmieci i innych
gatunków. Żaden rolnik lub mała firma nasienna nie są w stanie wyprodukować takiej jakości
materiału siewnego. Nie mają możliwości założenia dużej plantacji nasiennej czy też wyposażenia
zakładów w nowoczesny, wysoko wyspecjalizowany sprzęt. A drugi raz różnicę widzę już na
polu. Rośliny są zdrowe, równe – wręcz identyczne, no i brak obcych odmian i gatunków.
Więcej informacji na temat produkcji maszynowej, a także firmy Top Farms Nasiona znajdziesz na
stronie: http://www.topfarms-nasiona.pl/

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

