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Materiał kwalifikowany: postaw na nasiona z dobrej firmy!
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 7 września 2016

Tegoroczne żniwa pokazały, że aby zyskać dobry plon, nie
wystarczy jedynie zadbać o odpowiednią agrotechnikę. Swoje zrobi
pogoda, ale również właściwie dobrane nasiona. Zobaczcie,
dlaczego rolnicy z woj. opolskiego stawiają na materiał
kwalifikowany z firmy Top Farms Nasiona.

Kończą się żniwa. W przeciwieństwie do ubiegłego roku pogoda nie pozwala na szybkie zebranie
ziarna. Rafałowi Źrałko zostało jeszcze ponad 30 ha pszenicy do zebrania.
– W ubiegłym roku pogoda, że tak powiem, rozpieściła nas, była wydajność lepsza, wszystko było
w pełnych parametrach. W tym roku z parametrami bywa różnie, z wydajnością jest o wiele
słabiej niż w ubiegłym roku – mówi Rafał Źrałko, rolnik z Nowej Wsi Głubczyckiej (woj. opolskie).
Prawie cały areał upraw rolnik obsiewa materiałem kwalifikowanym.
– Kwalifikaty dają nam oczywiście, większe plony, a co za tym większy zysk – wyjaśnia rolnik.
W gospodarstwie pana Rafała przeważają gleby o III klasie bonitacji, ale jak twierdzi, nie bierze tego
pod uwagę przy wyborze odmiany.
Jest dobrze posiać właśnie materiał kwalifikowany i z dobrej firmy, dobrze przygotowany jest.
Bo są różne firmy, mają różne maszyny do przygotowania tego materiału siewnego, ale tutaj
właśnie Top Farms ma światowej klasy sprzęt.
Bogusław Mazur, rolnik z Zubrzyc

– Stosujemy już takie sprawdzone odmiany, które siejemy od kilku lat, no i cały czas uzupełniamy
to o jakieś nowości, które pojawiają się. Średnio uprawiamy 5 różnych odmian. One są
sprawdzone u nas, tak że wiemy, że i przetrzymają wszystkie warunki, i że zbierzemy je w klasie
konsumpcyjnej. Agrotechnika jest na wysokim poziomie, więc stosujemy wysokie nawożenie –
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opowiada pan Rafał.
Sąsiad pana Rafała, Bogusław Mazur, już skończył żniwa. W tym roku jakość ziarna, jakie
zebrał z pól, nie jest tak dobra jak przed rokiem.
– Łapie praktycznie parametry konsumpcyjne i jest troszeczkę problem z gęstością – mówi
Bogusław Mazur, rolnik z Zubrzyc (woj. opolskie).
Pan Bogusław, gospodarujący na 60 ha pól klasy od II do IV, od kilku lat stosuje sprawdzone
odmiany materiału siewnego.
– W sąsiedniej miejscowości firma Top Farms ma bardzo dobrej jakości ten materiał. Jest dobrze
posiać właśnie materiał kwalifikowany i z dobrej firmy, dobrze przygotowany jest. Bo są różne firmy,
mają różne maszyny do przygotowania tego materiału siewnego, ale tutaj właśnie Top Farms ma,
z tego co wiem, to światowej klasy sprzęt. Firma Top Farms w tym rejonie uprawia te pszenice,
ten materiał siewny, no i akurat te odmiany co oni mają, no to tutaj na naszym terenie się
sprawdzają. Jest różnica między jedną a drugą odmianą co roku, dlatego sieje się 2–3
odmiany. Ja jestem zadowolony z tego materiału siewnego, jestem zadowolony bardzo –
podkreśla pan Bogusław.

Rolnicy z woj. opolskiego ufają Top Farms Nasionom, bo wiedzą, że są one zbierane z okolicznych
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pól, a co za tym idzie takich samych warunków glebowo-klimatycznych, jakie panują w ich
gospodarstwach.

Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego dopłaca do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.
– I to też dużo wpływa na zakup tego materiału, no bo jest dopłata – komentuje rolnik.
Dopłata też w jakimś stopniu zachęca rolników do wymiany materiału siewnego na nowy.
Mieczysław Myśliwy

Inni rolnicy również potwierdzają, że opłaca się stosować sprawdzone nasiona.
– Jest to, moim zdaniem, najtańszy środek, który prowadzi do poprawy wzrostu plonu. Zużywa się
mniej materiału siewnego niż własnego, gdyby był używany z własnego zbioru materiał. Można
dobrać sobie odpowiednią odmianę, co do terminu siewu, co do parametrów jakościowych, jakie
się chce uzyskać, zimotrwałości, więc na pewno warto stosować materiał siewny, tym bardziej,
że przysługuje, no chociaż mniejsza dopłata niż to było w poprzednim okresie, ale, no jednak ta
dopłata też w jakimś stopniu zachęca rolników do wymiany materiału siewnego na nowy –
komentuje Mieczysław Myśliwy z firmy „Farmer” z Głubczyc.
Firma Top Farms Agro oferuje rolnikom sprawdzone w całej Polsce i dostosowane do każdego pola
odmiany zbóż. Poletka doświadczalne prowadzone są na terenie całego kraju. Materiał siewny
przygotowywany jest w 3 lokalizacjach: w 2 w Wielkopolsce oraz woj. opolskim w okolicy Głubczyc,
dzięki czemu można mieć pewność, na jakie warunki nadają się konkretne odmiany.

Podobne:
Program NASIONA PREMIUM, czyli gwarancja najwyższej jakości
Rolnik nowoczesny: dzięki kwalifikatom można tylko zyskać!
Nasiona kwalifikowane: jak się to robi?
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