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Materiał siewny Top Farms Nasiona: jak powstaje?
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 6 września 2016

Zbliża się sezon siewów. Część rolników wciąż nie zdecydowała, czy
postawić na własne nasiona czy sprawdzone i odpowiednio
zaprawione kwalifikaty. Aby ułatwić decyzję, odwiedziliśmy zakład
nasienny Top Farms w miejscowości Widok k. Głubczyc w woj.
opolskim. Zobaczcie, jak powstają Top Farms Nasiona!

Na polach pod Głubczycami na Opolszczyźnie kombajny należące do gospodarstwa Top Farms
koszą pszenicę nasienną. Ziarno przeznaczone jest do produkcji kwalifikowanego materiału
siewnego pod marką Top Farms Nasiona.
– 100% areału zbóż nasiennych robimy pod naszą spółkę Top Farms Agro, w zależności od roku
jest to od ok. 7 do 12 odmian zbóż ozimych – mówi Marek Wiciak, dyrektor Działu Roślin
Kombajnowych firmy Top Farms w Głubczycach.
Przed wpuszczeniem danej odmiany w rynek staramy się poznać daną odmianę
z perspektywy uprawowej.
Marek Wiciak, dyrektor Działu Roślin Kombajnowych firmy Top Farms w Głubczycach

Firma Top Farms ma poletka doświadczalne w całej Polsce. Materiał siewny przygotowuje
w 3 lokalizacjach: w Runowie, Czachorowie i w Widoku koło Głubczyc.
– Co dzięki temu daje nam gwarancję oraz rolnikowi, że w każdej części kraju sprawdzamy daną
odmianę – mówi Tomasz Zborowski, doradca firmy Top Farms Nasiona.
– Przed wpuszczeniem danej odmiany w rynek staramy się poznać daną odmianę z perspektywy
uprawowej – dodaje Marek Wiciak.
Dywersyfikacja upraw daje firmie pełne informacje na temat wszystkich cech
i przystosowania upraw do danego rejonu.
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– W głównej mierze skupiamy się oczywiście na zimotrwałości, jak również na plonowaniu
i odporności na choroby podstawy źdźbła – wyjaśnia dyrektor Działu Roślin Kombajnowych.
– Mamy bardzo dużą ilość, 70–80% odmian, które posiadamy w ofercie, są to odmiany, których
poziom odporności jest powyżej 4, co gwarantuje przezimowanie naszych upraw w tej
nadchodzącej zimie – nadmienia Tomasz Zborowski.

Materiał, który trafia do zakładu nasiennego w Widoku, zbierany jest z pól Top Farms pod
Głubczycami.

Zebrane ziarno trafia do pobliskiego zakładu nasiennego w miejscowości Widok.
– Tu zajmujemy się produkcją materiału nasiennego, głównie pszenicy. Produkujemy jej rocznie
kilkanaście tysięcy ton. Jesteśmy największym zakładem tego typu w Polsce. Otrzymujemy
surowiec od naszych producentów, czystego materiału z surowców uzyskujemy od 70 do 85%.
Naszym zadaniem tutaj jest otrzymywanie materiału wysokiej jakości. Po wyczyszczeniu
przekazujemy próby do naszego laboratorium. Po otrzymaniu świadectwa materiał zostaje
zaprawiany, konfekcjonowany i wysyłany do naszych odbiorców – tłumaczy Wacław Ożga,
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kierownik zakładu nasiennego Top Farms Agro w Widoku.
Od dłuższego czasu, czy od kilku lat, obserwujemy znaczny wzrost sprzedaży materiału
siewnego. Świadomość rolnika jest coraz większa.
Marek Curyło, dyrektor punktu handlowego Top Farms Agro w Bogdanowicach Koloni

Wszystkie odmiany materiału siewnego zalecane dla danego regionu można kupić w punkcie
handlowym Top Farms Agro. Ponad 95% towaru firma sprzedaje przez firmy dystrybucyjne
z ostatnich stron katalogu.
– Mamy w swoim katalogu 18 odmian pszenicy ozimej, a także jęczmień ozimy, pszenżyto
ozime i rzepak Kite, który także cieszy się tutaj dużą popularnością wśród rolników. Kilka odmian,
które tutaj sprzedajemy co roku w dużych ilościach, są to takie odmiany jak Ostroga, Hondia, czy
też Bohemia – mówi Piotr Jamuła, pracownik Top Farms Agro w Bogdanowicach Koloni.
– Na punkcie tutaj w Bogdanowicach od dłuższego czasu, czy od kilku lat, obserwujemy znaczny
wzrost sprzedaży materiału siewnego. Świadomość rolnika jest coraz większa – komentuje Marek
Curyło, dyrektor punktu handlowego Top Farms Agro w Bogdanowicach Koloni.
– Co roku sukcesywnie są jakieś zmiany wprowadzane albo dana odmiana jest wprowadzana do
katalogu poprzez doświadczenia, które są prowadzone na polach – mówi Piotr Jamuła.
Top Farms Agro co roku wprowadza nowe lepsze odmiany, które wzbogacają asortyment oferowany
rolnikom.

Zobacz również:
Top Farms Nasiona: nie pozostawiamy rolnika samego!
Nasiona kwalifikowane: jak się to robi?
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