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Mieszanki Top Pszenice – trzy odmiany jeden plon!
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 20 sierpnia 2020

Top Pszenice to najnowszy produkt od Top Farms Nasiona. Do sprzedaży
weszły w 2018 roku i już zrobiły furorę na rynku. Świadczy o tym wzrost
sprzedaży o 500 %, w przeciągu dwóch lat. Dowiedz się czym są mieszanki
pszenic ozimych, skąd się wziął ten pomysł oraz jakie korzyści niesie ze sobą
ich siew!
Top Pszenice to nic innego jak mieszanki pszenic ozimych. Dalej brzmi skomplikowanie? Spieszymy
z odpowiedzią! Mieszanki te składają się z trzech precyzyjnie dobranych odmian, które uzupełniają
się wzajemnie. Czyj to pomysł? Firmy Top Farms Nasiona, która wychodzi z innowacyjnym
rozwiązaniem od praktyka dla praktyka! Dowiedz się dlaczego warto postawić na mieszanki pszenic
Top Pszenice!

Innowacyjny pomysł czy sprytny>Innowacyjny pomysł czy sprytny
marketing?

: 220px" class="wp-caption alignright">
Piotr Jakubowski, dyrektor działu Top Farms Wielkopolska.
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Zanim z góry ocenisz pomysł Top Farms Nasiona dowiedz się dlaczego naszym zdaniem warto
zwrócić na niego uwagę. Badania pod kątem tworzenia specjalistycznych mieszanek pszenicy
ozimej były prowadzone już w ubiegłych dekadach w Europie Zachodniej. Dowiodły one ich
wysokiej wartości użytkowej. Grupa Top Farms w swoich gospodarstwach zlokalizowanych w całej
Polsce od lat prowadzi doświadczenia nad ich produktywnością. – Austriackie firmy już w latach
80-90 prowadziły badania nad mieszankami pszenic ozimych. Piotr Jakubowski jeden z naszych
specjalistów postanowił wykorzystać ten pomysł i zaimplementować go w Polskich warunkach, ze
względu na ciekawe wyniki badań. – mówił Łukasz Kostyk, dyrektor handlowy z Top Farms Agro.
Prowadzone badania w Polsce udowodniły przydatność mieszanek w naszych warunkach.
Pierwsza testowana mieszanka pozytywnie zaskoczyła producentów szczególnie wysoką
zimotrwałością, plonowaniem oraz wyjątkową odpornością na zwierzynę. W ubiegłych latach
dowiodła swojej niezawodności, a w fazie testów w 2016 roku osiągnęła rekordowy plon – 10,4 t/ ha,
co tylko potwierdza słuszność używania wyselekcjonowanych kombinacji nasion. Ponadto badania
potwierdziły wysokie wyniki plonowania mieszanek, które są wyższe od średnich plonów
pojedynczych odmian.

Po co mieszać pszenicę?
Pomysł na mieszanie odmian pszenic wziął się z potrzeb rynku. Każdy rolnik ch>Po co mieszać
pszenicę?
lnie dopasowaną do jego warunków, która wyda wysoki plon o dobrej jakości nasion. – Według nas
nie ma czegoś takiego jak odmiana idealna. – podkreślał Łukasz Kostyk. Jeśli hodowca
wyprodukuje odmianę, która będzie wysoko plonować, będzie odporna na choroby czy na wyleganie
to w mniejszym stopniu będzie np. tolerancyjna na niskie temperatury. Pomysł, który przyświecał
stworzeniu mieszek to wprowadznie rozwiązania, które uzupełni luki w genetyce pojedynczych
odmian pszenicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MIESZANKACH TOP JOA ORAZ TOP HPF

Idealna odmiana pszenicy ozimej nie istnieje, jednak Top Farms Agro dowiodło, że można
stworzyć mieszankę bliską ideałowi

– Ideą stworzenia mieszanek było dobranie takich odmian, które krótko mówiąc uzupełnią się
nawzajem. Komponenty są dobierane, tak aby odmiany jak najlepiej ze sobą
współpracowały, pokazywały swoje mocne strony, a jednocześnie wykluczały słabe strony
pozostałych odmian w mieszankach. – dodał. W ofercie Top Farms Nasiona są dwie mieszanki
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pszenic, które spełniają potrzeby rolników mowa o Top JOA oraz młodszej koleżance Top HPF.

Mieszanka późnych odmian pszenicy
Mieszanka późnych odmian pszenicy
ofakt.pl/wp-content/uploads/2018/06/lg-jutta-250x167.jpg" alt="LG Jutta" width="250" height="167"
/>
Odmiana LG Jutta to bazowy składnik mieszanki Top JOA
fot. Małgorzata Srebro

Top JOA to mieszanka o wybitnej zimotrwałości o elastycznym terminie siewu. – W jej skład
wchodzą trzy bardzo dobre odmiany pszenicy – Ostroga z hodowli Danko, LG Jutta od Limagrain
oraz Achim od Saaten Union. Ich częścią wspólną jest wczesność, która musi być jednakowa dla
każdej odmiany która znajdzie się w mieszance. – mówił Łukasz Kostyk.
Dobór odmian pszenicy do mieszanki Top JOA nie był przypadkowy. Tak jak już wcześniej
wspomniano odmiany muszą się wzajemnie uzupełniać. – LG Jutta to bazowa odmiana
w mieszance Top JOA. Odpowiada ona za wysoki plon ziarna ze względu na swoją główną
cechę – fenomenalne krzewienie. Następnie Achim, która ma za zadnie zapewnić roślinom
bardzo wysoką zdrowotność i jakość ziarna. Trzecia Ostroga nie tylko chroni przed zwierzyną ze
względu na ości, ale także daje odporność na niekorzystne warunki pogodowe. – dodał nasz
rozmówca. Takie połączenie odmian od sprawdzonych hodowców daje pewność uzyskania
wysokiego plonu, dobrej jakości nawet w przypadku niekorzystnych warunków i opóźnionych siewów.
Warto dodać, że odmiany LG Jutta oraz Ostroga charakteryzują się wysoką zimotrwałością, co
pozwala uprawiać mieszankę Top JOA na terenie całego kraju.

Top HPF nowość odmian średnio-wczesnych
Poprzednia mieszanka jest dostępna w sprzedaży od 2018 roku. Odpowiedzią Top Farms Agro na
rosnące zapotrzebowanie rynku oraz coraz trudniejsze warunki uprawy np. suszę jest mieszanka
Top HPF. – Od 2020 roku mamy w swojej of>Top HPF nowość odmian średnio-wczesnych
ukty/pszenica-ozima/top-hpf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Top HPF dla klientów,
którzy poszukują pszenicy do wcześniejszych zbiorów. Jest to mieszanka również oparta na trzech
odmianach – Hondi z hodowli Danko, RGT Provision z RAGT oraz Fenomenie od KWS. –
mówił dyrektor handlowy Top Farms Agro. Za plonotwórczość w tej mieszance odpowiada odmiana
RGT Provision. Wybitną wręcz zdrowotność ziarna oraz jego wysoką jakość (zimotrwałość) zapewnia
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Hondia. Natomiast Fenomen daje jakość, wysoki plon oraz ze względu na ości chroni uprawę przed
zwierzyną.

Zalety mieszanek Top Pszenice
Wszystkie odmiany wchodzące w skład mieszanek Top Pszenice są testowane w warunkach
Polskich. Pamiętajmy, że Grupa Top Farms dysponuje gospodarstwami produkcyjnymi praktycznie
w każdym regionie klimatycznym kraju. Dzięki temu mamy pewność, że odmiany te sprawdzą się
dosłownie w każdych warunkach. Pona>Zalety mieszanek Top Pszenice
z dla każdego gospodarstwa w Polsce. Zaletą mieszanek jest możliwość ich siewu w różnych
terminach.
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Mieszankę TOP JOA odznacza się nie tylko wysokim plonem, ale także wysoką zdrowotnością
i przydatnością na różne stanowiska
fot. Top Farms

Nie należy się także obawiać o ich zbiór, gdyż odmiany w mieszankach same się regulują oraz
dojrzewają w tym samym terminie, co znacznie ułatwia ich zbiór. Obydwie mieszanki zawierają
w swoim składzie odpowiednio po 33 %, 33 % oraz 34 % każdej z odmian pszenicy. Każdy
rolnik mały i duży może pozwolić sobie na siew mieszanek Top Pszenice, w swoim gospodarstwie.

Jakość mieszanek Top Pszenice
Firma Top Farms Agro stawia na jakość kwalifikowanego materiału siewnego oraz jako jedyna
definiuje go w czterech krokach. Pierwszym z nich jest wybór odmiany pochodzącej od
sprawdzonego hodowcy oraz przetestowanej w Polskich warunkach. Drugim jest produkcja materiału
siewnego na najlepszych stanowiskach (zawsze po roślinach dwuliściennych), którymi dysponuje
firma. >Jakość mieszanek Top Pszenice
ozwalająca uzyskać jednolity materiał siewny oraz precyzyjne zaprawianie. – Wybór zaprawy dla

nas ma ogromne znacznie. Naszym priorytetem jest zaprawianie najlepszych nasion
najlepszą zaprawą zapewniającą zarówno doskonałe pokrycie ziarna, jak i jego
ochronę w 100 %. – dodał Łukasz Kostyk. Czwartym krokiem jest całoroczny serwis oraz
doradztwo ze strony naszych specjalistów.
Wszystkie pszenice Top Farms Nasiona niezależnie od odmiany są zaprawiane najlepszą zaprawą
dostępną na rynku. Zaprawa wybierana jest na podstawie jej innowacyjności oraz skuteczności
działania względem najgroźniejszych chorób zagrażających pszenicy ozimej w początkowych fazach
rozwojowych. – Dlatego postawiliśmy na zaprawę Vibrance Star od Syngenta, która nie tylko
zwalcza podstawowe choroby, ale także jako jedyna ma w etykiecie zwalczanie pałecznicy
zbóż i traw. Ponadto działa jako biostymulator dzięki zwartości substancji czynnej z grupy SDHI –
Sedaxan. – podsumował Łukasz Kostyk dyrektor handlowy Top Farms Agro.
Mieszanki Top Pszenice są dostępne u wszystkich dystrybutorów współpracujących z firmą Top
Farms Agro.

Czy artykuł był przydatny?
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