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Nowe odmiany rzepaku ozimego - polskie propozycje
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Data: 6 czerwca 2017

Polskie hodowle nasienne nie próżnują. Kolejne propozycje przedstawia
rolnikom Hodowla Roślin w Strzelcach. Jakie polskie nowe odmiany rzepaku
ozimego możemy zasiać w tym roku?
Trzy nowe odmiany rzepaku ozimego ze Strzelec
Strzelecka Hodowla Roślin proponuje 3 nowe odmiany populacyjne rzepaku ozimego. Jedną z nich
jest odmiana Chrobry, która jest rezultatem krzyżówki z odmianą Monolit. Hodowla ze
Strzelec informuje, że w doświadczeniach rejestrowych COBORU z 2015 roku odmiana ta osiągnęła
wynik na poziomie 110% wzorca. W sezonie 2015/2016 Chrobry należał do najlepiej zimujących
odmian rzepaku w kraju. Zgodnie z zapewnieniami Chrobry, dzięki bardzo wysokiej zimotrwałości
oraz niskim wymaganiom glebowym, może być wysiewany na terenie całej Polski. Odmiana ta
cechuje się także wysoką odpornością na choroby i odpornością na wyleganie.
Polskie odmiany rzepaku są mniej popularne, aniżeli zachodnie. Są jednak również tańsze –
czasem różnica w cenie paczki dedykowanej na 3 ha może wynosić nawet kilkaset złotych.

Nowością w ofercie strzeleckiej firmy jest także odmiana Marcelo. Charakterystyczne jest dla
niej to, że legitymuje się wczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. Co równie ważne nasiona
cechują się wysoką zawartością tłuszczu. W doświadczeniach zagranicznych Marcelo plonował
nawet na poziomie 115% wzorca.
Trzecia z odmian – Bazalt – wyróżnia się bardzo dobrym wigorem jesiennym, średnim
terminem kwitnienia i dojrzewania. Bardzo dobre wyniki Bazalt uzyskał w latach 2014 – 2015 na
Dolnym Śląsku, gdzie w doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał 117 % wzorca.

Polskie odmiany konkurują ceną i jakością
Na rynku dobrze przyjęła się poprzednia nowość z Hodowli Roślin Strzelce – populacyjny
rzepak Metys, dedykowany do siewu na słabszych stanowiskach. Bardzo dobry stosunek ceny
do jakości sprawił, że odmiana ta była chętnie wybierana przez rolników prowadzących swoje
plantacje na glebach mniej zasobnych, dążących do optymalizacji ekonomicznej. Metys
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charakteryzuje się nie tylko niewielkimi wymaganiami glebowymi, ale też wysoką MTN.
Polskie odmiany rzepaku są mniej popularne, aniżeli zachodnie. Nowe odmiany rzepaku ozimego
pewnie nie zmienią tego faktu. Są jednak również tańsze – czasem różnica w cenie paczki
dedykowanej na 3 ha może wynosić nawet kilkaset złotych. To sporo. Argument cenowy może
przemawiać do nas, jednak najważniejsze są wyniki plonowania, tym bardziej w obliczu tego, że
w ciągu dwóch ostatnich lat rzepak był jedną z najbardziej opłacalnych roślin w polskich
gospodarstwach.
Zobacz też: Nowe odmiany rzepaku ozimego – jakie mają geny? , gdzie dowiesz się, dlaczego warto
zwrócić uwagę na odmiany z genem NP37.
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