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Nie pozwól, aby chwościk przyczynił się do spadku 
wydajności na Twojej plantacji.
 Chwościk buraka przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia plonów i zawartości cukru.

 Siejąc odmiany standardowe, nie unikniesz szkód spowodowanych przez chwościka buraka.

 Ochrona fungicydowa staje się mniej skuteczna:

• zmniejszona skuteczność dostępnych fungicydów,

• wycofywanie substancji aktywnych fungicydów.

 Brak pełnej ochrony przed chwościkiem buraka oznacza większą ilość pozostałości zainfekowanych
liści w glebie, a tym samym silniejszą presję tej choroby w kolejnych latach.

Zielone liście aż do zbiorów

Niezakłócona fotosynteza
Mniej pozostałości zakażonych liści 

w glebie po zbiorze

Nieprzerwany rozwój 
roślin buraka

Ograniczenie powstawania 
odporności na fungicydyWysoki potencjał plonowania

Wydajność Dobra zdrowotność pól

Odmiana 
standardowa

Odmiana 
CR+
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TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Nr 1 w plonie cukru i korzeni wśród odmian  
zarejestrowanych w 2022 r.

	■ Stabilne i wysokie plonowanie.

	■ Odmiana o najwyższej na rynku odporności 
na chwościka buraka.

	■ Bardzo wysokie plony niezależnie od presji  
chwościka buraka.

	■ Pozwala opóźnić i zmniejszyć ilość zabiegów 
fungicydowych.

	■ Odmiana w typie normalnym o zawartości 
cukru powyżej poziomu wzorca.

VIOLA KWS
RZ / CR+

ROK REJESTRACJI 2022

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2020-2021):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 14,9 109,1

Plon korzeni 
(t z ha) 98,3 109,6

Zawartość cukru
(%) 17,4 100,6

Zielone liście aż do zbiorów
POKRÓJ ODMIANY

Kolor liści:

Wielkość blaszki:

Długość ogonków:

Ustawienie rozety:

Wystawienie główek:

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O TEJ

 ODMIANIE
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Jak zoptymalizować ochronę na plantacji obsianej 
odmianami CR+?

O ile możemy zmniejszyć liczbę zabiegów na plantacjach 
z odmianami CR+?
Wyniki doświadczeń sugerują możliwość zmniejszenia liczby zabiegów fungicydowych. Jednakże 
decyzja o konieczności wykonywania zabiegu fungicydowego powinna zawsze wynikać z obserwacji 
na polu. Liście buraka cukrowego powinny być zielone aż do zbioru.

1. Wykonaj zabieg na polu z odmianą CR+ w momencie pojawienia się 
pierwszych plamek – nie wcześniej.

2. Najważniejsze jest wykonanie 1. zabiegu w odpowiednim momencie.

Zabieg fungicydowy na odmianach CR+ stosuje się w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.  
Należy spodziewać się, że pierwsze plamki chwościka na odmianach CR+ występują znacznie później.

Kontrola pól

Zabieg 
fungicydowy

Odmiany CR+ to oszczędność zabiegów ochrony fungicydowej

Niska presja 
chwościka 

buraka

Średnia presja 
chwościka 

buraka

Wysoka presja 
chwościka 

buraka

Liczba zabiegów 1 2 3 4

Zabieg ochrony fungicydowej

Zabieg oszczędzony

1. Objawy choroby pojawią się znacznie później.

2. Obserwuj swoje pole, aby wykonać zabieg w odpowiednim momencie.

3. Sprawdź, czy nie wystąpiły inne choroby liści, np. mączniak prawdziwy, 
rdza buraka, brunatna plamistość liści.
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TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Najwyższy plon cukru wśród odmian zarejestrowanych 
w 2021 r. – aż 115% wzorca.

	■ Bardzo duże plony niezależnie od presji 
chwościka buraka.

	■ Pozwala opóźnić i zmniejszyć ilość 
zabiegów fungicydowych.

	■ Odmiana w typie cukrowym.

	■ Przełomowy poziom odporności na chwościka buraka.

ADELKA KWS
RZ / CR+ 

ROK REJESTRACJI 2021

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2019-2020):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 15,1 114,8

Plon korzeni 
(t z ha) 96,6 109,4

Zawartość cukru
(%) 17,6 104,1

Przełom w walce z chwościkiem
POKRÓJ ODMIANY

Kolor liści:

Wielkość blaszki:

Długość ogonków:

Ustawienie rozety:

Wystawienie główek:
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DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O TEJ

 ODMIANIE



Powstały na drodze klasycznej 
hodowli

Tolerancyjne na herbicyd 
CONVISO® ONE

Najwyższe bezpieczeństwo 
upraw z CONVISO® ONE

Pełny potencjał wydajności

Posiadają ten sam potencjał 
i cechy jak odmiany klasyczne

Szerokie spektrum 
zwalczania chwastów

Zwalcza chwasty i burako-
chwasty odmian klasycznych

Mniejsza liczba zabiegów

Może być mieszany 
z innymi herbicydami

Innowacyjne 
zwalczanie chwastów

Dowiedz się 
więcej.

CONVISO® SMART
Bezwzględny dla chwastów, bezpieczny dla buraków 
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Odmiany 
SMART KWS

CONVISO® ONE

MAM 
TĘ MOC
oszczędzać czas
w ochronie upraw
buraka cukrowego



TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Rekomendowana do profilaktycznego stosowania  
w zmianowaniu zagrożonym nicieniami.

	■ Duży potencjał plonowania.

	■ Zalecana do uprawy w technologii CONVISO® SMART.

	■ Wyrównany kształt korzeni i równomierne wystawanie 
główek ułatwiające zbiór.

	■ Średnia odporność na chwościka buraka.

SMART LATORIA KWS
RZ / NT

ROK REJESTRACJI 2021

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2019-2020):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 12,8 97,3

Plon korzeni 
(t z ha) 89,7 101,5

Zawartość cukru
(%) 16,5 97,6

Pełna ochrona
POKRÓJ ODMIANY

Kolor liści:

Wielkość blaszki:

Długość ogonków:

Ustawienie rozety:

Wystawienie główek:
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 ODMIANIE



SIEJEMY 
PRZYSZŁOŚĆ 

OD 1856

Uzyskaj MOC, uprawiając 

buraki cukrowe w technologii 

CONVISO® SMART.

MAM
TĘ MOC
skuteczniej
zwalczać chwasty

mam tę moc



	■ Zalecana do uprawy w technologii  
CONVISO® SMART.

	■ Duża odporność na chwościka buraka.

	■ Stabilne plonowanie.

	■ Wyrównany kształt korzeni.

	■ Zalecana do uprawy w technologii  
CONVISO® SMART.

	■ Sprawdzona na polach 
produkcyjnych.

	■ Duża odporność na chwościka  
buraka.

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2017-2018):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 13,5 93,5

Plon korzeni 
(t z ha) 85,1 95,9

Zawartość cukru
(%) 18,1 98,4

ROK REJESTRACJI 2022

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2020-2021):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 13,3 97,3

Plon korzeni 
(t z ha) 89,1 99,3

Zawartość cukru
(%) 17,0 98,3

SMART PERLA KWS
RZ / CR

SMART GLADIATA KWS
RZ / CR

Perłowa słodycz

Zrównoważona
i stabilna

TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O TEJ ODMIANIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O TEJ ODMIANIE
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SIEJEMY
PRZYSZŁOŚĆ 

OD 1856

Mątwik burakowy – objawy,  
szkodliwość i zwalczanie 

Należy regularnie obserwować stan 
roślin na plantacji. Analiza glebowa 
przed uprawą buraka wykaże poziom 
zainfekowania gleby.

Przy uprawie odmian tolerancyjnych na glebach niezasied-
lonych przez mątwika nie ma ryzyka utraty plonu. Na polu 
obsianym odmianą tradycyjną, podejrzanym o obecność 
nicieni, zaleca się dodatkowo wysiew pasa odmiany tole- 
rancyjnej. W trakcie wegetacji obserwować, czy występują 
różnice w stanie roślin odmiany tradycyjnej i tolerancyjnej. 

Stosowanie roślin niebędących żywicielami 
mątwika zmniejsza populacje szkodnika  
o ok. 40% rocznie. Stosowanie prawidłowego 
płodozmianu pomoże zredukować ilość 
nicieni w glebie.

BCN+ / BCN- – rośliny żywicielskie i nieżywicielskie.

Jak przeciwdziałać?
 Obserwacja 
i analizy glebowe1. Zmianowanie2. 

Odmiana tolerancyjna
(w warunkach zamątwiczenia)

75 
t / ha

Plon korzeni

Odmiana nietolerancyjna
(w warunkach zamątwiczenia)

52 
t / ha

Plon korzeni

 Wysiew odmian 
tolerancyjnych na nicienie3. 

BCN +

BCN –

W efekcie:

straty plonu

Korzenie tworzą tzw. 
brodę korzeniową

Słaby rozwój  
i deformacje korzenia 

Na korzeniach włośniko-
wych widoczne cysty barwy 
białawej do brązowej

Placowe więdnięcie liści 
w godzinach południowych 
przy silnym nasłonecznieniu

30 – 60%
Źródło: BBRO, 2016

Nicień długości 1 mm wnikający i żerujący wewnątrz komórek korzenia buraka. 
Każda cysta zawiera do 200 jaj i larw.

Co to jest mątwik burakowy?

Przy utracie plonu do 10% objawy na roślinach są trudne do zauważenia.

Sprzyjające czynniki:

 Zbyt częsta uprawa buraka 
na tym samym polu

Inne rośliny żywicielskie 
w płodozmianie, np. rzepak ozimy 

Roznoszenie przez narzędzia 
i maszyny rolnicze

Ciepło i wilgotna gleba



TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Najwyższy plon technologiczny cukru wśród odmian 
zarejestrowanych w 2018 r.

	■ Najlepsza odmiana w ostatnich latach  
w doświadczeniach PDO.

	■ Zalecana do profilaktycznego stosowania  
w zmianowaniu zagrożonym mątwikiem burakowym.

	■ Średnia odporność na chwościka buraka.

	■ Wysoka jakość przetwórcza.

ELISKA KWS
RZ / NT / CR

ROK REJESTRACJI 2018

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2016-2017):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 15,2 104,1

Plon korzeni 
(t z ha) 93,8 104,5

Zawartość cukru
(%) 18,1 100,6

POKRÓJ ODMIANY

Kolor liści:

Wielkość blaszki:

Długość ogonków:

Ustawienie rozety:

Wystawienie główek:

Najlepsza w badaniach COBORU
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 ODMIANIE



TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Odmiana w typie normalno-cukrowym.

	■ Jedna z najlepszych odmian w plonie cukru 
w doświadczeniach PDO.

	■ Duża odporność na chwościka buraka.

	■ Bardzo wysoka jakość przetwórcza.

	■ Zalecana na wcześniejszy zbiór, jeśli zachodzi  
taka konieczność.

ROSSELINA KWS
RZ / CR

ROK REJESTRACJI 2020

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2018-2019):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 14,0 100,7

Plon korzeni 
(t z ha) 86,0 97,6

Zawartość cukru
(%) 18,3 101,1

Jakość na medal
POKRÓJ ODMIANY

Kolor liści:

Wielkość blaszki:

Długość ogonków:

Ustawienie rozety:

Wystawienie główek:
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TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

TERMIN ZBIORU

Wczesny Średni Późny

	■ Bardzo wysoki plon cukru.

	■ Wysoki plon korzeni.

	■ Niskie straty cukru w melasie.

	■ Stabilne plonowanie.

	■ Odmiana w typie normalnym.

	■ Wyrównany kształt korzeni 
ułatwiający zbiór.

ROK REJESTRACJI 2022

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2020-2021):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 13,9 101,5

Plon korzeni 
(t z ha) 91,0 101,4

Zawartość cukru
(%) 17,4 100,6

ROK REJESTRACJI 2022

Ważniejsze cechy użytkowe
(wyniki rejestrowe COBORU 2020-2021):

Cecha
Wartość  

bezwględna
% 

wzorca

Plon cukru 
(t z ha) 14,1 103,3

Plon korzeni 
(t z ha) 92,5 103,1

Zawartość cukru
(%) 17,2 99,4

DAVORKA KWS
RZ

DOBROMIRA KWS
RZ

Plonotwórcza siła

Zrównoważona
i stabilna
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Serwis myKWS jest wsparciem dla rolników w podejmowaniu 
decyzji dotyczących upraw rolnych. Dzięki narzędziom 
i kalkulatorom myKWS uprawa roślin staje się prostsza.

Monitoring suchej masy

Zbiór kukurydzy na kiszonkę przy optymalnej zawartości suchej masy:

	Maksymalny plon w wyznaczonym terminie.

	Najwyższa jakość kiszonki.

	Analiza zawartości suchej masy na podstawie zdjęć satelitarnych.

KWS Pole+

Wsparcie na wypadek szkód:

	Zabezpieczenie upraw rzepaku ozimego i żyta hybrydowego.

	W przypadku konieczności likwidacji plantacji zwrot 50% wartości nasion.

	Akceptujemy szeroki wachlarz uszkodzeń.

	Przegląd pól w jednym 
miejscu.

	Kontrola upraw dzięki 
narzędziom satelitarnym.

	Dostęp do kalkulatorów 
i narzędzi dla różnych 
upraw.

	Profesjonalne doradztwo 
w uprawie wszystkich 
roślin KWS.

Osobiste konto
myKWS

Dostęp do kalkulatorów i narzędzi

my 
KWS

myKWS  /  Katalog odmian 2023
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Monitoring biomasy

Pole pod kontrolą:

	Monitoring rozwoju upraw przez cały sezon wegetacji.

	Aktualizacja zdjęć satelitarnych co 7 dni.

	Identyfikacja uszkodzeń uprawy we wszystkich częściach pola, 
   a nie tylko w tych łatwo dostępnych.

Notatnik polowy

Prowadź notatki z pola i dokumentuj:

	Wszelkie uszkodzenia: szkodniki, choroby itp.

	Pobieranie próbek gleby, oznaczając konkretne miejsca na polu.

	Terminy zabiegów i dawki nawożenia.

Kalkulator wysiewu

Szybko obliczysz ilość nasion na swoje pole na podstawie:

	Obsady roślin.

	Normy wysiewu, np. sztuk ziaren/m2 w zbożach.

	Gęstości siewu i rozstawy rzędów.

Temperatura gleby w Twoim regionie

Wyznacz optymalny termin siewu:

	Codziennie aktualne temperatury gleby.

	Średnia temperatura gleby z 5 lat.

	Prognoza temperatury na 7 dni.

www.kws.pl/mykws

Darmowa aplikacja myKWS dostępna 
jest w Sklepie Play lub App Store.

ZESKANUJ QR KOD,  
DOŁĄCZ DO NAS 
I OSIĄGAJ WIĘCEJ!

myKWS  /  Katalog odmian 2023



www.kws.pl

Szukasz materiału siewnego?
Jesteśmy do dyspozycji!
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Polska 
Północno-Zachodnia

1 Czesław Sawosz
tel.: 509 992 186

2
Agata Łańska
tel.: 509 992 118

3
Krzysztof Zamczyk
tel.: 601 690 608

4
Mariusz Lisiewicz
tel.: 606 222 314

Polska 
Południowo-Zachodnia

13 Jarosław Wierzyk
tel.: 663 360 560

14
Marcin Hoffmann
tel.: 601 189 739

15
Adam Jarosz
tel.: 668 038 585

16
Ryszard Bera
tel.: 604 213 747

Polska 
Północno-Wschodnia

5 Artur Michalczyk
tel.: 723 313 312

6
Tomasz Czarniecki
tel.: 509 992 113

7
Stefan Wysocki
tel.: 606 430 430

8
Tomasz Grygoruk
tel.: 607 312 326

Polska 
Południowo-Wschodnia

17 Ewelina Narojek-Babula
tel.: 509 992 134

18
Mirosław Hajduk
tel.: 603 654 901

19
Łukasz Wnuk
tel.: 693 950 940

20
Robert Mierzyński
tel.: 602 726 770

Polska 
Centralna

9 Karol Włodarczyk
tel.: 601 374 823

10
Tomasz Pieńczewski
tel.: 601 372 912

11
Kamil Kawka
tel.: 734 218 343

12
Mirosław Nowaczyk
tel.: 509 992 114


