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Soja MERLIN  
GRUPA WCZESNOŚCI: 000++ 

Pierwszy raz tylko z MERLIN! 

MERLIN to jedna z najwcześniejszych odmian soi, dostępnych w Polsce. Uzyskuje bardzo wysokie wyniki plonowania w uprawie na terenie 
całego kraju. 

Szczególnie mocny wczesny wigor oraz mała wrażliwość na przymrozki umożliwiają uprawę tej odmiany również w rejonach trudniejszych 
termicznie – na północy. MERLIN wyróżnia się bardzo dobrą tolerancją na wszelkie błędy agrotechniczne. Jest idealny do nauki uprawy soi. W 
razie uszkodzeń wywołanych przez mróz, nieodpowiednie zastosowanie środków ochrony roślin, czy żerowanie zwierząt, rośliny intensywnie 
regenerują się w międzywęźlach, poniżej uszkodzenia minimalizując straty plonu. Mimo, iż odmiana MERLIN ma już swoje lata nadal 
rozwijana jest w wielu krajach i uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w badaniach oficjalnych oraz w produkcji polowej. 

W skrócie  

• może być uprawiana na ternie całej Polski, również na północy  
• wysoki i stabilny potencjał plonowania  
• wyjątkowy wczesny wigor i tolerancja na chłody  
• znakomita regeneracja po uszkodzeniach mechanicznych (mróz, opryski, żerowanie zwierząt)  
• na Liście Zalecanych Odmian w woj. opolskim  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja LISSABON 

GRUPA WCZESNOŚCI: 000 

Dopracowana do prefekcji! 

LISSABON to jedna z najbardziej znanych i lubianych przez rolników odmian soi. Tak dobrą opinię zawdzięcza bardzo wysokiemu 
potencjałowi plonowania oraz stabilności na przestrzeni ostatnich lat. 

W badaniach odmianowych COBORU 2014 - 15 uzyskała rekordowe wyniki plonowania we wszystkich badanych województwach. 
LISSABON przekonuje dość niskimi roślinami o wybitnej odporności na wyleganie. Nawet w trudnych warunkach pogodowych rośliny 
trzymają się w pionie aż do zbioru. Mocny wczesny wigor oraz wysoka odporność na wiosenne chłody zapewniają szybkie zagęszczenie łanu i 
ograniczenie ekspansji chwastów. 

W skrócie  

• bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania  
• niskie rośliny o wyjątkowej odporność na wyleganie  
• na Liście Zalecanych Odmian w woj. opolskim  
• doskonałe parametry jakościowe - wysoka zawartość białka i bardzo wysoka zawartość tłuszczu  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja  AMANDINE  

GRUPA WCZESNOŚCI: 000 

Dobre strąków rozłożenie, łatwiejsze koszenie! 

AMANDINE wyróżnia się na polu bardzo wyjątkowym pokrojem roślin. Należy do odmian „pół-samokończących”. Strąki rozłożone są 
równomiernie na długości całego pędu, a nie jak w przypadku odmian niesamokończących, gdzie większość strąków plonotwórczych występuje 
u podstawy łodygi. 

Dzięki temu plon budowany jest równomiernie na całej długości rośliny, a najniższy strąk umieszczony jest wyjątkowo wysoko. Cechy te 
wyraźnie zmniejszają ryzyko strat podczas koszenia. Nasiona AMANDINE posiadają jasne znamię, co jest pożądane w produkcji spożywczej. 
Równocześnie cechują się wybitną zawartością białka. W badaniach COBORU 2014 - 2015 odmiana ta uzyskała najlepszy wynik w ocenie tego 
parametru. Charakterystyczny 
orzechowy aromat to jej dodatkowy atut tak w produkcji spożywczej, jak również w smakowitości pasz. 

W skrócie  

• wyjątkowy pokrój roślin - równomierne rozmieszczenie strąków  
• bardzo wysoko osadzony najniższy strąk  
• bardzo wysoka ilość strąków na roślinie  
• bardzo dobra jakość nasion - wybitna zawartość białka  
• bardzo dobre walory smakowe - przydatność do produkcji spożywczej  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja ABELINA  

GRUPA WCZESNOŚCI: 000++ 

Niepodważalny potencjał! 

ABELINA reprezentuje grupę odmian wczesnych, dzięki czemu przydatna jest do uprawy w całej Polsce za wyjątkiem rejonów o 
najtrudniejszych warunkach termicznych. 

ABELINA w doświadczeniach COBORU oraz w produkcji polowej wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania i wyjątkową 
stabilnością w latach. W bardzo niekorzystnym dla uprawy soi 2015 roku odmiana uzyskała plon na poziomie 109 % wzorca. W 2014 i 2016 
zaliczyła rekordowe wyniki plonowania odpowiednio 112 % i 114 % wzorca. Pod względem jakościowym jest to soja o bardzo wysokiej 
zawartości tłuszczu i wysokim plonie białka z hektara. Mocny wczesny wigor i szybki wzrost ułatwia prowadzenie łanu, uniemożliwiając 
ekspansję chwastów. Dodatkową zaletą ABELINY jest wysokie osadzenie najniższego strąka. 

W skrócie  

• jedyna odmiana soi zarejestrowana w 2016 roku  
• rekordowy i stabilny potencjał plonowania  
• doskonały wczesny wigor i tolerancja na chłody  
• wysoka zawartość białka oraz tłuszczu  
• wysoko osadzone najniższe strąki - łatwiejsze kombajnowanie  
• na Liście Zalecanych Odmian w woj. opolskim, śląskim i wielkopolskim  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja SG ANSER 
GRUPA WCZESNOŚCI: 000+ 

Białko z wigorem! 

SG ANSER to typowa odmiana zaliczana do grupy średnio-wczesnej, która z powodzeniem może być uprawiana w Polsce centralnej i 
południowej. 

Jest to jedna z nielicznych odmian o wysokiej wczesności, która posiada jasne znamię na nasionach. Wysoki potencjał plonowania budowany 
jest dużą ilością nasion w strąkach i wyjątkowo wysoką MTN, rzadko spotykaną wśród 
odmian o tej wczesności. Rośliny średniej wysokości charakteryzują się wysoką odpornością na wyleganie oraz najwyżej osadzonymi 
najniższymi strąkami, co ułatwia zbiór. SG ANSER posiada bardzo mocny wczesny wigor oraz nasiona bardzo dobrej jakości, o wysokiej 
zawartości białka i tłuszczu. Ze względu na strukturę białek oraz walory smakowe jest rekomendowana do produkcji spożywczej. 

W skrócie  

• najwyżej osadzone najniższe strąki - ułatwiony zbiór  

• bardzo wysoki potencjał plonowania  

• bardzo wysoki wczesny wigor  

• jasne znamię – przydatny do produkcji spożywczej  

• bardzo wysoka MTN  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja PARADIS 
GRUPA WCZESNOŚCI: 0000 

Najwcześniejsza!    

PARADIS to najwcześniejsza odmiana soi w naszej ofercie, należąca do grupy wczesności 0000. Stanowi idealne połączenie wysokiego 
potencjału plonowania i bardzo szybkiego dojrzewania do zbioru. 

 

Niskie rośliny, o wyjątkowo wysokiej odporności na wyleganie, wiążą pierwszy strąk na wysokości ok. 10 cm nad ziemią. PARADIS to również 
synonim wysokiej jakości technologicznej zebranego plonu. W oficjalnych badaniach COBORU uzyskał bardzo wysoką ocenę zawartości 
białka i wybitnie wysoką ocenę zawartości tłuszczu w nasionach. Dodatkową zaletą, budującą plon jest wysoka MTN. PARADIS, przy swoim 
profilu jest szczególnie polecany do uprawy w północnej Polsce oraz w rejonach trudniejszych termicznie dla uprawy soi. 

W skrócie  

• rejestracja Polska 2017 rok  

• najlepsza kombinacja wysokiego tempa dojrzewania i wysokiego potencjału plonowania  

• doskonała jakość technologiczna plonu: bardzo wysoka zawartość białka i wybitne zaolejenie przy niskiej zawartości włókna  

• niskie rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha  
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Soja MALAGA  
GRUPA WCZESNOŚCI: 000- 

Perła południa! 

MALAGA to najpóźniejsza odmiana soi, która nadaje się do uprawy na terenie południowej Polski. Długi okres wegetacji pozwala na uzyskanie 
rekordowych plonów. 

W 2016 roku MALAGA w doświadczeniach SDOO Głubczyce uzyskała plon na poziomie ponad 5 t/ha. Niewysokie rośliny o bardzo mocnej 
sile krzewienia budują zwarty łan o wysokiej odporności na wyleganie. Nasiona o jasnym znamieniu posiadają jedną z najwyższych MTN. Na tę 
cechę należy zwrócić szczególną uwagę podczas zbiorów, gdyż przy złych ustawieniach może dochodzić do pękania nasion w kombajnie. 

W skrócie  

• najwyższy potencjał plonowania  

• połączenie wysokiej liczby strąków na roślinie i najwyższej MTN  

• bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach  

• jasne znamię  

• polecana do uprawy w południowej Polsce  

dane  

• Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 150.000 nasion  

polecamy do uprawy: 60 - 70 roślin/m2; 4 - 5 jednostki/ha 
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