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Odmiany słonecznika
Stawiamy na słonecznik

W Polsce wzrasta zainteresowanie uprawą słonecznika. Gatunek ten, podobnie 
jak kukurydza, ma duże wymagania cieplne i świetlne. Najlepiej plonuje 
na stanowiskach żyznych i zasobnych w próchnicę. Zmieniający się klimat, 
a szczególnie globalny wzrost temperatury sprzyjają uprawie gatunków 
ciepłolubnych w wybranych lokalizacjach kraju. Dlatego, w tym sezonie, po 
raz drugi w naszym katalogu prezentujemy Państwu odmiany słonecznika 
dostosowane do uprawy w Polsce. Wyróżniają się one podwyższoną zawartością 
kwasów oleinowego i linolowego. Doskonale sprawdzają się w uprawie 
z przeznaczeniem na produkcję oleju i na słabszych stanowiskach. 
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wysokie średnie niskie

wysokie średnie niskie

LE (linoleic) 
Więcej kwasu  
linolowego

LE (linoleic) 
Więcej kwasu  
linolowego

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

Pioneer® P63LE113
Znany i sprawdzony, jeden  
z najpopularniejszych mieszańców  
w Czechach

Zalecana obsada (tys./ha): 60–65

średnia

średnio wczesna

wysoka

bardzo wysoka

Pioneer® P62LE122
Najwcześniejszy mieszaniec  
na rynku

Cechy:

 Odmiana wczesna
 Wysoki potencjał plonowania
 Wyższa zawartość kwasu linolowego
 Bardzo wysoka tolerancja na znane rasy mączniaka 

rzekomego
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 60–65

niska do średniej

wczesna

średnia

wysoka

Cechy:

 Odmiana średnio wczesna 
 Wysoki plon nasion
 Wysoka zawartość kwasu linolowego 
 Duża tolerancja na znane rasy mączniaka rzekomego 

oraz plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy
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wysokie średnie niskie

wysokie średnie niskie

HE (higholeic)
Więcej kwasu 
oleinowego

LE (linoleic) 
Więcej kwasu  
linolowego

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

Pioneer® P64HE118
Odmiana bogata w kwas  
oleinowy

Cechy:

 Odmiana średnio późna 
 Dobra zdrowotność
 Wysoki plon
 Wysoka zawartość kwasu oleinowego
 Bardzo dobra tolerancja na znane rasy mączniaka 

rzekomego
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 55–60

średnia

średnio późna

wysoka

bardzo wysoka

Pioneer® P64LE136
Nowa generacja słonecznika o wysokim 
zaolejeniu i bardzo wysokim potencjale 
plonowania

Cechy:

 Odmiana średnio późna
 Bardzo wysoka zawartość kwasu linolowego
 Bardzo wysoka tolerancja na znane rasy mączniaka 

rzekomego
 Tolerancja na stres spowodowany suszą
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 55–60

średnia

średnio późna

wysoka

bardzo wysoka
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wysokie średnie niskie

HE (higholeic)
Więcej kwasu 
oleinowego

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Wymagania glebowe

Pioneer® P64HE144
Odmiana bogata w kwas  
oleinowy

Cechy:

 Odmiana średnio późna 
 Wysoka zawartość kwasu oleinowego 
 Polecana do uprawy w Polsce południowo- 

-wschodniej i na południu Polski
 Bardzo wysoka tolerancja na znane rasy mączniaka 

rzekomego
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 55–60

niska do średniej

średnio późna

średnia

bardzo wysoka
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wysokie średnie niskie

wysokie średnie niskie

LE (linoleic) 
Więcej kwasu  
linolowego

LE (linoleic) 
Więcej kwasu  
linolowego

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Dojrzałość

Tolerancja na  
zgniliznę twardzikową

Tolerancja na 
plamistość łodyg

Charakterystyka

Plon nasion

Wydajność oleju

Zawartość oleju

Stabilność, odporność  
na wyleganie

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

Pioneer® P63LE166
Nowa generacja słonecznika o wysokiej 
zawartości kwasu linolowego 

Cechy:

 Odmiana średnio wczesna o wysokim potencjale 
plonowania

 Odmiana tolerancyjna na znane rasy mączniaka 
rzekomego oraz zgniliznę twardzikową i plamistość łodyg

 Rośliny średnio wysokie
 Dość duże niełupki
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 60–65

niska do średniej

średnio wczesna

średnia

wysoka

Pioneer® P64LE141
Nowa średnio późna odmiana słonecznika 
o wysokiej zawartości kwasu linolowego 

Cechy:

 Rośliny średniej wysokości 
 Odmiana tolerancyjna na mączniaka rzekomego oraz 

na zgniliznę twardzikową koszyczków
 Doskonale znosi stres suszy
 Silny system korzeniowy
 Niełupki wydłużone
 Odmiana odporna na tribenuron metylowy

Zalecana obsada (tys./ha): 55–60

średnia

średnio późna

średnia

średnia
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Odmiana Liczba doświadczeń Średnia wilgotność [%] Średni plon [t/ha, 
przy 9% wilgotności]

Maksymalny plon [t/ha, 
przy 9% wilgotności]

P62LE122 18 12,5 2,971 3,916

P63LE113 18 13,9 3,137 4,220

P64HE118 19 14,4 3,153 4,640

P64LE136 19 14,1 3,097 4,434

P64HE144 19 14,9 3,270 4,598

LE (linoleic) 
Więcej kwasu linolowego

HE (higholeic)
Więcej kwasu oleinowego

Kwas oleinowy może być stosowany w prewencji chorób serca, ponieważ obniża poziom 
całkowitego cholesterolu oraz zwiększa poziom HDL, czyli „dobrego” cholesterolu. 

Ponadto, istnieją badania wskazujące na jego korzystny wpływ w walce 
z nadwagą.

Kwas linolowy należy do kwasów omega-6. Nie jest on produkowany 
przez organizm człowieka, ale jest potrzebny do prawidłowego 

funkcjonowania i musi być pobierany z pożywienia. 
Ma wpływ na właściwą przemianę materii, stosowany 

jest także w kosmetyce. W prawidłowej diecie 
kluczowy jest stosunek kwasów omega-3 do 
omega-6 (nie więcej niż 1:5).

Wyniki doświadczeń z 2021 roku, Polska

Płodozmian i przedplon

 Możliwość uprawy min. co 4 lata

 Zalecany przedplon: zboża (oprócz żyta) 
i okopowe – bardzo dobry, kukurydza 
– dobry

Zalecenia uprawowe

Odmiany słonecznika polecamy na gleby 
szybko nagrzewające się, bez nadmiernego 
zagęszczenia gleby. Na glebach lżejszych 
ważne jest ograniczenie parowania wody 
w okresie wiosennym.

Siew

 Kwiecień, gdy temperatura 
na głębokości 5 cm trwale 
przekroczy 8°C 

 Głębokość siewu: 
3–6 cm w zależności od typu 
i wilgotności gleby

 Rozstawa rzędów: 45–75 cm

 Temperatura kiełkowania: 
minimum 8°C

Nawożenie

 Azot (N): 60–80 kg/ha (przy Nmin 
poniżej 50 kg/ha)

 Fosfor (P2O5): 60–90 kg/ha

 Potas (K2O): 120–180 kg/ha

 Inne ważne składniki: wapń, 
siarka, magnez, bor, molibden

 Optymalne pH: 6,6–7,2


