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Odmiany dające wysokie plony korzeni
Najwyższe plony korzeni z dużą zawartością cukru zwiększą zyski 
Twojego gospodarstwa. Wybierz materiał siewny dla plantatorów 
nowoczesnych i nastawionych na sukces. Twój sukces jest także 
naszym sukcesem! 

Odmiany mające dużą zawartość cukru w  
korzeniach oraz dobrą jakość technologiczną
Najwyższa polaryzacja i plony korzeni mają bezpośredni 
wpływ na najwyższe plony cukru. Dzięki temu zreduku-
jesz koszty uprawy buraków. Wybierz odmianę cukrową, 
która pozwoli Ci zwiększyć dochody z gospodarstwa i 
osłodzi Twoje działania.

BTS SMART
Odmiany BTS z technologią CONVISO® SMART są oznaczone logo 
CONVISO® SMART w prawym górnym rogu opakowania, nasiona BTS 
SMART są dostarczane z odpowiednim herbicydem CONVISO® ONE. 

BetaShield
BetaShield jest najnowszą zaprawą premium, która zawiera ulepszoną 
technologię pobudzania nasion oraz dodatki biologiczne. Odmiany 
dostępne z zaprawą Betashield są oznaczone specjalnym znakiem.

Odmiany o podwyższonej odporności na 
 choroby i szkodniki
Najwyższa tolerancja (lub odporność) na choro-
by i szkodniki. Wybierz odmianę z podwyższoną 
odpornością, która ułatwi Ci dbanie o zdro-
wotność Twoich upraw. Chroń swoje plony, by 
szkodniki i choroby nie miały żadnych szans!

SZUKAJ SYMBOLI PRZY ODMIANACH

DOPASUJ DO SIEBIE NAJLEPSZĄ ODMIANĘ

BetaShield



Zbieraj punkty 
BetaPoints jeszcze 
łatwiej, pobierając 
naszą nową aplikację 
mobilną stworzoną 
specjalnie dla Ciebie. 
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BetaCare – Susza jest usługą lojalnościową BetaPoint, która oferuje 100PLN zniżki na 
nasiona Betaseed w sytuacji suszy w okresie letnim. Wspieramy Cię, nawet w trudnych 
czasach! Dołącz teraz do programu lojalnościowego BetaPoint i skorzystaj z usługi 
BetaCare premium – 100PLN zniżki w przypadku suszy

BetaPoint jest programem skierowanym do plantatorów buraków cukrowych, w którym 
można otrzymać wiele cennych nagród i usług. Punkty można zbierać przez cały rok i 
wymieniać na wymarzone nagrody pomocne w wykonywanej pracy.

Jak zgłosić się do BetaCare?
  Zarejestruj kody QR z każdej jednostki nasion BTS i zdobądź 1500 punktów.
  Okres rejestracji kodów: 01.03. – 15.06.2022.
  Zebrane punkty przeznacz na usługę BetaCare – susza
  Pamiętaj, żeby wybrać z listy stację meteorologiczną do badania opadów.
  W wypadku suszy w lipcu i sierpniu otrzymujesz 100 zł specjalnej premii z każdej 

zarejestrowanej jednostki.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE BETASEEDSZUKAJ SYMBOLI PRZY ODMIANACH

100PLN ZWROTU W PRZYPADKU SUSZY

BetaPoint
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CONVISO® SMART  
INNOWACYJNY SYSTEM 
ZWALCZANIA CHWASTÓW

   Technologia CONVISO® SMART składa się ze specjalnej odmiany  
i dedykowanego herbicydu 

   Odmiany buraków BTS SMART mają naturalnie wytworzoną specjalną 
tolerancję, po to żeby współdziałać z herbicydem CONVISO® ONE.

CONVISO® SMART to innowacyjny i wysoce skuteczny system kontroli 
zachwaszczenia dla zrównoważonych upraw buraka cukrowego
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faza buraków: od widocznego pierwszego liścia
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

faza buraków: od widocznego pierwszego liścia 
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści 
buraka cukrowego (BBCH 12 – 18).

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści 
buraka cukrowego (BBCH 12 – 18).

Maksymalna dawka roczna : 1 l/haMaksymalna dawka roczna : 1 l/ha

mieszanina 
zbiornikowa 
herbicydów

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dniprzetaczniki, 
startegia anty-
odpornościowa

susza, późna 
faza rozwojowa 
chwastów, stra-
tegia antyodpor-
nościowa

WARUNKI NIETYPOWE

wykonać nie później niż w fazie gdy widocz-
ne na polu chwasty (w tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 2 liście właściwe

pierwszy zabieg

Użycie mieszaniny preparatów 

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

wykonać nie później niż w fazie gdy widocz-
ne na polu chwasty (w tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 2 liście właściwe

drugi zabieg

Użycie mieszaniny preparatów 

Zabieg wykonać nie później niż w fazie, 
gdy widoczne na polu chwasty (w tym 
komosa biała) osiągną fazę maksymalnie 
4 liści właściwych

1.0 l / ha
CONVISO® ONE

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

pierwszy zabieg

wykonać nie później 
niż w fazie gdy 
widoczne na polu 
chwasty (w tym 
komosa biała) osiągną 
maksymalnie 2 liście 
właściwe.

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

drugi zabieg

 wykonać nie 
później niż w fazie 
gdy widoczne na 
polu chwasty (w 
tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 
2 liście właściwe.

WARUNKI STANDARDOWE

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni

TERMINY STOSOWANIA CONVISO® ONE 

przetaczniki, 
startegia anty-
odpornościowa

faza buraków: od widocznego pierwszego liścia 
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

WARUNKI NIETYPOWE



Uważnie przeczytaj  etykietę herbicydu przed jego użyciem
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   Odmiany buraków BTS SMART nie wykazują żadnych strat plonu  
spowodowanych fitotoksycznością na herbicyd CONVISO® ONE.

   Herbicyd CONVISO® ONE jest skuteczny na chwasty jednoliścienne  
i dwuliścienne jednocześnie

   Herbicyd CONVISO® ONE skutecznie eliminuje burakochwasty odmian 
tradycyjnych.
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faza buraków: od widocznego pierwszego liścia
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

faza buraków: od widocznego pierwszego liścia 
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści 
buraka cukrowego (BBCH 12 – 18).

środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści 
buraka cukrowego (BBCH 12 – 18).

Maksymalna dawka roczna : 1 l/haMaksymalna dawka roczna : 1 l/ha

mieszanina 
zbiornikowa 
herbicydów

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dniprzetaczniki, 
startegia anty-
odpornościowa

susza, późna 
faza rozwojowa 
chwastów, stra-
tegia antyodpor-
nościowa

WARUNKI NIETYPOWE

wykonać nie później niż w fazie gdy widocz-
ne na polu chwasty (w tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 2 liście właściwe

pierwszy zabieg

Użycie mieszaniny preparatów 

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

wykonać nie później niż w fazie gdy widocz-
ne na polu chwasty (w tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 2 liście właściwe

drugi zabieg

Użycie mieszaniny preparatów 

Zabieg wykonać nie później niż w fazie, 
gdy widoczne na polu chwasty (w tym 
komosa biała) osiągną fazę maksymalnie 
4 liści właściwych

1.0 l / ha
CONVISO® ONE

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

pierwszy zabieg

wykonać nie później 
niż w fazie gdy 
widoczne na polu 
chwasty (w tym 
komosa biała) osiągną 
maksymalnie 2 liście 
właściwe.

0.5 l / ha
CONVISO® ONE

drugi zabieg

 wykonać nie 
później niż w fazie 
gdy widoczne na 
polu chwasty (w 
tym komosa biała) 
osiągną maksymalnie 
2 liście właściwe.

WARUNKI STANDARDOWE

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni

TERMINY STOSOWANIA CONVISO® ONE 

przetaczniki, 
startegia anty-
odpornościowa

faza buraków: od widocznego pierwszego liścia 
właściwego do fazy 2 liści (BBCH 11 – 12)

WARUNKI NIETYPOWE
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  Wysokie plony korzeni i cukru
   Najlepiej plonująca odmiana SMART w  

badaniach odmian CONVISO® SMART
   Tolerancja na chwościk buraka - powyżej wzorca
   Rejestracja 2021 w Polsce i EU

BTS SMART 9635
INNOWACYJNA I SKUTECZNA

Tolerancja: Rizomania & CONVISO® ONE

COBORU 2019-2020 Plon korzeni  
(dt/ha)

Polaryzacja  
(%)

Plon cukru  
(biologiczny) (t/ha)

Wzorzec 883 16,9 14,8

BTS SMART 9635 880 16,7 14,6

ŁATWE ZWALCZANIE CHWASTÓW
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  Jeden z największych potencjałów plonowania
   Plony cukru ponad 13 ton z ha i niski poziom 

melasotworów
   Odmiana w systemie CONVISO SMART

BTS SMART 2020
SŁODYCZ I WYGODA

Tolerancja: Rizomania & CONVISO® ONE

COBORU 2020-2021 Plon korzeni  
(dt/ha)

Polaryzacja  
(%)

Plon cukru  
(biologiczny) (t/ha)

Wzorzec 897 17,3 15,5

BTS SMART 2020 905 16,7 15,2

ŁATWE ZWALCZANIE CHWASTÓW

NOWOŚĆ 2022
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 Wysokie plony korzeni i cukru
 Jakość surowca na najwyższym poziomie
  Bardzo dobra zdrowotność liści (chwościk i 

 aphanomyces)

BTS 2420
SŁODKA I WYDAJNA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ SUROWCA

Tolerancj: Rizomania

COBORU 2020-2021 Plon korzeni  
(dt/ha)

Polaryzacja  
(%)

Plon cukru  
(technologiczny) (t/ha)

Wzorzec 897 17,3 13,7

BTS 2420 929 16,8 13,8

NOWOŚĆ 2022
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  Stabilna w plonowaniu 
 - plon cukru technologicznego – 102% wzorca**
 - plon korzeni – 103% wzorca**
 - wyrównane plonowanie w latach

 Wysoka zawartość cukru – 18,3%*
 Dobra czystość soku – N alfa-amino poniżej  

 wzorca *
 Tolerancja na mątwika burakowego

BTS 1125 N
BARIERA DLA MĄTWIKA

ODMIANY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA CHOROBY I SZKODNIKI

Plon cukru  
(t/ha)

Plon korzeni 
(t/ha)

Zawartość 
cukru (%)

Wzorzec Wartość bezwzględna 14,4 88,7 18,4

BTS 1125N
Wartość bezwzględna 14,7 91,5 18,3

% wzorca 102 103 100

*wyniki średnie z lat 2017 i 2018, doświadczenia rejestracyjne COBORU 
**wzorzec: Panorama KWS, Fala, Hammond, Marynia/Silesia

Odmiana dla wymagających. Dla plantatorów,
którzy chcą osiągać wysokie plony szczególnie
na polach zainfekowanych mątwikiem
burakowym

Tolerancja: Na mątwika BetaShield

BetaShield – nowa zaprawa klasy premium, więcej informacji na stronie betaseed.pl/betashield-fieldtrial



10

BTS 3865
MOCNA I NIEZAWODNA

TWÓJ SĄSIAD JUŻ UPRAWIA TĘ ODMIANĘ, A TY?

Plon cukru  
(t/ha)

Plon korzeni 
(t/ha)

Zawartość 
cukru (%)

Wzorzec Wartość bezwzględna 14,6 89,8 18,0

BTS 3865
Wartość bezwzględna 15,1 96,9 17,7

% wzorca 104 108 98,3

*wyniki średnie z lat 2016 i 2017, doświadczenia rejestracyjne COBORU 
**wzorzec: Panorama KWS, Fala, Hammond, Marynia/Silesia

Jest to odmiana, która oprócz wysokich plonów 
niezależnie od presji chorób daje plantatorom  
wyjątkową kontrolę nad pośpiechami.
Nadaje się na średnio-wczesny zbiór.

 Doskonale plonuje
 - największy plon buraków -108% wzorca**
 - bardzo dobry plon cukru technologicznego –  
   104 % wzorca

 Stabilne i wysokie plony w latach – niezależnie od  
 warunków pogodowych*

 Duża odporność na pośpiechy
 Przeznaczona do średnio-wczesnego terminu  

 zbioru

Tolerancja: Odporność na rizomanię BetaShield

BetaShield – nowa zaprawa klasy premium, więcej informacji na stronie betaseed.pl/betashield-fieldtrial
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CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

BTS 1985
WYDAJNA I WYTRZYMAŁA

 Bardzo wysokie plony korzeni – 93,3 t/ha*
 Wysoki plon cukru technologicznego – 13,7 t/ha*
  Stabilne plony niezależnie od warunków pogo-

dowych
  Przeznaczona do średnio-wczesnego terminu 

zbioru

Tolerancja: Odporność na rizomanię

PLON CUKRU TECHNOLOGICZNEGO
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Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2019.2020, Tylko odmiany standardowe
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TWÓJ SĄSIAD JUŻ UPRAWIA TĘ ODMIANĘ, A TY?

BTS 8840
ODPORNA NA PRESJE

Plon cukru  
(t/ha)

Plon korzeni 
(t/ha)

Zawartość 
cukru (%)

Wzorzec Wartość bezwzględna 13,5 79,3 19,0

BTS 8840
Wartość bezwzględna 14,1 84,5 18,7

% wzorca 105 107 98

Źródło: COBORU 2014-2015

Odmiana wyróżniająca się doskonałym  
plonowaniem oraz wysokim poziomem tolerancji 
na chwościk. 
Nadaje się na późniejszy zbiór.

 Bardzo duży plon cukru technologicznego i  
 biologicznego – 105% wzorca

 Ponadprzeciętne plony korzeni – 107% wzorca
 Odporność na rizomanię i silna tolerancja na   

 chwościk
  Odmiana o znakomitym potencjale plonowania  

nawet przy dużej presji chorób

Tolerancja: Odporność na rizomanię
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TWÓJ SĄSIAD JUŻ UPRAWIA TĘ ODMIANĘ, A TY?

BTS 9975
WYTRZYMAŁA I WYDAJNA

Plon cukru  
(t/ha)

Plon korzeni 
(t/ha)

Zawartość 
cukru (%)

Wzorzec Wartość bezwzględna 14,6 89,8 18

BTS 9975
Wartość bezwzględna 14,8 93,1 17,8

% wzorca 102 104 99

*wyniki średnie z lat 2016 i 2017, doświadczenia rejestracyjne COBORU 
**wzorzec: Panorama KWS, Fala, Hammond, Marynia/Silesia

Odmiana, którą cechuje szybki start, dzięki  
czemu wcześnie zakrywa międzyrzędzia. 
Termin zbioru średnio-późny.

 Plon korzeni i cukru powyżej standardu**
 -  plon cukru technologicznego – 14,8 t/ha –  
    102% wzorca
 -  plon korzeni - 93 t/ha -104% wzorca 

 Polaryzacja powyżej średniej – 17,8%*
 Bardzo dobra jakość soku – na poziomie średniej
 Duża odporność na pośpiechy
 Nadaje się do zbioru średnio-późnego

Tolerancja: Odporność na rizomanię i tolerancja na chwościk



14

OCHROŃ SWOJE BURAKI PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI

BetaShield jest najnowszą zaprawą klasy premium, która zawiera ulepszoną technolo-
gię pobudzania nasion oraz nowe biologiczne komponenty o nazwie 01-Bio. BetaShield 
aktywnie wspiera kiełkujące nasiona w osiągnięciu pełnego potencjału genetycznego 
poprzez  poprawę ich odporności na warunki stresowe. Buduje w ten sposób solidną 
podstawę dla maksymalnych plonów. 

Buraki z zaprawą BetaShield są zdecydowanie silniejsze i wykazują lepszą żywotność

BETASHIELD WSPOMAGA ROZWÓJ ROŚLIN W WARUNKACH STRESOWYCH
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ROSNĄCY STRES SUSZOWY

Niski

kontrola

średni Wysoki

BetaShield – nowa zaprawa klasy premium, więcej informacji na stronie betaseed.pl/betashield-fieldtrial

BetaShield
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BetaShield poprawia rozwój systemu korzeniowego Twoich buraków. 

BetaShield poprawia wyrównanie wielkości korzeni

LEPSZY ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO
Do 10% większa masa korzeni
Do 21% więcej buraków
= 14 000 więcej roślin na ha po upływie 120 stopniodni



Betaseed GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main
Germany

bądź na bieżąco z nowościami www.betaseed.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MANAGER NA POLSKĘ – 
PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
SUDZUCKER POLSKA S.A.

WIESŁAW FILIPIAK

Tel.: +48 501 956 433
wfilipiak@betaseed.com

MANAGER NA POLSKĘ – 
SUDZUCKER POLSKA S.A. 
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
NORDZUCKER POLSKA S.A.

DR INŻ. MARCIN ŁADA

Tel.: +48 691 38 38 34
mlada@betaseed.com


