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WSTĘPNY ASORTYMENT ZBÓ Ż SIEWNYCH JARYCH W PRZYGOTOWANIU na 2015r.  
Ostateczne odmiany zostaną podane po uzyskaniu świadectw kwalifikacji. 

 
Jęczmień Suweren (2010) Odmiana paszowa. Bardzo wysokie plonowanie. Przystosowany do różnych 
warunków glebowych.  Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o podwyższonej tolerancji na 
suszę. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Przydatna do mieszanek zbożowych. Dobra odporność na rdzę 
jęczmienia i rynchosporiozę. Średnia masa 1000 ziaren. Dobre wyrównanie ziarna. Wysokość roślin – 80cm. 
Zalecana norma wysiewu: 300 ziaren/m2  

 

Jęczmień Kucyk - Lider gleb słabych!    Wysoki potencjał plonowania – zwłaszcza w technologii średnio 
intensywnej; Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych; Odmiana paszowa, o wysokiej 
zawartości białka; Grube ziarno o najwyższej gęstości spośród wszystkich odmian jęczmienia zarejestrowanych 
w Polsce. Przydatna do produkcji kasz jęczmiennych; Łatwy w uprawie; Szczególnnie polecana do uprawy na 
glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych; Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na 
mączniaka prawdziwego (Mlo); Dobra odporność na wyleganie. 
 
Owies Bingo (nowość 2009 r.) Najplenniejsza odmiana w kraju! Najwyższa masa 1000 ziaren wśród 
wszystkich zarejestrowanych odmian (43,5 g).  Najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian 
oplewionych (22,9 %).  Wysoka zawartość tłuszczu i białka.  Bardzo dobra wartość żywieniowa.  Odmiana 
wczesna.  Dobra odporność na wyleganie 
 
Owies Breton – Żółto-ziarnista odmiana owsa hodowli DANKO;  Odmianę charakteryzuje wysoka plenność na 
terenie całego kraju;   Breton to owies o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania;   Rośliny są średniej 
długości o dobrej odporności na wyleganie oraz o bardzo dobrej odporności na rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową;  
Ziarno jest grube (wysoka MTZ), dobrze wyrównane;  Odmiana o niskim udziale łuski. 
 
Pszenżyto Milewo – (2008).; Najwyżej plonująca odmiana pszenżyta jarego w Polsce w latach 2011 i 
2012.; Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie; Jedna z najwcześniejszych odmian; Dobra 
odporność na choroby grzybowe; odporność na wyleganie średnia do dużej; Odmiana posiadająca cechy 
przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią) 
 
Pszenica Zadra - odmiana chlebowa o  dobrej jakości wypiekowej (klasa jakości B); wysoka zawartość białka i 
glutenu w ziarnie,  wysoka liczba opadania; ziarno czerwone o dobrym wyrównaniu i  szklistości, masa 1000 
ziaren powyżej 40g; wysoka odporność na osypywanie i porastanie w kłosie; wysokość łanu  95-105 cm; źdźbło 
średnio odporne na wyleganie; termin kłoszenia i dojrzewania średni; zdrowotność  dobra, szczególnie odporna 
na rdzę brunatną oraz septoriozę plew i fuzariozy kłosa; plenność dobra na terenie całego kraju, plonuje wiernie 
w różnych warunkach agroklimatycznych; tolerancyjna na zakwaszenie gleby; ościsty kłos predysponuje odmian 
Zadrę do uprawy na terenach podleśnych, gdzie uprawy narażone są na niszczenie przez zwierzynę; nadaje się do 
uprawy w mieszankach zbożowych z jęczmieniem i owsem 
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Pszenice przewódkowe, podobnie jak pszenice jare, nie potrzebują okresu jarowizacji, który jest 
niezbędny dla roślin ozimych, aby przejść z fazy wegetatywnej do generatywnej, z powodzeniem mogą 
więc być wysiewane wiosną. Jednakże ze względu na dobrą zimotrwałość, nadają się również do siewu 
jesiennego, którego zaletą jest szybki rozwój początkowy w porównaniu do upraw wiosennych. Pszenice 
przewódkowe zwiększają pewność plonu oraz zapewniają lepsze rozłożenie pracy w czasie. Wieloletnie 
badania pszenic przewódkowych wielokrotnie potwierdziły ich wysoką wartość agronomiczną.  

Pszenica Thasos: duża elastycznośc terminu siewu: od połowy października do kwietnia, wysoki plon 
ziarna w porównianiu do pszenicy ozimej wysianej w terminie późniejszym w takiej samej klasie jakości, 
uprawa pszenicy przewódkowej pozwala na lepsze rozłożenie pracy w czasie, zalecana po uprawach: 
kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, dobra zdrowotnośc roślin.  

Pszenica Tybalt -  jedna z najwyżej plonujących jakościowych pszenic jarych i przewódkowych w Polsce i 
Europie, bardzo wysoki plon w każdych warunkach i przy każdej technologii uprawy w Polsce, odmianę tę 
włączono do Krajowego Rejestru Odmian w 2005 roku jako najwyżej plonującą przez cały okres badań. 
Tybalt nie wymaga skracania – sztywna, krótka  przeciętnie o 15 cm krótsza od większości polskich 
odmian). Wysoka jakość ziarna: duża zawartość białka i glutenu, duża wydajność mąki oraz wysoki 
wskaźnik sedymentacji SDS liczba opadania – duża do bardzo dużej bardzo dobra plenność termin 
kłoszenia późny, termin dojrzewania dość późny doskonała odporność na najczęściej występujące choroby 
liścia w fazie początkowego kwitnienia zaleca się zastosowanie oprysku przeciw fuzariozie kłosa odmiana 
ta została wpisana na Listy Rekomendowane w wielu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, 
Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z wysoką jakością ziarna (klasa jakościowa A) 
Tybalt wyróżnia się wyjątkową plastycznością w przystosowaniu do zróżnicowanych warunków uprawy i 
poziomów technologicznych. Odmiana o małych wymaganiach glebowych. 

Owies KASZTAN - Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania, żółto-ziarnista, o średniej 
masie 1000 nasion  przeciętnie  wyrównanych. Ziarna o bardzo dużej zawartości tłuszczu i dużej 
zawartości białka. Zdrowotność roślin średnia. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odmiana przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów 
górskich. Plonuje bardzo dobrze lub dobrze zwłaszcza w Wielkopolsce i w południowej części kraju. 
Wykazuje przeciętne do mniejszych wymagania glebowe i średnią tolerancję na zakwaszenie gleby. 
Zaleca się wysiew ok. 500 ziaren/m2, tj. 170–210 kg/ha. Odmiana wymaga siewu w optymalnym 
terminie. 

Jęczmień Quench - Bezkonkurencyjny plon i rewelacyjna jakość! Jęczmień browarny. Najwyższy plon 
w doświadczeniach jakościowych. Wyśmienita zdrowotność liści (szczególnie odporność na mączniaka 
prawdziwego i rynchosporiozę). Bardzo korzystne właściwości słomy. Zalecany we wszystkich 
regionach uprawy jęczmienia w Polsce.  Odmiana krótkosłoma, o wysokiej gęstości łanu i dobrej 
odporności na wyleganie. Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na 
intensywną technologię uprawy. Zalecany siew od początku do końca marca. W celu zapewnienia 
wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew. Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu: 
300 -350 ziaren kiełkujących/m², tj. 150-170 kg/ha. Ze względu na wyśmienitą odporność na wyleganie 
odmiany Quench, można przy normalnie rozwijającej się gęstości łanu ograniczyć lub pominąć 
regulatory wzrostu. W związku z bardzo dobrą odpornością odmiany na choroby grzybowe w 
warunkach występowania niwielkiej presji chorób, ochronę można ograniczyć do 1 zabiegu 
zapewniającego plon i jakość. Należy go w takim przypadku wykonać w fazie BBCH 39/49 od stadium 
języczka liścia flagowego do otwarcia się pochwy liściennej. W przypadku występowania dużej presji 
chorób ochronę należy przeprowadzić w technologii dwuzabiegowej. Pierwszy zabieg w fazie BBCH 31 
- 32 (1 kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do fazy : 2 kolanko co namniej 2 cm nad 
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kolankiem pierwszym) a drugi zabieg w fazie BBCH 69 - 71 ( koniec kwitnienia do fazy dojrzałości 
wodnej: pierwsze ziarniaki wodniste, osiągnęły połowę wielkości). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pszenica Arabella.  Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A) .Wykazuje 
wysoki poziom plonowania na terenie całej Polski. Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, przez co jest 
przydatna do uprawy na glebach słabszych. Jest to odmiana bardzo wczesna – idealna do mieszanek z 
jęczmieniem oraz do uprawy na glebach słabszych. ARABELLA ma najwyższą odporność na 
osypywanie ziarna. Termin kłoszenia wczesny, Wysokość średnia. MTZ średnia. Odporność na 
wyleganie średnia. 

 

Jęczmień Ella  - Plon Twoich marzeń!  Rewelacyjna  plenność; Odmiana paszowa, szczególnie 
polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu; Bardzo dobra odporność na choroby; Odmiana 
średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie; Średnio wczesna o grubym ziarnie; Uniwersalna, 
zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną 
odporność na zakwaszenie gleby). 

 

Jęczmień Pengiun  - Idealny w towarzystwie z owsem i pszenicą (do mieszanek); Odmiana typu 
pastewnego; Bardzo dobra plenność na terenie całej Polski; Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka 
odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę; Bardzo dobra odporność na 
wyleganie; Termin kłoszenia dostosowany do mieszanek z owsem i pszenicą; Zalecana norma wysiewu, 
przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren/m2, tj. 120-140 ka/ha. 

 

Pszenżyto Dublet - Wyjątkowa plenność!  Odmianę tę charakteryzuje niespotykana dotąd wśród 
odmian tego gatunku plennoś; Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt 
jarych; Wykazuje dużą odporność na choroby a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, 
rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów; Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością 
pośladu; Wykazuje się również wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka, a także dużą 
gęstością w stanie zsypnym; Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy. 
 


