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Z B O Ż A   

 H Y B R Y D O W E 

 

 
 

GALATION jęczmień hybrydowy (Syngenta) 

Nowość na rynku polskim w sezonie 2014. Oprócz bardzo wysokich plonów, 
również potwierdzonych w oficjalnych badaniach rejestracyjnych w latach 2010-
2012, charakteryzuje się imponującą jakością plonu – wysoką i stabilną masą 
hektolitra. typ o gęstym łanie; plonowanie bardzo wysokie i stabilne; dobra 
odporność na choroby grzybowe; tolerancja na zakwaszenie gleby dobra; rośliny 
niewielkiej/średniej wysokości; odporność na wyleganie dobra; mrozoodporność 
dobra; masa 1000 ziaren dobra; termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny; 
zawartość białka średnia; elastyczne terminy wysiewu; małe wymagania glebowe. 

 

 

WOOTAN Jęczmień hybrydowy (Syngenta) 

Nowość zarejestrowana w marcu 2014 r. (kraj rejestracji: Niemcy). Należy 
zaznaczyć, iż Wootan w procesie rejestracji był najwyżej plonującą i najbardziej 
stabilną w plonowaniu odmianą spośród wszystkich odmian jęczmienia ozimego, nie 
tylko hybrydowego. Typ jednokłosowy; plonowanie bardzo wysokie i stabilne; dobra 
odporność na choroby grzybowe; tolerancja na zakwaszenie gleby dobra; rośliny 
średnie do wysokich; odporność na wyleganie dobra; mrozoodporność dobra; masa 
1000 ziaren dobra; termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny; zawartość białka 
średnia; elastyczne terminy wysiewu; małe wymagania glebowe.  
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BRASETTO (KWS) żyto hybrydowe  

TĘGA ODMIANA.    Bardzo wysoka mrozoodporność przewyższająca najlepsze 
odmiany pszenżyta - większe bezpieczeństwo uprawy w przypadku bardzo mroźnych 
zim;     Wysoki potencjał plonowania 121% wzorca w badaniach PDOiR - plon o 21% 
wyższy od wzorcowych odmian populacyjnych;     Przeciętne wymagania glebowe - 
możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach nadających się do uprawy żyta;    
Świetny profil zdrowotnościowy - duża odporność na mączniaka, choroby podstawy 
źdźbła, rdzę źdźbłową i septoriozę liści.    Wielokierunkowe możliwości 
zagospodarowania zebranego plonu - konsumpcja, pasza, etanol.  

 

 

BONO (KWS) żyto hybrydowe  

 

tolerancyjne na suszę. Większa odporność na suszę - odmiana z systemem 
POLLENPLUS® z wysokim potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego . 
Wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę źdźbłową i brunatną 
oraz mączniaka i rynchosporiozę. Wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania 
oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym. Silna zdolność do wytwarzania własnego 
pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem. 100% nasion żyta 
hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany 
populacyjnej do materiału siewnego 

 

 


