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JĘCZMIE Ń  ZENEK  
- Nowa, plenna odmiana jęczmienia ozimego o dużej wczesności i zimotrwałości. 
Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wylęganie. Posiada zwiększoną 
tolerancję na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. 
Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością 
pośladu. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-320 
kiełkujących ziaren na m2 (ca 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach 
opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

 

 

 

 

Jęczmień HEIDI 

Równy plon 

HEIDI jest odmianą wielorzędową jęczmienia ozimego łączącą bardzo wysokie plony z dobrym 
wyrównaniem. 

HEIDI uzyskuje wysoką MTZ oraz znakomitą jakością ziarna. Ponadto posiada dobrą odporność na 
rdzę karłową. 

W skrócie  

• bardzo wysokie plony (104 % wzorca w badaniach COBORU 2009 na poziomie a2)  
• bardzo dobre wyrównanie i wysoka MTZ  
• znakomita jakość ziarna  
• dobra odporność na rdzę karłową  
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Jęczmień ORDINALE 

Nieograniczone stosowanie w produkcji pasz! 

ORDINALE to dwurzędowa odmiana jęczmienia ozimego o wczesnej dojrzałości oraz bardzo 
grubym i wyrównanym ziarnie. 

Bardzo wysoki plon ziarna i białka umożliwiają wykorzystanie ORDINALE w produkcji na paszę. 
Bardzo dobry stosunek łuski do skrobi stawia ją na czele odmian wykorzystywanych na cele 
paszowe. 

W skrócie  

• nie wylega  
• bardzo wysoki plon ziarna  
• wczesna dojrzałość  
• wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody  
• grube, wyrównane ziarno  
• najlepsza do produkcji paszy  
• doskonała strawność  

 

 

 

 

Jęczmień METAXA 

Degustacja plonu 

METAXA to odmiana dwurzędowa jęczmienia o charakterze uniwersalnym. 

Odmiana z przeznaczeniem na jakościową paszę lub do przetwórstwa spożywczego np. na kaszę. 

W skrócie  

• wysoki potencjał plonu ziarna w uprawie ekstensywnej  
• rośliny bardzo silnie krzewiące się  
• wysoka MTZ 54,7 g (112 % wzorca)  
• wyrównanie ziarna poniżej 2,2mm = 98 % (110 % wzorca)  
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Jęczmień ANTONELLA 

Wybitny plon 

ANTONELLA to odmiana jęczmienia ozimego wielorzędowego zapewniająca wysoką opłacalność 
uprawy i wyznaczająca nowe standardy w hodowli. 

Odmiana w odniesieniu do opłacalności i pewności uprawy jest odmianą stabilną. ANTONELLA 
jest zimotrwała, odporna na wyleganie i ma bardzo wysoką tolerancję na choroby liści. Wyjątkowe 
połączenie tolerancji na wszystkie choroby liści obniża ilość, a co za tym idzie również koszty 
stosowanych zabiegów agrotechnicznych oraz zapewnia stabilne i pełne napełnienie ziarna. 
Odmiana sprawdzona w uprawie na lżejszych glebach. 

W skrócie  

• wysoki potencjał plonu ziarna - w regionie III 134 % wzorca w 2012 roku wg badań 
COBORU  

• wysoka zdrowotność liści  
• typ pojedynczego kłosa z dużym wyrównaniem ziarna i wysoką wagą hektolitra  
• bardzo dobre wyrównanie ziarna  

 

 

Jęczmień NICOLETTA 

Duży kłos 

NOCOLETTA jest odmianą pastewną, wielorzędową jęczmienia ozimego.  

NOCOLETTA wyróżnia się bardzo sztywną i krótką słomą, gwarantującą utrzymanie dużego kłosa 
i wysokiej MTZ aż do zbioru.  

W skrócie  

• znakomita odporność na wyleganie  
• wyjątkowa jakość ziarna – MTZ i wyrównanie  
• dobra zimotrwałość  
• dobra odporność na choroby  
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Jęczmień SOULEYKA 

Eksplozja plonu 

SOULEYKA to jęczmień ozimy wielorzędowy o wysokim potencjale plonowania, stabilnej 
łodydze, tolerancji na choroby liści i wysokiej zimotrwałości.  

SOULEYKA to odmiana, która sprawdza się w praktyce zarówno w nietypowych latach, jak i na 
glebach dobrych i lekkich. SOULEYKA nadaje się na wszystkie stanowiska, korzystne warunki 
plonowania zostają w pełni wykorzystane. Późna dawka fungicydów, krótko przed szczytem fazy 
pierwszych ości (BBCH 49) razem z wyjątkową zdrowotnością liści sprzyja szybkiemu 
wykształceniu ziarna i stabilnej wadze hektolitra.  

W skrócie  

• stabilność plonowania sprawdzona w praktyce  
• stabilna łodyga  
• tolerancyjna na choroby liści  
• wysoka zimotrwałość - 5,0 wg badań COBORU  

 

 

 


