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Pszenica LUKULLUS 

Jakość bez kompromisów 

LUKULLUS to odmiana pszenicy ozimej ościstej nowej generacji o dobrej wymłacalności. 
LUKULLUS ł ączy najlepsze cechy technologiczne ziarna z wysokim potencjałem plonowania 
zapewniając najwyższą opłacalność produkcji. 

Najwyższa jakość ziarna odmiany LUKULLUS pozwala uzyskać dobrą cenę, a uzyskany plon jest 
wyższy od odmian wzorcowych. 

W skrócie  

• odmiana nowej generacji  
• dobra wymłacalność  
• bardzo dobre parametry technologiczne mąki  
• wczesny termin kłoszenia i dojrzewania  
• bardzo dobra plenność na terenie całego kraju  
• wybitna tolerancja na choroby grzybowe  

 

 

 

 

Pszenica MULAN 

Doskonałe zdolności adaptacyjne 

MULAN to wczesna odmiana pszenicy ozimej z grupy B o wysokiej zdolności dostosowywania się 
do warunków klimatycznych i stanowiskowych. 

MULAN uzyskuje dobre wypełnienie ziarna - także na suchych stanowiskach, nadaje się na cele 
piekarnicze i do produkcji bioetanolu. 

W skrócie  

• wysoka zdolność adaptacyjna  
• dobre wypełnienie ziarna  
• bardzo dobra zimotrwałość  
• dobra zdrowotność roślin  
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Pszenica KWS OZON 

Najwyższy plon w grupie B w Polsce 

KWS OZON to odmiana pszenicy ozimej o bardzo wysokim poziomie plonowania - 109 % (a1) i 
108 % (a2) wzorca w badaniach rejestrowych w Polsce 2008-2009. 

KWS OZON ponadto charakteryzuje się wysoką MTZ, dobrym wyrównaniem ziarna oraz 
szczególnie wysoką liczbą opadania. Jest to odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie. 

W skrócie  

• dobra mrozoodporność (3,5)  
• równomierne plonowanie we wszystkich badanych rejonach  
• wysoka MTZ  
• dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania  
• wysoka wodochłonność i energia ciasta  
• odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie  
• bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną  

 

 

Pszenica TONACJA 

Wysoka wydajność 

TONACJA jest wysokowydajną odmianą o bardzo dobrej mrozoodporności (5,5). 

TONACJA jest odmianą tolerancyjną na opóźniony termin siewu. W doświadczeniach COBORU z 
2009 nie wykazała spadku plonu pomimo opóźnienia siewu o 30 dni (początek listopada). Podobnie 
reaguje na zmniejszenie normy wysiewu. Jej elastyczność i umiarkowane wymagania glebowe 
sprawiają, że jest to jedna z najchętniej uprawianych odmian pszenicy ozimej w kraju. 

W skrócie  

• bardzo wysoka plenność  
• bardzo dobra mrozoodporność  
• odporna na porażenie przez: septoriozę liści i plew, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy 
źdźbła  

• tolerancyjna na opóźniony siew  
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Pszenica TOBAK 

Pewne plonowanie w całej Europie 

TOBAK spełnia wszystkie warunki nowoczesnej odmiany w potencjale i stabilności plonu. 

TOBAK z przeciętnym plonem ziarna na poziomie 113 dt/ha jest najbardziej plenną odmianą 
pszenciy ozimej, która przeszła proces rejestracji w Niemczech oraz najbardziej plenną odmianą w 
badaniach porejestrowych.TOBAK wyróżnia się bardzo dużą witalnością oraz połączeniem bardzo 
dużej gęstości łanu z dobrze napełnionym ziarnem. TOBAK ze względu na dobrą zdrowotność 
kłosów należy w metodach uprawy i płodozmianie do odmian o niskim ryzyku porażenia fuzariozą. 

W skrócie  

• bardzo wysoki potencjał plonowania  
• zwycięzca plonu w kolejnych trzech latach badań rejestrowych oraz w badaniach 

porejestrowych BSA  
• bardzo dobra zimotrwałość  
• cechy jakościowe do wyrobu mąki i chleba na poziomie odmian jakościowych A  

 

 

 

Pszenica MEWA 

Mało wymagająca ostka 

MEWA to odmiana pszenicy ozimej typu chlebowego - B, oścista, odpowiednia na cele młynarsko-
piekarskie.  

MEWA daje wysokie plony na terenie całego kraju. Cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością i 
dobrą odpornością na większość chorób. MEWA posiada ziarno dobrej jakości o dużej zawartości 
białka i glutenu.  

W skrócie  

• odmiana oścista  
• wysokie plony  
• ziarno dobrej jakości  
• duża zawartość białka i glutenu  
• dobra odporność na choroby  

 


