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PSZENŻYTO  REMIKO  

 
 - Odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble o dobrej odporności na 
wyleganie. Plonuje wysoko i stabilnie na terenie całego kraju. Podwyższona 
zawartość białka sprawia, że Remiko szczególnie przydatne jest w żywieniu zwierząt. 
Odmiana pastewna typu karłowego; plonowanie bardzo dobre; odporność na choroby 
grzybowe duża do wysokiej; tolerancja na zakwaszenie gleby dobra; odporność na 
wyleganie bardzo dobra; mrozoodporność wysoka; masa 1000 ziaren duża; 
odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i dojrzewania średnio 
wczesny; zawartość białka wysoka - odmiana przydatna w żywieniu zwierząt. 

 

 

 

 

PSZENŻYTO  TWINGO  
 - krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość. Nr 1 
w przezimowaniu w Polsce w 2012 roku. Nowa odmiana pszenżyta ozimego o 
skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej 
technologii uprawy. Odmiana pastewna typu półkarłowego; plonowanie bardzo 
dobre; duża do wysokiej odporność na choroby grzybowe; tolerancja na zakwaszenie 
gleby dobra; odporność na wyleganie bardzo dobra; mrozoodporność wysoka; masa 
1000 ziaren bardzo duża; odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania wczesny; zawartość białka dobra 
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PSZENŻYTO TOMKO  
 – zna się na dobrym plonie. Rejestracja 2012;  Doskonałe plonowanie;  Rośliny 
średniej wysokości;  Bardzo dobra odporność na wyleganie;  Bardzo wysoka 
mrozoodporność (6,5);   Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe;   
Podwyższona zawartość białka w ziarnie;  Podwyższona tolerancja na okresowe 
niedobory wody ; Wysokie plonowanie na terenie całego kraju. 

 

 

PSZENŻYTO BOROWIK  
- Bardzo wysoki potencjał plonowania – do 118 % wzorca; Bardzo dobra odporność 

na wyleganie; Wysoka masa 1000 ziaren, mrozoodporność od średniej do wysokiej; 

Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe; Wczesny termin kłoszenia, 
dojrzewania; MTZ wysoka; Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby;  
Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy. 

 

Pszenżyto PIGMEJ 

Dobry plon w całej Polsce 

PIGMEJ to krótkosłoma odmiana pszenżyta zarejestrowana w 2008r. 

PIGMEJ to odmiana wybitnie plonująca. W latach 2007-2009 był najlepiej plonującą odmianą 
krótkosłomą wśród odmian badanych przez COBORU, a w roku 2007 uzyskał średni plon 110 % 
wzorca. 

W skrócie  

• bardzo wysokie plonowanie  
• bardzo dobra morozoodporność (5,0)  
• odmiana o skróconym źdźble  
• bardzo dobra odporność na wyleganie  
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Pszenżyto TRICANTO 

Imponuj ący kłos zrobi na Tobie wrażenie! 

TRICANTO jest pszenżytem średnio-późno dojrzewającym z bardzo dobrą mrozoodpornością. 

TRICANTO odznacza się najwyższą Masą Tysiąca Nasion spośród pszenżyt. Energetyczność i 
wartość paszowa TRICANTO jest również na najwyższym poziomie. 

W skrócie  

• idealnie wyrównany łan  
• na wszystkie gleby w całej Polsce  
• dobra mrozoodporność  
• najwyższa MTZ  
• bardzo dobra odporność na choroby  
• wysoka wartość paszowa  

 

 

 

Pszenżyto TRISMART 

Potrójnie sprytny 

TRISMART to wysoko plonująca odmiana pszenżyta, charakteryzująca się dobrą odpornością na 
choroby i bardzo dobrą zimotrwałością.  

Notatka porównać  

TRISMART osiąga wysoki i stabilny plon na terenie całego kraju. Odmiana pszenżyta ozimego o 
tradycyjnej długości źdźbła.  

W skrócie  

• dość dobra odporność na choroby podstawy źdźbła i rynchosporiozę  
• bardzo dobra mrozoodporność (6,0)  
• nasiona o wysokiej MTZ  
• bardzo dobre wyrównanie  
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Pszenżyto FREDRO 

Wysoka plenność 

FREDRO charakteryzuje się wysoką plennością.Odmiana szczególnie przydatna do mniej 
intensywnej technologii produkcji. 

Notatka porównać  

FREDRO posiada dobrą odporność na wyleganie i bardzo dobrą odporność na choroby, szczególnie 
na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści. Ziarno FREDRO jest średniej grubości 
o podwyższonej zawartości białka, co jest szczególnie przydatne w żywieniu zwierząt. 

W skrócie  

• odmiana o tradycyjnej długości źdźbła  
• dobra odporność na wyleganie  
• bardzo dobra odporność na choroby  
• dobra zimotrwałość  

 

 


