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Żyto BRASETTO F1 

• Mieszaniec firmy KWS 
• Nadaje się do uprawy na wszystkich glebach kompleksu 

żytniego 
• Zebrany plon może zostać wykorzystany wielokierunkowo: 

pasza, konsumpcja, etanol 
• Odmiana wyhodowana w systemie PollenPlus®, który 

sprawia, że żyto bardzo dobrze się zapyla 

 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: 

Skala 9° 

Średni plon 78.3 dt/ha 

Wczesność średnia 

Wysokość roślin tradycyjne 

MTZ średnia 

Zawartość białka 3.0 (niska) 

Odporność na wyleganie 5.2 (średnia) 

Odporność na porastanie 5.0 (dobra) 

  

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 

Skala 9° 

Mączniak prawdziwy 7.9 (wysoka) 

Rdza brunatna 6.6 (dobra) 

Septorioza  liści 6.8 (dobra) 

Choroby podstawy źdźbła 8.1 (wysoka) 

Rynchosporioza 7.5 (wysoka) 

 



ŻYTO KWS BONO F1 
• odmiana żyta ozimego mieszańcowa, 
• charakteryzuje się wyjątkową odpornością na suszę, 
• Bardzo dobra jakość ziarna, charakteryzującego się stabilną liczbą opadania oraz gęstością 
• Dobre zapylanie dzięki systemowi PollenPlus® 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: 

Skala 9° 

Średni plon 79.8 dt/ha 

Wczesność średnia 

Wysokość roślin tradycyjne 

MTZ średnia 

Zawartość białka 4.0 (średnia) 

Odporność na wyleganie 4.7 (średnia) 

Odporność na porastanie 5.0 (średnia) 

  

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 

Skala 9° 

Mączniak prawdziwy 7.6 (wysoka) 

Rdza brunatna 6.5 (dobra) 

Septorioza  liści 7.1 (wysoka) 

Choroby podstawy źdźbła 8.2 (wysoka) 

Rynchosporioza 7.5 (dobra) 

 

 

 

 

 



Jęczmień ozimy hybrydowy typ pastewny 
Odmiany Hodowca Informacje o odmianie 

Galation 

Syngenta 
Polska  

Sp. z o.o. 

Bardzo dobry potencjał plonowania szczególnie  
w glebach lżejszych.   Bardzo silny węzeł 
krzewienia.  Typ o gęstym łanie, wysokość 
roślin średnia.  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 do 
średnich wymagania glebowe.  Obsada ziaren 
180/m2/ 2 jedn siewne /ha 

Wootan 
Syngenta Polska  

Sp. z o.o 

Rośliny średnio-wysokie. Bardzo dobre 
plonowanie. Duża odporność  
na łamliwość dokłosia, odporny na 
wyleganie.  Bardzo dobra zimotrwałość. Wysoka 
liczna ziaren w kłosie. Wymagania glebowe 
małe/średnie. Obsada ziaren 180/m2/ 2 jedn 
siewne /ha 

Mercurioo 
 Syngenta Polska  

Sp. z o.o 

Odmiana o gęstym łanie wskazująca wysoką 
stabilność plonowania ze zdolnością adaptacji na 
różnych rodzajach gleb; dobra zdrowotność, 
wysoka ilość ziaren w kłosie, wysoka 
zimotrwałość. Wymagania glebowe 
małe/średnie. Obsada ziaren 180/m2/ 2 jedn 
siewne /ha 

 


