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2017 ZBOŻA SIEWNE JARE 
 (2007) – odmiana brązowo-ziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z OWIES GNIADY

wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski – dość mały. Odporność na 
rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka – średnia, na rdzę wieńcową – 
dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania 
średni. Udział łuski mały, masa 1000 ziarn dość mała, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie dobre. 
Zawartości białka i tłuszczu mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 

 - Wysoki i stabilny poziom plonowania; Odmiana owsa żółtoziarnistego; Nadaje się na OWIES ATEGO
stanowiska lepsze i słabsze; Wysoka zawartość białka; Niska skłonność do łamliwości wiechy; Wyhodowany 
w Czechach, bardzo popularny w: Niemczech, Anglii i na Słowacji; Doskonały do celów spożywczych oraz 
jako komponent mieszanek paszowych; Nadaje się do intensywnej uprawy.   Termin wiechowania; średni, 
Wysokość roślin: krótkie-średnie, MTZ: średnie; Odporność na wyleganie: bardzo dobra. Odporność na 
choroby: Mączniak prawdziwy: dobra; Rdza wieńcowa: bardzo dobra; Rdza źdźbłowa: bardzo dobra; 
Septorioza liści: dobra. GĘSTOŚĆ SIEWU: Termin optymalny: 400 - 500 ziaren/m2 

OWIES FURMA - Odmiana owsa żółtoziarnistego. Cechuje się bardzo dobra plennością i dobrą N
odpornością na wyleganie. Ziarno Furmana jest duże i bardzo dobrze wyrównane. Jest to odmiana o średnim 
terminie dojrzewania, równomiernie dojrzewająca, o dobrej odporności na choroby. Przydatna jako 
komponent mieszanek zbożowych. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-
450 kiełkujących nasion na 1m2 (ca. 150-170 kg/ha). Termin wiechowania: średni; Termin dojrzewania: 
średni; MTZ: średnia; Zawartość białka: średnia> odporność na choroby: mączniak prawdziwy: wysoka; 
Septorioza liści: średnia do dobrej; Rdza źdźbłowa: wysoka; Helmintosporioza: wysoka  

  –rejestracja w Polsce w 2015 roku; rejestracja w Austrii w 2016 roku; odmiana OWIES NAWIGAOR
żółto ziarnista o wysokim potencjale plonotwórczym; ziarno o bardzo dużej gęstości (wysoki hektolitr); 
wysoka masa 1000 ziaren; bardzo dobra  odporność na  choroby grzybowe; doskonały także na gleby słabe, 
odporny na wyleganie, termin wiechowania i dojrzewania średni; bardzo wysoka zawartość tłuszczu, wysoka 
zawartość białka. 

Jęczmień  – doskonała pasza z każdego pola. Jedna z najwyżej plonujących odmian OBEREK
paszowych w Polsce. Najwyższa MTZ wśród wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia (wg. 
COBORU 2014). Bardzo dobra odporność na wyleganie. Wysokość roślin ok. 70 cm. Wysoka zawartość 
białka w ziarnie. Bardzo dobra wartość paszowa. Przydatny do uprawy także na glebach lżejszych. Średni 
termin kłoszenia i dojrzewania. 

 - rewelacyjna  plenność. Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent JĘCZMIE Ń ELLA
do pasz dla trzody i drobiu. Bardzo dobra odporność na choroby. Odmiana średniej wysokości o dobrej 
odporności na wyleganie. Średnio wczesna, o grubym ziarnie. Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z 
możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby). 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 
m2  (ca. 130-150 kg/ha). 

. Odmiana typu pastewnego. BASIC gwarantuje wysoki plon pięknego ziarna. JĘCZMIE Ń BASIC
Bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporny jest na rynchosporiozę i mączniaka. Rośliny średniej 
wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Toleruje błędy w agrotechnice. Przydatny do uprawy na 
glebach średniej jakości. Termin kłoszenia średni. Termin dojrzewania średni. Wysokość roślin (cm) 75. 
MTZ [g] 51. Odporność na wyleganie dobra. Wymagania 
 glebowe średnie.  
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JĘCZMIE Ń SIMBA -  DWURZĘDOWY. odmiana średnionisk; odporna na wyleganie,  
średniowczesna i zdrowa; bardzo wysoka energetyczność ziarna - bardzo wydajna pasza dla zwierząt; 
podwyższona tolerancja na nicienie (Heterodera avenea); nadaje się na stanowiska o zwiększonej zawartości 
azotu. 
 

 - jest najnowszą odmianą jęczmienia jarego w naszej ofercie. Jako typowy JĘCZMIE Ń WILMA
jęczmień pastewny, charakteryzuje się grubym ziarnem, wyższą zawartością białka i wysokim 
wyrównaniem. Niższa zawartość łuski (włókna) powoduje lepszą strawność, a tym samym lepsze wyniki 
skarmiania trzody chlewnej. Średnio wysokie rośliny posiadają wyższą odporność na wyleganie i łamanie się 
przed zbiorem. WILMA wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na mączniaka, pasiastość liści jęczmienia i 
ramularię. Czynniki te zabezpieczają wysoki potencjał plonowania odmiany. W skrócie: grube ziarno; 
wysokie wyrównanie; niższa zawartość łuski; bardzo wysoka odporność na mączniaka, pasiastość liści i 
ramularię. 
 
KWS OLOF  - Odmiana pastewna. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Dobra wartość paszowa. 
Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – dość duża, a pozostałe choroby średnia. Rośliny 
średniej wysokości, ponadprzeciętna zdrowotność i dobra odporność na wyleganie.  Termin kłoszenia i 
dojrzewania średni. Dobrze wykształcone ziarno – wysoka masa tysiąca ziaren i dobre wyrównanie  ziarna.  

KUCYK  (DANKO) Odmiana typowo pastewna o wysokiej zawartości białka o bardzo JĘCZMIE Ń 
dobrej strawności. Doskonały komponent do mieszanek paszowych dla trzody chlewnej. Posiada wysoki 
potencjał plonowania zwłaszcza w technologii średnio intensywnej. Odmiana nieco wyższa, ale o dobrej 
odporności na wyleganie. Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach 
zbożowych. Toleruje okresowe niedobory wody. Termin kłoszenia średni. Kucyk charakteryzuje się bardzo 
dobrą zdrowotnością. Posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo). Ziarno grube o najwyższej 
gęstości. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu to 280-320 kiełkujących ziaren na 1m², 
(ca.130-150 kg/ha). 

PODAREK (Strzelce) Odmiana pastewna. Bardzo dobre plonowanie. Podwyższona JĘCZMIE Ń 
tolerancja na zakwaszenie gleby. Doskonały także na gleby lekkie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni . 
Wysokość roślin ok. 79 cm, dobra odporność na wyleganie. Wysoka zawartość białka i MTZ. Odporność na 
choroby grzybowe dobra. 

SOLDO (Saaten Union) Odmiana pastewna. Jest średnio-wczesną odmianą jęczmienia JĘCZMIE Ń 
jarego o ponadprzeciętnym i stabilnym potencjale plonowania. Charakteryzuje się ponadto wysoką jakością 
ziarna, szczególnie bardzo wysoką MTZ oraz dobrym wyrównaniem i niskim udziałem pośladu. Odmiana o 
wysokiej tolerancji na choroby, szczególnie w odniesieniu do mączniaka oraz rdzy jęczmienia. Średnio – 
niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Soldo dzięki 
wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby i małym wymaganiom siedliskowym doskonale sprawdza się i 
wysoko plonuje również na trudnych dla jęczmienia stanowiskach. 

ESPINOSA  (SZ Edelhof  Austria)Jęczmień paszowy z bardzo wysokim potencjałem JĘCZMIE Ń 
plonowania. Wysoka wartość paszowa słomy. Wysoka tolerancja na choroby. Odmiana średnio późna, o 
średnio niskiej słomie z wysoką liczbą ziaren w kłosie o średniej MTZ. Jest wyśmienitą odmianą o niskiej 
skłonności do wylegania. Nadaje się na wszystkie stanowiska, a szczególnie na te najbardziej produktywne. 
Świetna w mieszankach ze strączkami (groch, peluszka, łubiny ). 
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 - Rekordowe plonowanie! Nowa odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności. Pszenżyto MAZUR
W latach 2013-2016 była najwyżej plonującą odmianą w Polsce. Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na 
choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa. Odmiana wczesna, o 
średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Posiada wysoką  tolerancję 
na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz. Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej 
gęstości w stanie zsypnym. Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych. Zalecana norma wysiewu, przy 
wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha). 

 - Wyj ątkowa plenność!  Odmianę tę charakteryzuje niespotykana dotąd wśród Pszenżyto DUBLET
odmian tego gatunku plennoś; Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych; 
Wykazuje dużą odporność na choroby a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę 
oraz fuzariozę kłosów; Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu; Wykazuje się 
również wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka, a także dużą gęstością w stanie 
zsypnym; Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy. 

 – (2008).; Najwyżej plonująca odmiana pszenżyta jarego w Polsce w latach Pszenżyto MILEWO
2011 i 2012.; Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie; Jedna z najwcześniejszych 
odmian; Dobra odporność na choroby grzybowe; odporność na wyleganie średnia do dużej; Odmiana 
posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią) 

 

 (2008)-wartość wypiekowa bardzo dobra (klasa jakości A). Wysoka zawartość białka Pszenica NAWRA
i glutenu w ziarnie. Ziarno czerwone, szkliste o bardzo dobrym wyrównaniu i wysokiej masie 1000 ziaren 
(pow.50g). Odporność na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny niskie (wysokość łanu ok. 85cm), o dość 
dużej odporności na wyleganie. Zdrowotność dobra. Wczesny termin dojrzewania. Duża przydatność do 
mieszanek. Plenność dobra do bardzo dobrej na terenie całego kraju. Wymagania glebowe umiarkowane. 
Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).  

 - jedna z najwyżej plonujących jakościowych pszenic jarych  Pszenica TYBALT
i przewódkowych w Polsce i Europie. bardzo wysoki plon w każdych warunkach i przy każdej technologii 
uprawy. w Polsce odmianę tę włączono do Krajowego Rejestru Odmian w 2005 roku jako najwyżej 
plonującą przez cały okres badań. Tybalt nie wymaga skracania – sztywna, krótka. (przeciętnie o 15 cm 
krótsza od większości polskich odmian) słoma. Wysoka jakość ziarna: duża zawartość białka i glutenu, duża 
wydajność mąki oraz wysoki wskaźnik sedymentacji SDS.  Liczba opadania – duża do bardzo dużej. Bardzo 
dobra plenność. Termin kłoszenia późny, termin dojrzewania dość późny. Doskonała odporność na 
najczęściej występujące choroby liścia. W fazie początkowego kwitnienia zaleca się zastosowanie oprysku 
przeciw fuzariozie kłosa. Odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendowane w wielu krajach 
europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z wysoką 
jakością ziarna (klasa jakościowa A). Tybalt wyróżnia się wyjątkową plastycznością w przystosowaniu do 
zróżnicowanych warunków uprawy i poziomów technologicznych. Odmiana o małych wymaganiach 
glebowych. Grupa A. 

 - jest plenną pszenicą jarą o bardzo wysokiej ocenie parametrów Pszenica CH Campala
technologicznych ziarna. Wczesne kłoszenie pozwala tej odmianie zdecydowanie efektywniej 
wykorzystywać wiosenne zasoby wody. Niskie rośliny o sztywnym źdźble zapewniają utrzymanie łanu w 
pionie do samego zbioru. Wysoka zawartość białka i wysoka liczba opadania gwarantują najwyższą jakość 
ziarna na poziomie grupy elitarnej. W skrócie: bardzo wysoka ocena parametrów technologicznych ziarna; 
rośliny niskie; sztywne źdźbło; wysoka zawartość białka; wysoka liczba opadania. Sprawdza się zarówno na 
stanowiskach lepszych jak i na gorszych, suchszych. Charakteryzuje się szerokim terminem siewu – od 15 
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października do 15 kwietnia.  W skrócie: wysoka zawartość białka; wysoka MTZ - ok. 43 g.; niska podatność 
na choroby liści; elastyczność w doborze stanowiska. Grupa E/A 

 - stanowi mocne połączenie plenności z jakością ziarna. Oprócz wysokiej Pszenica MATTHUS
zawartości białka i liczbie opadania wykazuje wysoką, jak na pszenicę jarą MTZ – ok. 43 g. Grupa A. 
Rośliny dość krótkie, o niezłej odporności na wyleganie i niskiej podatności na choroby liści, niezbyt mocno 
się krzewią. Dużą zaletę odmiany MATTHUS stanowi elastyczność w doborze stanowiska, sprawdza się 
bowiem zarówno na stanowiskach lepszych, jak i na lżejszych, uboższych w składniki pokarmowe.  

 - to niedawno zarejestrowana w Polsce pszenica jara, o jakości chlebowej. Grupa Pszenica KAMELIA
B. Jest jedną z najkrótszych odmian, z dobrą odpornością na wyleganie. Atrakcyjny profil odporności na 
choroby, ze szczególnym uwzględnieniem mączniaka, pozwala prowadzić odmianę nieco mniej intensywnie. 
Dość wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby, umożliwia uprawę na stanowiskach o nie do końca 
uregulowanym pH. Sprawdza się również na lżejszych glebach. W skrócie: dobra odporność na wyleganie; 
dość wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; sprawdza się na lżejszych glebach. 

MANDARYNA  - NOWOŚĆ  (DANKO)Najnowsza, wysokojakościowa (grupa E/A). Pszenica 
Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju. Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, 
szczególnie na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Odmiana wczesna, o średniej wysokości i dobrej 
odporności na wyleganie. Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna, dającą możliwość 
uzyskania najwyższej objętości pieczywa. Ziarno o średniej MTZ, z małą ilością pośladu i o najwyższej 
gęstości w stanie zsypnym. Sprawdza się również na stanowiskach po zbożach i kukurydzy. Korzystnie 
reaguje na nawożenie siarką. Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 
kiełkujących ziaren a 1m², (ca 170-190 kg/ha).   

FEELING  ( oścista ) – NOWOŚĆ ( Lemaire Deffontaines Francja) Średnio wczesna, oścista, Pszenica 
odmiana jakościowa (A). Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna. Ekstremalnie wysoka wartość 
wypiekowa chleba. Wysoka zawartość glutenu. Dobry profil zdrowotnościowy – wysoka tolerancja na: 
mączniaka, rdze żółtą oraz fuzariozy kłosa. Bardzo dobre krzewienie. Rośliny niskie o niskiej skłonności do 
wylegania. Wytrzymała na przymrozki wiosenne. Wysoka waga hektolitra. 

TYBALT   (Wiersum Plantbreeding)  Pszenica jara przewódkowa grupy A od momentu Pszenica 
rejestracji w Polsce (2005) nieprzerwalnie jest najwyżej plonującą odmianą pszenicy jarej. To odmiana 
niezawodna i wszechstronna – od wielu lat numer 1 na rynku europejskim. Odznacza się doskonałą 
odpornością  na mączniaka , rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Termin kłoszenia średnio późny , rośliny 
krótkie, odporne na wyleganie. Liczba opadania duża o bardzo dużej zawartości białka i glutenu. Wysoka 
MTZ. Zaleca się wysiew około 350 do 400 nasion na m² (przy późnym siewie jesiennym 450 do 500 
kiełkujących nasion na 1m².  

MONSUN  (KWS)  Odmiana przewódkowa z grupy jakościowej A. Duża odporność na Pszenica 
porastanie ziarna w kłosach – długo utrzymująca się dobra jakość ziarna w przypadku niesprzyjających 
warunków pogodowych w czasie zbioru. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i 
choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny są niskie, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren – duża do bardzo dużej, gęstość w 
stanie zsypnym – mała, liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka – dość duża, wydajność ogólna mąki  
- średnia, plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. 
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KWS TORRIDON  Odmiana pszenicy z grupy jakościowej A. Bardzo dobre parametry ziarna Pszenica 
– wysoka liczba opadania, dobre wyrównania i dobra gęstość w stanie zsypowym. Odmiana niska o bardzo 
dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobre właściwości plonowania. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Dobra odporność na wszystkie choroby występujące w pszenicy. Bardzo duża odporność na 
porastanie ziarna w kłosach  - cecha szczególnie przydatna w czasie mokrych, przedłużających się zbiorów. 

 

 

 

ILOŚCI OGRANICZONE.  
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