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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) 
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KWS LIVADO F1     Nowy wymiar plonu 

Bardzo wysoki poziom plonowania oraz doskonała zdrowotność - odmiana nowej generacji z 
systemem POLLENPLUS® Uniwersalne użytkowanie zebranego ziarna - sprzedaż na cele 
konsumpcyjne lub paszowe Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system 
POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie 
ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego  

Rok wpisania do krajowego rejestru 2015 

Typ odmiany Hybrydowa 

Właściwości plonotwórcze 
 

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 132 

Plon ziarna* a2 [% wzorca] 128 

Odporność na choroby 
 

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,8 

Rdza brunatna [skala 9°] 7,8 

Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,9 

Rynchosporioza [skala 9°] 8 

Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,5 

Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,4 

Septorioza liści [skala 9°] 7,5 

Cechy rolniczo-użytkowe 
 

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4 

Wysokość roślin a1 [cm] 147 

Wyleganie [skala 9°] 5,4 

Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 131 

Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5 

Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 204 

Jakość 
 

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 78 

Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5 

Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 6 

Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4 

Wydajność mąki [%] 49,7 

Początkowa temp. kleikowania [°C] 58 

Końcowa temp. kleikowania [°C] 73,4 

Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 622 

Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 63,5 
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PRODUKTU:  
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Jęczmień Hybrydowy Toreroo 

 

Wysoka plenność, zdrowotność i masa 1000 ziaren 

 

• Stabilne i wierne plonowanie w różnych latach i lokalizacjach. 
• Łączy w sobie niewielką podatność na plamistość siatkową i rdzę 

jęczmienia ze zwiększoną odpornością na wyleganie oraz 
stabilnością źdźbeł i dokłosia. 

• Wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się masą 1000 ziaren. 
• Zimotrwałość na poziomie czołowych odmian Mercurioo i 

Wootan. 
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Jęczmień Hybrydowy Wootan 

 

 
Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia. 

Mieszaniec trójliniowy. 

 

• Najwyższe wyniki plonowania we wszystkich trzech latach badań 
rejestracyjnych na obu poziomach intensywności!* 

• Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, 
wysoka liczba ziaren w kłosie. 

• Doskonała waga hektolitra. 

 

 


