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Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! 

Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje 
nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie odporna jest na rdzę brunatną, choroby 
podstawy źdźbła, pleśń śniegową, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Posiada słomę o 
tradycyjnej długości, przy czym wykazuje bardzo dobrą odporność na wyleganie. 
Bardzo dobra zimotrwałość, oceniona na 6 w skali 90. Ziarno Palermo jest grube, o 
wysokiej gęstości i zawartości białka. Odmiana o bardzo dobrej krzewistości. Zalecana 
norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 320-360 kiełkujący ziaren na 
1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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Pszenżyto Meloman 

•  Lider plonowania w 2014 roku!  
•  Bardzo dobra mrozoodporność  (5,5)  
•  Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie 
gleby.  
•  Niskie wymagania glebowe.  
•  Wysoka odporność na porastanie ziarna w 
kłosie (6)!  
•  Wysoka odporność na choroby grzybowe.  

•  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

 
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:   

 Skala 9° 

 Średni plon 77 dt/ha 

 Termin kłoszenia  wczesny 

 Termin dojrzewania wczesny 

 Mrozoodporność  5,5  

 MTZ  43,3 

Wysokość  110 

 Odporność na wyleganie  7.4 (wysoka) 
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Pszenżyto BOROWIK 
 

• Odmiana posiada wysokie i sztywne 
źdźbło, 

• wysoką odporność na wyleganie, 
• dobrą mrozoodporność, 
• charakteryzuje się podwyższoną 

tolerancją na zakwaszone gleby. 

 

 
 

 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:  

 Skala 9° 

 Średni plon 76.9 dt/ha 

 Termin kłoszenia wczesny 

 Termin dojrzewania wczesny 

 Mrozoodporność 5.0 (wysoka) 

 MTZ wysoka 

 Zawartość białka średnia 

 Odporność na wyleganie 7.2 (wysoka) 

  

  

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:  

 Mączniak prawdziwy 8.7 (wysoka)  

 Rdza brunatna 8.3 (wysoka) 

 Septorioza liści 7.5 (wysoka) 

 Choroby podstawy źdźbła 8.7 (wysoka) 

 Fuzarioza kłosów 7.5 (wysoka) 
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Pszenżyto GRENADO 

Najpopularniejsze pszenżyto w Europie! 

Nagrodzone Złotym Medalem MTP FARMA w Poznaniu w 2007 roku. 

• Odmiana półkarłowa. 
• Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – 

klimatycznych. 
• Jest jedna z najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. 
• Posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie. 
• Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 

większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! 
• Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. 
• Według badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla 

przemysłu spirytusowego (wysoki uzysk spirytusu). 
• Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że Grenado 

może być uprawiane również na glebach słabych. 
• Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy 

optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). 
W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć 
o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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Pszenżyto TWINGO  

 
Krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe! 

• Odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na 
wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy. 

• Plonuje dobrze na obszarze całego kraju, szczególnie wysoko w rejonie centralnej, 
zachodniej i północno-zachodniej Polski. 

• Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, 6,5 w skali 9 stopniowej. 
• Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie na  rdzę brunatną, 

pleśń śniegową i rynchosporiozę. 
• Ziarno jest grube, dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu. 
• Twingo jest odmianą wczesną o bardzo dobrej zdolności krzewienia. 
• Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 

kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 120-150 kg/ha). W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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Pszenżyto ROTONDO 

Rekordow yplon                 

Grube  ziarno! 
Rewelacyjna krzewistość! 

 Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! 

• Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności. 
• Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na 

terenie całej Polski.  
• Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. 
• Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. 
• Rotondo jest odmianą średnio wczesną. 
• Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 

zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. 
• Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że 

zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty 
zakupu nasion kwalifikowanych. 

• Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów 
i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku 
opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

 

 


