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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 ROTONDO 

Rekordowy plon                 
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%. 
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Pszenżyto PANTEON 
NOWOŚĆ! 

• Odmiana o tradycyjnej długości słomy, 
• Wysokie plonowanie, 
• Bardzo dobra mrozoodporność - 5,5 
• Odporny na suszę 
• Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na paszę 

Zalecana obsada roślin: 300-350 szt./m2 

 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:  

Skala  9° 

 Średni plon  wysoki 

 Termin kłoszenia  wczesny 

 Termin dojrzewania  wczesny 

 Mrozoodporność  5.5 (wysoka) 

 MTZ  wysoka 

 Zawartość białka wysoka 

 Odporność na wyleganie 6.2 (wysoka) 

  

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:  

 Mączniak prawdziwy  7.5 (wysoka) 

 Rdza brunatna  8.4 (wysoka) 

 Septorioza liści  7.1 (wysoka) 

 Choroby podstawy źdźbła  7.3(wysoka) 

 Fuzarioza kłosów  7.8 (wysoka) 
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Pszenżyto MAESTOZO 

• Odmiana pszenżyta ozimego 
o tradycyjnej długości słomy, 

• to typ idealnie sprawdzający 
się na glebach słabszych, 

• przydatna do produkcji 
biogazu,  

• odporna na choroby. 

Zalecana obsada roślin: 320-360 szt./m2 

  
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:  

 Skala 9° 

 Średni plon 73.9 dt/ha 

 Termin kłoszenia bardzo wczesny 

 Termin dojrzewania bardzo wczesny 

 Mrozoodporność 4.0 dobra 

 MTZ wysoka 

 Zawartość białka 5.0 dobra 

 Odporność na wyleganie 7.1 dobra 

Odporność na porastanie 5.0 dobra 

 Plon wg COBORU 2014   

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:  

Skala 9° 

Mączniak prawdziwy 7.7 (wysoka) 

Rdza brunatna 8.5 (wysoka) 

Septorioza liści 7.9 (wysoka) 

Choroby podstawy źdźbła 8.3 (wysoka) 

Fuzarioza kłosów 7.2 (dobra) 

Pleśń śniegowa 8.1 (wysoka) 

Rynchosporioza 8.3 (wysoka) 
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