TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNEJ

Odmiany warte
polecenia
Listy Odmian Zalecanych
ułatwiają rolnikom dokonanie
wyboru odmian najlepiej
dostosowanych do lokalnych
warunków gospodarowania.
ANNA WERELICH, JAROMIR PALUSIŃSKI
JAN MAZURKIEWICZ
Członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

JĘCZMIEŃ OZIMY
ANTONELLA

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego.
Mrozoodporność średnia. Odporność na
mączniaka prawdziwego i czarną plamistość duża do bardzo dużej, na plamistość
siatkową i rynchosporiozę duża, na rdzę
jęczmienia dość duża. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia średni,
dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość
dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym
mała. Zawartość białka w ziarnie średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Plenność bardzo dobra.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o. ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

TITUS

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego.
Mrozoodporność średnia. Odporność na
pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego
i rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość
siatkową, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i czarną plamistość średnia. Rośliny
wysokie do bardzo wyso-

kich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość
ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość
białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na
zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność
dobra do bardzo dobrej.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

SU ELMA

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego.
Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost
plonu przy uprawie na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość śre
dnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość dość duża,
na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia
i rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej
wysokości, o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie
ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie
dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

SU MELANIA

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego.
Plenność dobra. Odporność na wszystkie
podstawowe choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość słabej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie
ziarna przeciętne. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym średnia, zawartość białka w ziarnie dość duża.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

ZENEK

Odmiana wielorzędowa
typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo
dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża. Na
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pleśń śniegową, plamistość siatkową, rynchosporiozę średnia, na rdzę jęczmienia
i czarną plamistość dość mała. Rośliny o
przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała,
wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w
ziarnie średnia.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27
64-000 Kościan

KWS KOSMOS

Odmiana wielorzędowa typu pastewnego.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy
uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia.
Odporność na mączniaka prawdziwego,
plamistość siatkową i rynchosporiozę średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną
plamistość dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia dość późny,
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie
zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie
średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna.
KWS Lochow Polska Sp. z o.o., Kondratowice
ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

PSZENICA OZIMA
LINUS

Odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność
na ważniejsze choroby średnia, jedynie na
rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny. Masa
1000 ziaren dość mała. Liczba opadania
duża, zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży.
RAGT Semences Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 10 a
87-148 Łysomice

OSTROGA

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym
kłosie. Plenność przeciętna. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność średnia. Odporność
na rdzę brunatną duża do bardzo dużej,
na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła
dość duża, na fuzariozę kłosów przeciętna,
na mączniaka dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo
dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie

zsypnym średnia. Odporność na porastanie
w kłosie duża, liczba opadania dość duża.
Zawartość białka i ilość glutenu dość duże.
Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość
dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby
średnia.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27
64-000 Kościan

RGT KILIMANJARO

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność
bardzo dobra. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na rdzę brunatną,
septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość
duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i bruna
tną plamistość liści średnia. Rośliny dość
niskie, o dużej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie
średnie. Odporność na porastanie w kłosie
dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedyme
ntacyjny SDS duży do bardzo dużego.
Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna.
RAGT Semences Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 10 a
87-148 Łysomice

ARTIST

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność
bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki przeciętny. Zimo
trwałość dość mała (4o). Odporność na
mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną
i septoriozę plew dość duża, na choroby
podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści
i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę
liści dość mała. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe,
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka
średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS
duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna
mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna.
DSV Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

JULIUS

Odmiana jakościowa (grupa A). Pszenica ozima o bardzo wysokim potencjale
plonowania zarówno na przeciętnym, jak
i intensywnym poziomie agrotechniki.
Mrozoodporność średnia do dużej. Bardzo
dobra odporność na choroby, szczególnie
na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR. Odznacza się bardzo wysoką
i stabilną liczbą opadania, dzięki czemu
długo utrzymuje parametry jakościowe
ziarna w przypadku mokrych żniw. Ro-

śliny odporne na wyleganie. Odmiana
nadaje się do uprawy na
słabszych stanowiskach,
a także w monokulturze.
KWS Lochow Polska Sp. z o.o., Kondratowice
ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

DELAWAR

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).
Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost
plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do
średniej (4,0o). Odporność na rdzę
brunatną i septoriozy liści duża, na
choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą,
septoriozę plew i fuzariozę
kłosów dość duża, na brunatną
plamistość liści średnia, na pleśń śniegową
dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała
do bardzo małej, wyrównanie ziarna dość
słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia.
Odporność na porastanie w kłosie średnia,
liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna
mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna.
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul Powązkowska 44 c
01-797 Warszawa

ROTAX

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność
bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia
(4,5). Odporność na rdzę brunatną duża, na
mączniaka prawdziwego i septoriozę plew
dość duża, na choroby podstawy źdźbła,
brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o
średniej wysokości i małej do bardzo małej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
mała do bardzo małej, wyrównanie słabe
do bardzo słabego. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża.
Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

PSZENŻYTO OZIME
FREDRO

Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo
dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio
dla gatunku. Mrozoodporność przeciętna.
Odporność na fuzariozę kłosów duża do
bardzo dużej, na rdzę brunatną i septoriozę

plew duża, na rdzę źdźbłową
dość dobra, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rynchosporiozę,
choroby podstawy źdźbła przeciętna, na
rdzę żółtą mała do bardzo małej. Rośliny
przeciętnej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa
1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie
zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba
opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27
64-000 Kościan

TOMKO

Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność dość duża. Odporność na
mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną
i septoriozę plew duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę
liści i fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny
średniej wysokości, o dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża,
wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna
w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania
dość mała. Zawartość białka dość duża.
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

MELOMAN

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność
na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę
brunatną i septoriozę liści dość duża, na
septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę
kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia.
Rośliny o przeciętnej wysokości i dość
dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość
ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność
na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
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TRAPERO

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra.
Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża
(6). Odporność na septoriozę liści duża,
na mączniaka prawdziwego dość duża, na
pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła,
rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuzariozę
kłosów średnia, na septoriozę plew dość
mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000
ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża.
Odporność na porastanie ziarna w kłosie
średnia, liczba opadania duża. Zawartość
białka duża do bardzo dużej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby średnia.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27
64-000 Kościan

ŻYTO OZIME

DAŃKOWSKIE RUBIN

Odmiana populacyjna, przeznaczona do
uprawy na ziarno. Plenność na poziomie
najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową dość
duża, na pleśń śniegową, rynchosporiozę
i septoriozę liści średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia,
wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie
zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka dość duża.
Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
mała, końcowa temperatura kleikowania
niska do bardzo niskiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27
64-000 Kościan

SU STAKKATO

SU PERFORMER

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa,
przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność
bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową,
choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę
i septoriozę liści dość duża, na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową średnia; nieco większa podatność na porażenie
sporyszem. Rośliny dość niskie, o średniej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
dość wczesny, dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre,
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba
opadania dość duże, zawartość białka mała.
Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
duża, końcowa temperatura kleikowania
wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na
zakwaszenie gleby średnia.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.
Plenność bardzo dobra. Odporność na
pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści,
rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła
średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
dość mała, wyrównanie średnie, gęstość
ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża, zawartość białka
mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża,
końcowa temperatura kleikowania bardzo
wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby
średnia.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

HORYZO

TUR

Odmiana populacyjna. Odporność na mą
czniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość
duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści,
rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła
średnia, na pleśń śniegową dość mała.
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość
w stanie zsypnym przeciętna. Odporność
na porastanie ziarna w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
średnia, końcowa temperatura kleikowania
dość wysoka. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna. Plenność na poziomie
czołowych odmian populacyjnych.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
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Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.
Plenność bardzo dobra. Odporność na
pleśń śniegową i septoriozę liści dość duża,
na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową średnia. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie,
gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość
mała, liczba opadania średnia, zawartość
białka mała. Lepkość maksymalna kleiku
skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na
zakwaszenie gleby średnia.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
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POZNAŃSKIE

Odmiana populacyjna, przeznaczona do
uprawy na ziarno. Plenność dobra. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy
liści, rynchosporiozę i choroby podstawy
źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową dość
mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren średnia, wyrównanie dość słabe,
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość
duża. Odporność na porastanie ziarna
w kłosie średnia, liczba opadania dość
mała, zawartość białka średnia. Lepkość
maksymalna kleiku skrobiowego mała,
końcowa temperatura kleikowania niska.
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

KWS LIVADO

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa
(z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Odporność na rdzę brunatną duża,
na rdzę źdźbłową, septoriozy liści i rynchosporiozę dość duża, na pleśń śniegową,
mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie,
o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie
zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka dość mała.
Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
duża, końcowa temperatura kleikowania
bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie
gleby średnia.
KWS Lochow Polska Sp. z o.o., Kondratowice
ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

RZEPAK OZIMY
QUARTZ

Odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach
średnia, glukozynolanów poniżej średniej.
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000
nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość
duża. Rośliny dość niskie, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin początku
kwitnienia nieco późniejszy od średniego,
dojrzałości technicznej średni. Odporność
na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń
krzyżowych średnia.
KWS Polska Sp. z o.o., ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

LOHANA

Odmiana populacyjna o dobrej plenności.
Plonuje stabilnie. Zawartość tłuszczu w
nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej
masie beztłuszczowej powyżej średniej.
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość
roślin średnia. Rośliny średnio wysokie,
o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin początku kwitnienia i dojrzałości
technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową,
suchą zgniliznę kapustnych i choroby
podstawy łodygi nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia.
Limagrain Central Europe Societe Europeenne
Spółka Europejska Oddział w Polsce
ul. Ks. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki

ES VALEGRO

Odmiana populacyjna. Plon nasion zbliżony
do najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach dość
duża, glukozynolanów średnia. Zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej poniżej średniej. Masa 1000 nasion mniejsza
od średniej. Zimotrwałość roślin średnia.
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin początku
kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco
późniejszy od średniego. Odporność na
zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń
krzyżowych średnia.
Euralis Nasiona Sp. z o.o., ul. Wichrowa 1 a
60-449 Poznań

GAROU

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość
roślin duża. Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin początku kwitnienia i dojrzałości
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową nieco większa od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń
krzyżowych średnia.
Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

BONANZA

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży
do bardzo dużego. Wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu duża,
glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa
od średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość
duża. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku

kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco
późniejszy od średniego. Odporność na
zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi
i czerń krzyżowych
średnia.
RAGT Semences
Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 10 a
87-148 Łysomice

RUMBA

Odmiana mieszańcowa o bardzo dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Masa
1000 nasion mniejsza od średniej. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w
suchej masie beztłuszczowej mniejsza od
średniej. Rozwój roślin przed zimą dość
szybki. Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średnio wysokie o lepszej odporności
na wyleganie. Termin początku kwitnienia
i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą
zgniliznę kapustnych średnia, na choroby
podstawy łodygi mniejsza od średniej, na
czerń krzyżowych większa od średniej.
DSV Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

ARANGO

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
średnia, glukozynolanów poniżej średniej.
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000
nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość
duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin
początku kwitnienia średni, dojrzałości
technicznej wcześniejszy od średniego.
Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych
mniejsza od średniej.

KUGA

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach
większa od średniej, glukozynolanów mała.
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.
Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość
niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od
średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia,
na suchą zgniliznę kapustnych większa od
średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od
średniej.
Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
Opisy poszczególnych odmian zostały sporządzone na podstawie
Listy Opisowej Odmian – COBORU.

POLSKA PSZENICA
W DOBREJ CENIE
Na początku kwietnia średnia cena pszenicy w Unii Europejskiej oscylowała w
granicy 160 euro/t. W tym samym czasie
przeciętne stawki proponowane polskim
rolnikom były o kilka euro wyższe.

Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

ATORA

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo
duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża,
glukozynolanów mała. Zawartość białka
w suchej masie beztłuszczowej mniejsza
od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin początku kwitnienia i
dojrzałości technicznej średni. Odporność
na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa
od średniej.
Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

W skali UE najwyższe ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej odnotowano we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Belgii. W pierwszym ze wspomnianych krajów za ziarno
tego gatunku można było otrzymać 183,5
euro/t, a zatem 778 zł/t, podczas gdy w
dwóch kolejnych ceny oscylowały w okolicy 177 euro/t, tj. 750 zł/t. Zdecydowanie
najniższe stawki obowiązywały natomiast
na Słowacji – 138,7 euro/t (tj. 588 zł/t), a
także w Chorwacji – 145,2 euro/t (616 zł/t)
i Austrii – 147 euro/t (623 zł/t).
Źródło: nawozu.eu
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