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BAMBERKA – nowość! – Klasa jakości A. Bardzo wysokie plonowanie (do 111% wzorca w 2010 r.).
Posiada odporność na porażenie przez: mączniaka
prawdziwego, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy
źdźbła. Silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę pozimową. Toleruje obniżoną
normę wysiewu. Norma wysiewu: 250-280 ziaren/m2 (siew wczesny) – ok. 130-150 kg/ha,
290-340 ziaren/m2 (siew terminowy) – ok. 150-180 kg/ha, 350-400 ziaren/m2 (siew opóźniony) – ok. 180-200 kg/ha. Posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion. Bardzo dobre
wyrównanie ziarna. Bardzo dobre parametry jakościowe. Jedna z najwyższych gęstości ziarna (masa hektolitra) wśród wszystkich zarejestrowanych odmian. „Trzyma” parametry podczas mokrych żniw.
SUKCES – klasa jakości A, nagrodzona godłem „Teraz Polska”. Ziarno czerwone
o dużej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i dużej odporności na porastanie. Źdźbło
średniej wielkości, o bardzo dużej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Średniopóźny termin kłoszenia i dojrzewania. Przeciętne wymagania glebowe.
Nawożenie azotowe wykorzystuje dobrze, nawet w wysokich dawkach. Tolerancyjna na
opóźniony siew. Norma wysiewu: 300-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 400-500 ziaren/m2
(siew późny).
ZYTA – klasa jakości A, nagrodzona godłem „Teraz Polska” i Złotym Medalem Polagra
Farm w 2002 r. Duża masa 1000 ziaren, bardzo dobre wyrównanie. Dobra plenność na terenie całego kraju. Doskonałe parametry jakościowe bez względu na przebieg pogody w ciągu
okresu wegetacji. Dobre parametry jakościowe uzyskuje nawet przy dwóch dawkach nawożenia azotowego. Wysoka zawartość białka i glutenu mokrego. Dobra odporność na rdzę,
septoriozy, choroby podstawy źdźbła i fuzariozy kłosa. Przeciętne wymagania glebowe. Tolerancyjna na opóźniony siew. Norma wysiewu: 350-420 ziaren/m2 (siew terminowy), 450-500
ziaren/m2 (siew późny). Termin kłoszenia i dojrzewania średniopóźny. Bardzo dobrze reaguje
na antywylegacze zawierające CCC.
TONACJA – klasa jakości A, nagrodzona godłem „Teraz Polska” i Złotym Medalem Polagra Farm w 2004 r. Bardzo wysoka plenność. Mrozoodporność bardzo dobra (5,5 w skali
9-stopniowej). Posiada odporność na porażenie przez septoriozę liści i plew, fuzariozy kłosa
oraz choroby podstawy źdźbła. Należy zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie mączniaka
prawdziwego i rdzy brunatnej. Odmiana przystosowana do intensywnych warunków uprawy
(bardzo dobrze reaguje na wysokie nawożenie azotowe). Tolerancyjna na opóźniony siew
(do końca października). Norma wysiewu: 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 450-500 ziaren/m2 (siew późny). Posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion (50-55 g). Bardzo
dobre wyrównanie ziarna. Wysoka zawartość skrobi w ziarnie (doskonała przydatność do produkcji etanolu).
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Ostka Strzelecka – klasa jakości A. Ościsty kłoś predysponuje odmianę do uprawy na
terenach przyleśnych, gdzie rośliny są narażone na niszczenie przez zwierzynę. Dobra mrozoodporność (4,5 w skali 9-stopniowej). Wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie. Wysoka
liczba opadania. Duża odporność na septoriozę plew oraz średnia na mączniaka, septoriozę
liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Źdźbło średnio odporne na wyleganie. Słabo toleruje opóźniony siew. Norma wysiewu: 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 420-500
ziaren/m2 (siew późny)
FREGATA – najlepsze parametry jakościowe wśród zarejestrowanych odmian.
„Trzyma” parametry także podczas trudnych warunków pogodowych podczas żniw. Plonowanie dobre, w rejonie Polski północnej bardzo dobre. Ziarno czerwone o dużej masie 1000
ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu. Bardzo duża odporność na porastanie i duża na osypywanie. Rośliny średnio wysokie o dużej odporności na wyleganie. Mrozoodporność średnia.
Wysoka odporność na porażenie przez septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa. Kłoszenie i dojrzewanie średniopóźne. Wymaga dobrego stanowiska. Norma wysiewu: 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 420-500 ziaren/m2 (siew późny).
RYWALKA – klasa jakości A. Wysoka mrozoodporność (5 w skali 9-stopniowej). Wysoka
odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i plew, fuzariozy kłosa. Dobra zdrowotność kłosa. Duża MTN i dobre wyrównanie ziarna. Dobra plenność. Wysoka odporność
na porastanie. Wymaga dobrego stanowiska. Słabo toleruje opóźniony siew. Norma wysiewu:
350-400 ziaren/m2 (siew terminowy). W drugim zabiegu fungicydowym zalecane stosowanie
preparatów strobilurynowych, aby uzyskać efekt dłuższej zieloności.
NUTKA – pszenica chlebowa (klasa B). Bardzo plenna, charakteryzuje się stabilnym potencjałem plonowania w latach i różnorodnych warunkach uprawy. Ziarno czerwone o masie
1000 ziaren ok. 48-53 g i dobrym wyrównaniu. Źdźbło o długości ok.95 cm, odporne na wyleganie. Odporna na porażenie przez rdzę źdźbłową, septoriozę liści i kłosa, choroby podstawy źdźbła. Średnia mrozoodporność. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Tolerancyjna na
opóźniony siew. Norma wysiewu: 300-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 400-500 ziaren/m2
(siew późny).
ELIPSA – nowość! – pszenica paszowa (klasa C). Bardzo wysoki potencjał plonowania
(111% wzorca w 2010 r.). Bardzo dobra odporność na wyleganie. Dobra odporność na rdze,
septorie oraz choroby podstawy źdźbła. Wysoka liczba opadania. Dobra wartość żywieniowa.
Ziarno o niskiej twardości, dobrze strawne. Mrozoodporność średnia.
MARKIZA – pszenica paszowa (klasa C). Wysokie i wierne plonowanie na terenie całego kraju. Plonowanie MARKIZY w poszczególnych rejonach kraju w 2010 r. (źródło COBORU).
Mrozoodporność bardzo dobra (5 w skali 9-stopniowej). Źdźbło o wysokości 95-99 cm, bardzo
odporne na wyleganie. Bardzo wysoka zawartość białka – bardzo dobra wartość żywieniowa.
Odporność na mączniaka prawdziwego i na choroby podstawy źdźbła. Zdrowotność Markizy pozwala na ograniczenie ochrony fungicydowej do jednego zabiegu (zalecane jest stosowanie na
liść flagowy oprysku preparatami zawierającymi strobilurynę). Tolerancyjna na opóźniony siew.

PSZENICE JARE
WERBENA – nowość! – Wysokie plonowanie. Odmiana wczesna, przydatna także do
mieszanek. Niska (75-80 cm), o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Dobra odporność na
choroby grzybowe. Toleruje krótkotrwałe okresy suszy.
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ROSPUDA – nowość! – klasa jakości A. Wysokie plonowanie. Odmiana średniowczesna. Dobra odporność na choroby grzybowe. Średnia masa 1000 ziaren.
NAWRA – klasa jakości A – nagrodzona godłem „Teraz Polska” i Złotym Medalem Polagra Farm. Wartość wypiekowa bardzo dobra. Wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie.
Ziarno czerwone, szkliste o bardzo dobrym wyrównaniu i wysokiej masie 1000 ziaren. Odporna na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny niskie (wysokość łanu ok. 85 cm), o 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. Wykazuje cechy przewódkowe.
KOKSA – klasa jakości A – nagrodzona godłem „Teraz Polska”. Wartość wypiekowa
bardzo dobra. Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie. Ziarno czerwone, szkliste
o dobrym wyrównaniu i wysokiej masie 1000 ziaren (48-55 g). Odporność na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Zdrowotność dobra. Średniowczesny termin dojrzewania. Plenność dobra do bardzo dobrej na terenie
całego kraju. Wymagania glebowe większe, przystosowana do intensywnych warunków uprawy. Wykazuje cechy przewódkowe.
TORKA – klasa jakości E – nagrodzona godłem „Teraz Polska” i Złotym Medalem Polagra Farm. Najlepsza wartość wypiekowa ze wszystkich zarejestrowanych odmian. Ziarno
czerwone, szkliste o dobrym wyrównaniu i dużej masie 1000 ziaren. Odporność na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Zdrowotność dobra, mało wrażliwa na rdzę brunatną i septoriozę liści. Średniopóźny termin dojrzewania. Plenność dobra, wyższe wymagania glebowe.
CYTRA – klasa jakości B. Wysoka zawartość białka (ok. 15%) i glutenu (pow. 30%), wysoka liczba opadania. Źdźbło niskie (85-95 cm) bardzo odporne na wyleganie. Średniopóźny
termin kłoszenia i dojrzewania. Odporność na osypywanie i porastanie. Bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporna na mączniaka, rdze i septoriozy liści. Plenność bardzo dobra
szczególnie w rejonach środkowej i północnej Polski. Wymagania glebowe przeciętne. Ze
względu na bardzo dużą zdrowotność i odporność na wyleganie przydatna do uprawy w warunkach ekologicznych. Wykazuje cechy przewódkowe.
KORYNTA – klasa jakości A. Wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie. Ziarno czerwone, szkliste o wysokiej MTZ i dobrym wyrównaniu. Odporność na osypywanie i porastanie w kłosie. Rośliny dość wysokie, średnio odporne na wyleganie. Zdrowotność dobra, odporna na septoriozę plew. Plenność dobra na terenie całego kraju, bardzo dobra w rejonach
południowo-wschodnich. Wymaga gleb niezakwaszonych, w wyższej kulturze. Wrażliwa na
przedplony zbożowe.
ZADRA – klasa jakości B, o dobrej jakości wypiekowej. Wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie, wysoka liczba opadania. Ziarno czerwone o dobrym wyrównaniu i szklistości, masa 1000 ziaren powyżej 40 g. Wysoka odporność na osypywanie i porastanie
w kłosie. Wysokość łanu 95-105 cm. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Zdrowotność
dobra, szczególnie odporna na rdzę brunatną oraz septoriozę plew i fuzariozy kłosa. Plenność dobra na terenie całego kraju. Mało wrażliwa na zakwaszenie i typ gleby. Ościsty kłos
predysponuje ją do uprawy na terenach podleśnych, gdzie uprawy narażone są na niszczenie przez zwierzynę. Nadaje się do uprawy w mieszankach zbożowych z jęczmieniem
i owsem.
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PSZENŻYTO OZIME
BOROWIK – nowość! – odmiana wczesna, o bardzo wysokim plonowaniu (do 118%
wzorca w latach 2009-2010). Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobra odporność
na wyleganie. Dobra odporność na choroby grzybowe. Dobra tolerancja na zakwaszenie
gleby.
CERBER – nowość! – bardzo wysokie plonowanie (do 115% wzorca w latach 2008-2009). Odmiana wczesna. Dobra odporność na choroby grzybowe. Rośliny średniej wysokości. Wysoka liczba opadania. Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. Toleruje okresy suszy.
Zalecany wysiew w terminie właściwym dla danego rejonu.
CYRKON – nowość! – bardzo wysokie plonowanie (do 111% wzorca w latach 2008-2009). Odmiana wczesna. Dobra odporność na choroby grzybowe. Rośliny dość niskie –
109 cm. Ziarno duże o dobrej gęstości. Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. Toleruje okresy suszy. Zalecany wysiew w terminie właściwym dla danego rejonu.
BORWO – odmiana krótkosłoma – bardzo wysoko plonująca – do 111% wzorca. Bardzo
dobra odporność na wyleganie oraz dobra odporność na choroby grzybowe. Bardzo dobrze
toleruje obniżoną normę wysiewu. Dobra mrozoodporność.
PIGMEJ – odmiana krótkosłoma – bardzo wysoko plonująca – do 110% wzorca. Bardzo
dobra odporność na wyleganie. Dobra odporność na choroby grzybowe. Bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu. Dobra mrozoodporność.
PAWO – odmiana wczesna, nagrodzona Złotym Medalem Polagra Farm. Średnia długość
słomy. Tolerancja na zakwaszenie gleby. Bardzo wysoka zimotrwałość i mrozoodporność.
Wysoka odporność na choroby liści i kłosa.
WITON – odmiana wczesna, nagrodzona Złotym Medalem Polagra Farm. Wysokie plony
ziarna na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki we wszystkich rejonach Polski.
Bardzo dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. Źdźbło średniej długości odporne na wyleganie. Mrozoodporność ponadprzeciętna pozwala na uprawę we wszystkich rejonach kraju.
Ziarno o średniej masie dobrze wyrównane, o podwyższonej zawartości białka.
TODAN – odmiana wczesna, wysoko plonująca w całej Polsce. Dobra mrozoodporność.
Ziarno bardzo dobrze wyrównane, o dużej masie i dużej gęstości ziarna w stanie zsypnym.
Duża odporność na choroby liści i kłosa.
ALIKO – odmiana o wysokiej mrozoodporności i zimotrwałości, tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Dobra odporność na łamliwość, choroby podstawy źdźbła, wyleganie i porastanie w kłosie. Dobrze wypełnione ziarno o wysokiej MTZ i ciężarze objętościowym. Plonuje
wysoko na terenie całego kraju.

PSZENŻYTO JARE
ANDRUS – nowość! – bardzo wysoki potencjał plonowania. Rośliny średniej wysokości
o dobrej odporności na wyleganie. Wyróżnia się najlepszą zdrowotnością spośród wszystkich
zarejestrowanych odmian. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Bardzo duża masa 1000
ziaren.
MILEWO – charakteryzuje się wysokim i wiernym plonowaniem. Ziarno bardzo dobrze
wyrównane o małym udziale pośladu. Posiada bardzo dobrą odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła. Odmiana o wysokiej toleAGRO
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rancji na zakwaszenie gleby i szkodliwe działanie jonów glinu. Posiada cechy przewódkowe,
nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).
MILKARO – odmiana wysoko i wiernie plonująca na terenie całego kraju. Ziarno o dużej
masie tysiąca ziaren, bardzo dobrym wyrównaniu oraz małym udziale pośladu. Dobra odporność na mączniaka, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Odmiana tolerancyjna na zakwaszenie
gleby i szkodliwe działanie jonów glinu. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).
MATEJKO – odmiana przydatna do uprawy w całym kraju. Jedna z najniższych wśród
odmian pszenżyta jarego. Wysoka odporność na wyleganie. Wykazuje bardzo wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby. Bardzo duża odporność na rdzę brunatną. Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).
MIESZKO – odmiana dobrze plonująca na wszystkich typach gleb, nadaje się do uprawy
w całym kraju. Dobra wartość technologiczna ziarna, wyższa liczba opadania. Bardzo dobra
wartość paszowa. Odmiana o dobrej odporności na sporysz. Wykazuje wysoką tolerancję na
niskie pH gleby.
KARGO – odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego. Dobrze plonuje w całym kraju. Duża odporność na wyleganie. Wczesny termin dojrzewania. Ziarno o wyższej liczbie opadania, średniej zawartości białka oraz dobrej odporności na
porastanie.

JĘCZMIEŃ JARY
SUWEREN – nowość! – odmiana paszowa. Przystosowany do różnych warunków glebowych. Bardzo wysokie plonowanie na obu poziomach agrotechniki. Dobra odporność na
rdzę karłową, rynchosporiozę i plamistość siatkową. Średnia masa 1000 ziaren. Dobre wyrównanie ziarna. Najwcześniejsza z wszystkich odmian paszowych.
PROMYK – nowość! – odmiana typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Rośliny niskie o doskonałej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Wysoka
masa 1000 ziaren, dobre wyrównanie ziarna. Przeciętne wymagania glebowe. Dobra odporność na choroby grzybowe.
SKALD – nowość! – jedna z najplenniejszych odmian w kraju. Odmiana typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Rośliny średniej wysokości. Dobra odporność na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Wysoka masa 1000 ziaren. Podwyższona tolerancja
na niskie pH gleby.
KORMORAN – nowość! Bardzo wysoka plenność: 1 miejsce pod względem plonowania
w woj. zachodnio-pomorskim, pomorskim; 2 miejsce pod względem plonowania w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim; 3 miejsce pod względem plonowanie w woj. wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim, lubuskim. Dobra wartość browarna. Wysoka masa 1000 ziaren. Dobra
odporność na czarną plamistość i mączniaka. Wysokość roślin – 74 cm. Dobra wartość paszowa po zastosowaniu nawożenia standardowego dla produkcji paszowej (50-90 kg N/ha,
z czego 20 kg N/ha w fazie kłoszenia).
STRATUS – jedna z najwierniej plonujących odmian w Polsce, zalecana na terenie całego kraju. Ziarno o dobrej celności. Wysoka masa 1000 ziaren. Źdźbło średniej długości, odporne na wyleganie. Odmiana odporna na plamistość siatkową i rdzę karłową. Bardzo dobrze
i stabilnie plonuje na wszystkich typach gleb.
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SKARB – odmiana bardzo dobrze plonująca. Bardzo dobra wartość paszowa. Posiada
dobrą tolerancję na zakwaszenie gleby. Charakteryzuje się bardzo dużą gęstością ziarna
w stanie zsypnym. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny.

OWIES (odmiany żółtoziarniste)
HAKER – nowość! – bardzo wysoki potencjał plonowania (do 109% wzorca). Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. Obniżona zawartość łuski. Bardzo dobra odporność
na choroby grzybowe
BINGO – nowość! – najplenniejsza odmiana w kraju! Nr 1 plonowania w latach 2009-2010. Najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian (43,5 g).
Najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9%). Odmiana wczesna.
Dobra odporność na wyleganie. Posiada dobrą odporność na mączniaka oraz rdze. Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzująca się dużą
zawartością tłuszczu, co zwiększa wartość energetyczną paszy. Najczęściej zalecana do
uprawy odmiana w kraju.
KREZUS – bardzo wysoko i wiernie plonujący. Średniowczesny równomiernie dojrzewający. Rośliny średniej wysokości, o bardzo dużej odporności na wyleganie. Ziarno charakteryzuje
się niską lepkością, co pozytywnie wpływa na przyswajalność paszy. Ponadto wysoka zawartość
tłuszczu zwiększa jej wartość energetyczną. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
KONESER – odmiana wysoko plonująca, przeznaczona do uprawy w całym kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Delikatna łuska oraz ziarno charakteryzujące się
niską lepkością pozytywnie wpływa na przyswajalność paszy. Posiada bardzo dużą odporność na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową oraz dużą odporność na helmintosporiozę i septoriozę
liści. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie.
SZAKAL – odmiana o wczesnym terminie wiechowania i dojrzewania. Źdźbło średniej
wysokości. Ziarno o dużej masie 1000 ziaren. Ziarno charakteryzuje się niską lepkością, co
pozytywnie wpływa na przyswajalność paszy. Charakteryzuje się najwyższą tolerancją na zakwaszenie gleby spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian.
CHWAT – odmiana średniopóźna, o dobrej zdrowotności (duża odporność na rdzę wieńcową i źdźbłową). Źdźbło średniej długości odporne na wyleganie. Ziarno o niskiej zawartości łuski i zwiększonej zawartości białka. Dobrze plonuje na terenie całego kraju, wymagania
glebowe przeciętne do większych.
SŁAWKO – odmiana średniowczesna. Źdźbło średniej wysokości. Ziarno żółte o bardzo
dużej masie 1000 ziaren. Największa gęstość w stanie zsypnym. Odmiana ekstensywna (toleruje słabsze stanowiska oraz niewielkie okresy suszy).

OWIES (odmiany nieoplewione)
MACZO – nowość! Termin wiechowania i dojrzewania średniowczesny. Bardzo wysoka
tolerancja na zakwaszenie gleby. Bardzo wysoka zawartość białka i tłuszczu w ziarnie. Doskonała wartość żywieniowa. Bardzo dobre plonowanie.
POLAR – termin wiechowania i dojrzewania średniowczesny. Źdźbło średniej długości.
Bardzo dobra odporność na wyleganie. Bardzo wysoka zawartość białka i tłuszczu w ziarnie.
Bardzo wysoka wartość energetyczna paszy. Średnia tolerancja na zakwaszenie gleby.
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