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HODOWLA ROŚLIN SMOLICE
PROPONUJE POLSKIM ROLNIKOM
PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA
WYDMA – rok rejestracji 2005 – SMOLICE:
 wysokoplenna odmiana jakościowa gr. A, o wysokim
wskaźniku sedymentacji (SDS),
 rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie,
 ziarno czerwone, dobrze wyrównane, o wysokiej
zawartości białka i glutenu,
 odporna na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów,
 duża liczba opadania, dobra wydajność ogólna mąki,
 termin kłoszenia i dojrzewania średni, odporna na porastanie w kłosie.
ZAWISZA – rok rejestracji 2004 – SMOLICE:
 odmiana jakościowa gr. A, o bardzo wysokiej zawartości białka i glutenu,
 wysokoplenna przy intensywnych warunkach uprawy,
 odporna na wyleganie, osypywanie ziarna i porastanie w kłosie,
 odporna na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła,
 tolerancja na zakwaszenie gleby średnia,
 termin kłoszenia i dojrzewania średni.

PSZENICA ZWYCZAJNA JARA
OSTKA SMOLICKA – Nowość! – rok rejestracji 2010 – SMOLICE:
 wysokoplenna odmiana jakościowa klasa A, o bardzo wysokim wskaźniku sedymentacji,
 odmiana oścista, rośliny średniej wysokości o wysokiej odporności na wyleganie,
 nadaje się do późniejszych siewów jako odmiana przewódkowa,
 termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
 odmiana o wysokiej odporności na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów,
 wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 ziarno czerwone, średniej wielkości o wysokiej szklistości,
 wysoka odporność na wiosenne przymrozki.
RAWETA – rok rejestracji 2005 – RADZIKÓW:
 plenna odmiana jakościowa gr. A, o bardzo dużym wskaźniku sedymentacji SDS,
 rośliny średniowysokie, o dużej odporności na wyleganie,
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przeciętnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby,
odmiana odporna na mączniaka, septoriozę liści i kłosa,
gęstość w stanie zsypnym dobra, duża liczba opadania,
duża zawartość glutenu i bardzo duża zawartość białka,
masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre,
duża odporność na porastanie ziarna w kłosie.

PSZENICA TWARDA (DURUM)
SMH 87 – Nowość! – rok rejestracji 2011 – SMOLICE:
 pierwsza polska jara odmiana pszenicy twardej (DURUM),
 odmiana oścista, wczesna, krótkosłoma, odporna na wyleganie,
 plon ziarna na poziomie pszenicy zwyczajnej,
 dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, a szczególnie rdzę żółtą,
 wysoka zawartość białka w ziarnie,
 doskonała do produkcji makaronu, a także Kus Kus, Semoliny, Pizzy...
KOMNATA – rok rejestracji 2009 – SMOLICE:
 pierwsza polska odmiana pszenicy twardej (DURUM),
 odmiana oścista, wczesna – kłoszenie wcześniejsze ok. 5 dni od odmian wzorcowych,
 jako pierwsza odmiana pszenicy twardej dobrze zimuje w klimacie Polski (mrozoodporność – 2,50),
 odmiana jest tolerancyjna na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną,
 rośliny o wysokości 84-90 cm, niewylegające,
 odmiana przeznaczona do produkcji makaronu, kus-kus, tortilli i semoliny,
 masa 1000 ziarniaków ok. 60 g, zawartość białka ok. 15%, szklistość ziarna ok. 90%,
 zalecana norma wysiewu 200-230 kg/ha (350-400 ziarniaków/m2).

JĘCZMIEŃ JARY
BORDO – Nowość! – rok rejestracji 2010 – BĄKÓW:
 odmiana typu browarnego, o bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna,
 dwurzędowa, plenna szczególnie w warunkach intensywnej uprawy,
 bardzo dobra ekstraktywność, siła diastatyczna i wysoka energia kiełkowania,
 wysoka stabilność wartości technologicznej w różnych latach i środowiskach,
 odmiana o wysokiej odporności na rynchosporiozę i czarną plamistość,
 rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie,
 termin kłoszenia i dojrzewania zbliżony do odmian wzorcowych,
 odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby.
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RUFUS – Nowość! – rok rejestracji 2009 – RADZIKÓW:
 Odmiana typu pastewnego o dużym potencjale plonotwórczym, do uprawy w całym
kraju, szczególnie w centralnej i zachodniej Polsce,
 Rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie,
 Siew jak najwcześniejszy, termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny,
 Bardzo dobrze toleruje zakwaszenie gleby.
RUBINEK – rok rejestracji 2007 – RADZIKÓW:
 odmiana dwurzędowa, typu pastewnego, o oplewionym ziarnie,
 wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy wysokim poziomie agrotechniki (podwyższone nawożenie azotowe o ok. 40 kg N/ha oraz pełna ochrona chemiczna),
 nasiona wyrównane o dużej masie 1000 ziaren (śr. 51,5 g) i dość dużej zawartości
białka,
 zalecana do uprawy w całym kraju, szczególnie w południowo-zachodniej Polsce
(woj.: dolnośląskie, opolskie, śląskie), termin siewu – jak najwcześniejszy,
 rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie,
 bardzo duża odporność na mączniaka prawdziwego (gen odporności Mlo), dość duża
na rynchosporiozę i czarną plamistość, średnia na plamistość siatkową,
 termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny.

ŻYTO OZIME
HORYZO – Nowość! – rok rejestracji 2011 – SMOLICE:
 wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych,
 ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka,
 rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie,
 dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową,
 odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby,
 bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej.
SŁOWIAŃSKIE – rok rejestracji 2004 – SMOLICE:
 odmiana dobrze plonująca na terenie całego kraju, o dobrej zimotrwałości,
 bardzo dobra odporność na choroby szczególnie na rdzę brunatną i źdźbłową, także
na mączniaka i choroby podstawy źdźbła,
 termin kłoszenia i dojrzewania średni,
 rośliny średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie,
 średnia masa 1000 ziaren, dość duża zawartość białka, liczba opadania średnia.
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