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POWINNIŚMY ZWIĘKSZYĆ ZASIEWY 
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH? 

Struktura 
zasiewów

Działanie 
fitosanitarne

Wiązanie 
azotu

Składniki z 
głębszych 

warstw gleby

Bilans materii 
organicznej

Wnoszenie 
suchej masy 

do gleby

Palowy 
system 

korzeniowy

Biologiczna 
aktywność 

gleby

2000 zł/ha 

dodatkowych 

korzyści



❖Odmiana wysoko plonująca, o 
dużej odporności na choroby 
fuzaryjne

❖Wczesna, mało wrażliwa na 
opóźnienie siewu.

❖Roślina równomiernie 
dojrzewająca, o wysokiej 
odporności na wyleganie przed 
zbiorem.

❖Zalecany w 4 województwach 
(kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie).

Łubin żółty
❖ NAJPOPULARNIEJSZY ŁUBIN ŻÓŁTY NA RYNKU



❖Odmiana wysoko plonująca, o 
dużej odporności na choroby 
fuzaryjne

❖Wczesna, mało wrażliwa na 
opóźnienie siewu.

❖Roślina równomiernie 
dojrzewająca, o wysokiej 
odporności na wyleganie przed 
zbiorem.

❖Zalecany w 4 województwach 
(kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie).

Łubin żółty
❖ NAJPOPULARNIEJSZY ŁUBIN ŻÓŁTY NA RYNKU

2019 – 102% wz.

2020 – 104% wz.

CN OBORNIKI

PW BEŁKA

MHR

AGRONAS

GRANUM

CN ZIELENIN



❖Odmiana bardzo wysoko 
plonująca (110% wzorca).

❖O najniższej zawartości alkaloidów 
w nasionach spośród wszystkich 
odmian na rynku, o wysokiej 
odporności na choroby fuzaryjne.

❖Mało wrażliwa na opóźnienie 
siewu

❖Zalecany do uprawy w 4 
województwach (kujawsko-
pomorskie, lubuskie, podkarpackie, 
wielkopolskie).

Łubin żółty
❖ JEDNA Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH ODMIAN NA RYNKU (110%)



❖Odmiana bardzo wysoko 
plonująca (110% wzorca).

❖O najniższej zawartości alkaloidów 
w nasionach spośród wszystkich 
odmian na rynku, o wysokiej 
odporności na choroby fuzaryjne.

❖Mało wrażliwa na opóźnienie 
siewu

❖Zalecany do uprawy w 4 
województwach (kujawsko-
pomorskie, lubuskie, podkarpackie, 
wielkopolskie).

Łubin żółty
❖ JEDNA Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH ODMIAN NA RYNKU (110%)



❖Odmiana bardzo wysoko 
plonująca (110% wzorca).

❖O najniższej zawartości alkaloidów 
w nasionach spośród wszystkich 
odmian na rynku, o wysokiej 
odporności na choroby fuzaryjne.

❖Mało wrażliwa na opóźnienie 
siewu

❖Zalecany do uprawy w 4 
województwach (kujawsko-
pomorskie, lubuskie, podkarpackie, 
wielkopolskie).

Łubin żółty
❖ JEDNA Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH ODMIAN NA RYNKU (110%)

2018 – 105% wz.

MHR

CN WARSZAWA

GN STARY 

FOLWARK

GN MICHAŁ 

OSTROWSKI

GN DAMIAN 

KWIOTEK

CENTNAS

PODLASKIE 

NASIONA

CN ZIELENIN

CN SIERADZ



❖Nowa odmiana nasienna 
łubinu żółtego zarejestrowana 
w 2019 roku.

❖Bardzo wysoki plon nasion i 
niska MTN.

❖Odmiana o bardzo wysokiej 
odporności na antraknozę.

❖Rośliny o żółtych kwiatach i 
białych nasionach.

Łubin żółty
❖ BIAŁY DIAMENT W ZŁOTEJ OPRAWIE

2019 – 107% wz.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



❖Nowa odmiana nasienna łubinu 
żółtego zarejestrowana w 2019 
roku.

❖Bardzo wysoki potencjał 
plonowania (do 112% w 
badaniach COBORU).

❖Wcześnie dojrzewająca 
odmiana o bardzo wysokiej 
odporności na fuzarium i bardzo 
niskiej zawartości alkaloidów 
(0,01%)

Łubin żółty
❖ 112% WZORCA – STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!

2019 – 108% wz.

NOWOŚĆ



❖Bardzo wysoki plon nasion 
(32,7 dt/2014 – 39,4 dt/2015)

❖Wysoka odporność na 
choroby

❖Niebiesko kwitnący, nasiona 
szare

❖Bardzo wysoka 
równomierność dojrzewania

Łubin wąskolistny
❖ JEDEN Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH ŁUBINÓW NA RYNKU

CHEMIROL



❖W 2020 roku nr 1 w 
badaniach Niemieckich
❖121% = 27,9 dt/ha

❖109% = 30,4 dt/ha

❖Odmiana zalecana na terenie 
całego kraju, w szczególności 
w 6 województwach.

Łubin wąskolistny
❖ JEDEN Z NAJWYŻEJ PLONUJĄCYCH ŁUBINÓW NA RYNKU

CHEMIROL



❖Stabilny i wysoki plon nasion, 
nawet do 35 dt/ha.

❖Roślina średnio wcześnie 
dojrzewająca, niewrażliwa na 
opóźniony termin siewu. 

❖Biało kwitnący z białymi 
nasionami

❖Zalecana w 5 województwach 
(kujawskopomorskie, lubuskie, 
podlaskie, pomorskie, 
wielkopolskie).

Łubin wąskolistny
❖ WYSOKI, STABILNY PLON I TOLERANCJA NA SUSZĘ



❖Stabilny i wysoki plon nasion, 
nawet do 35 dt/ha.

❖Roślina średnio wcześnie 
dojrzewająca, niewrażliwa na 
opóźniony termin siewu. 

❖Biało kwitnący z białymi 
nasionami

❖Zalecana w 5 województwach 
(kujawskopomorskie, lubuskie, 
podlaskie, pomorskie, 
wielkopolskie).

Łubin wąskolistny
❖ WYSOKI, STABILNY PLON I TOLERANCJA NA SUSZĘ

GN DUKIEWICZ

GPR ŁĘCZYNA

CENTNAS

ROLNAS

CN STAROGARD

RSP 

ZWYCIĘSTWO

WOLNA STREFA

GRANUM

CN ZIELENIN

GN KASZUBA



❖Bardzo wysoki plon nasion, 
zawsze powyżej wzorca (nawet do 
32 dt/ha). 

❖Wyleganie przed zbiorem 8,0

❖Białe kwiaty i białe nasiona

❖Zalecana w 11 województwach 
(kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, małopolskie, 
mazowieckie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie).

Łubin wąskolistny
❖ BARDZO WYSOKI PLON I BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

NOWOŚĆ



❖Bardzo wysoki plon nasion, 
zawsze powyżej wzorca (nawet do 
32 dt/ha). 

❖Wyleganie przed zbiorem 8,0

❖Białe kwiaty i białe nasiona

❖Zalecana w 11 województwach 
(kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, małopolskie, 
mazowieckie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie).

Łubin wąskolistny
❖ BARDZO WYSOKI PLON I BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

NOWOŚĆ

GRANUM

GN DUKIEWICZ

AGRONAS

CENTNAS

CN STAROGARD

ROLNAS



❖Bardzo wysoki plon i 
najmniejszy spadek plonu w 
warunkach suszy.

❖Wysoka odporność na 
fusarium, antraknozę i szarą  
plamistość liści

❖Zalecana w 8 woj. (lubuskie, 
łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińskomazurskie).

Łubin wąskolistny
❖ ZNANA I CENIONA ODMIANA TOLERANCYJNA NA SUSZĘ

2019 – 108% wz.

2018 – 108% wz.



❖Bardzo wysoki plon i 
najmniejszy spadek plonu w 
warunkach suszy.

❖Wysoka odporność na 
fusarium, antraknozę i szarą  
plamistość liści

❖Zalecana w 8 woj. (lubuskie, 
łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińskomazurskie).

Łubin wąskolistny
❖ ZNANA I CENIONA ODMIANA TOLERANCYJNA NA SUSZĘ

2019 – 108% wz.

2018 – 108% wz.

ROLIMPEX

AGRONAS

SOWUL&SOWUL

CN STAROGARD

CN ZIELENIN

CN KIELCE

DEKOREX

CN SIERADZ



❖Bardzo wczesna, szybko i 
równomiernie dojrzewająca.

❖Odmiana odporna na 
antraknozę i wyleganie po 
zakończeniu kwitnienia.

❖Niebieskie biało nakrapiane 
kwiaty i wielobarwne nasiona

❖ Zalecana do uprawy na 
terenie całego kraju i za 
granicą.

Łubin wąskolistny
❖ CENIONY W KRAJU I ZAGRANICĄ ŁUBIN SAMOKOŃCZĄCY

AGRONAS GRANUM
GR STARY 

FOLWARK



Łubin wąskolistny

❖Zawartość alkaloidów na poziomie 0,018%

❖ Wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem

❖ Charakteryzuje się wyższym potencjałem plonowania oraz 
lepszą zdrowotnością niż SONET

❖ Bardzo wysoka równomierność dojrzewania

❖ Wczesny i bardzo słodki

NOWOŚĆ



❖Odmiana wysoko plonująca, o 
najwyższej zawartości alkaloidów 
(1.17% =bardzo gorzka)

❖Wczesna, odporna na wyleganie

❖O niebieskich kwiatach i 
nasionach o okrywie brązowej z 
białą, średnio gęstą ornamentacją

❖Wykazała się najlepszym plonem 
zielonki (120% wzorca) i suchej 
masy (124% wzorca) w poplonie 
ścierniskowym ze wszystkich 
odmian biorących udział w 
trzyletnich badaniach COBORU 

łubin wąskolistny
❖ AS NA POPLONY

gorzki

super poplon



❖Odmiana wysoko plonująca, o 
najwyższej zawartości alkaloidów 
(1.17% =bardzo gorzka)

❖Wczesna, odporna na wyleganie

❖O niebieskich kwiatach i 
nasionach o okrywie brązowej z 
białą, średnio gęstą ornamentacją

❖Wykazała się najlepszym plonem 
zielonki (120% wzorca) i suchej 
masy (124% wzorca) w poplonie 
ścierniskowym ze wszystkich 
odmian biorących udział w 
trzyletnich badaniach COBORU 

łubin wąskolistny
❖ AS NA POPLONY

gorzki

super poplon

APZ OLSZTYN

ROLIMPEX

MILDE

POLNAS

CN KALNAS

GN DUKIEWICZ

AGRONAS

MHR

GPR ŁĘCZYNA

CENTNAS

GRANUM

CN ZIELENIN

AGRO SEED

VERA AGRA

ZFN ROENS

CN SIERADZ



❖Nowa odmiana nasienna 
łubinu wąskolistnego 
zarejestrowana w 2019 roku .

❖Wysoki i stabilny plon nasion 
104-105% wzorca, 
potwierdzony w 5 letnich 
badaniach.

❖Rośliny o niebieskich 
kwiatach i szarych nasionach 

Łubin wąskolistny
❖ Słodycz wysokiego plonu

NOWOŚĆ



❖Bardzo wysoki plon nasion, 
109% wzorca w badaniach 
porejestrowych i 111% w 
badaniach rejestrowych.

❖Odmiana odporna na choroby 
takie jak fuzaryjne więdnięcie 
łubinu oraz antraknozę.

❖Wysoka wartość żywieniowa 
(zawartość białka 29,8% w 
badaniach rejestrowych).

❖Odmiana słodka 0,019%.

Łubin wąskolistny
❖ LIDER PLONOWANIA (109-111%)

NOWOŚĆ



❖Najbardziej odporna odmiana na 
wyleganie przed zbiorem   w roku 
2017.

❖Bardzo wysoki potencjał 
plonowania, nawet do 6 t/ha, co 
oznacza potencjał plonu białka 
rzędu 13 dt/ha. Bardzo wysoka 
zawartość białka (wg. COBORU 
23,6%)

❖ Zalecany w 5 województwach 
(kujawskopomorskie, opolskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie, 
wielkopolskie).

Groch siewny jadalny
❖ BARDZO WYSOKI PLON I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

105% plonu wzorca

COBORU 2020

CN SŁUPSK

CHEMIROL

GN MORITZ

2020 – 105% wz.



Groch siewny jadalny
❖ BARDZO WYSOKI PLON I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

2020 – 105% wz.



❖Niska MTN (200-220) w 
połączeniu z kwalifikowanymi 
nasionami o wysokiej sile 
kiełkowania oznacza niższą 
ilość wysiewu.

❖Wcześnie i równomiernie 
dojrzewa, szczególnie 
polecana w uprawach w 
południowych regionach.

❖Bardzo wysoka odporność 
na choroby i wyleganie przed 
zbiorem.

Groch siewny jadalny
❖ NISKI, WCZESNY I DROBNONASIENNY

POLNAS

HR STRZELCE

CN STAROGARD

AGRO EFEKT

POLTOR

AGRO NASIONA



❖Wysokoplonująca odmiana, nawet do 
107% wzorca w badaniach COBORU 
w 2019 roku.

❖Bardzo wysoka odporność na 
mączniaka rzekomego i zgorzelową 
plamistość.

❖Odmiana równomiernie dojrzewająca, 
odporna na wyleganie.

❖Nasiona o wysokiej zawartości białka 
23,8% w badaniach rejestrowych.

❖Wczesna odmiana (początek 
kwitnienia o 3-4 dni wcześniej od 
innych, podobnych grochów).

groch siewny jadalny
❖ LIDER PLONOWANIA

2019 – 107% wz.

NOWOŚĆ



❖Wcześnie i równomiernie dojrzewa

❖Dzięki dobrze rozwiniętymi wąsom 
czepnym groch pastewny Turnia 
charakteryzuje się wysoką 
odpornością na wyleganie.

❖Posiada zdolności adaptacyjne do 
różnych warunków klimatycznych i 
glebowych w Europie.

❖Zalecany w 10 woj. (dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, łódzkie, mazowieckie, 
opolskie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie).

Groch siewny pastewny
❖ WCZEŚNIE DOJRZEWA I BARDZO WYSOKO PLONUJE (108% WZORCA)

2018 – 108% wz.
AGROCENTRUM

CN STAROGARD

CN SŁUPSK

GN GRABIA



❖Wcześnie i równomiernie dojrzewa

❖Dzięki dobrze rozwiniętymi wąsom 
czepnym groch pastewny Turnia 
charakteryzuje się wysoką 
odpornością na wyleganie.

❖Posiada zdolności adaptacyjne do 
różnych warunków klimatycznych i 
glebowych w Europie.

❖Zalecany w 10 woj. (dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, łódzkie, mazowieckie, 
opolskie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie).

Groch siewny pastewny
❖ WCZEŚNIE DOJRZEWA I BARDZO WYSOKO PLONUJE (108% WZORCA)

2018 – 108% wz.



❖Posiada sztywne łodygi i 
dobrze rozwinięte wąsy 
czepne, dzięki czemu jest 
bardzo odporny na wyleganie

❖Bardzo wysoka odporność na 
choroby, szczególnie na 
fuzaryjne więdnięcie oraz 
zgorzelową plamistość.

❖Wysoka zawartość białka

Groch siewny pastwny
❖ ODMIANA PASTEWNA O BARDZO DUŻEJ ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE

GN DUKIEWICZ CN ROLNIK WOLNA STREFA



Gorczyca biała mątwikobójcza

❖Bardzo wysoka mątwikobójczość potwierdzona badaniami. 
Redukuje populację mątwika o 29,6%.

❖Bardzo wysoki plon nasion, do 109% wzorca w badaniach COBORU 
w roku 2018, to nawet 1200 kg nasion/ha!

❖Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność na czerń krzyżowych i 
mączniaka.

❖Odmiana średnio-późna, odporna na wyleganie. Typ dojrzewania 
poszukiwany na rynkach zachodnich.

❖Charakteryzuje się wyrównanymi nasionami o wysokiej masie 
tysiąca nasion, 

❖ WYSOKIE I STABILNE PLONOWANIE MA W GENACH (109% WZORCA)

NOWOŚĆ



Gorczyca biała mątwikobójcza
❖ WYSOKIE I STABILNE PLONOWANIE MA W GENACH (109% WZORCA)

NOWOŚĆ



Gorczyca biała mątwikobójcza
❖ WYSOKIE I STABILNE PLONOWANIE MA W GENACH (109% WZORCA)

NOWOŚĆ

GN DUKIEWICZ

POLNAS

AGROCENTRUM

SOWUL&SOWUL

TOP FARMS

WRONKOWSKI

AGRO SEED

SN SIERADZ

AGROPOMERANIA



❖Odporny na choroby

❖Dorodne, wyrównane ziarno

❖Niski udział pośladu oraz 
wysoka zawartość białka 

❖Rośliny średnio wysokie, 
odporne na wyleganie i 
tolerancyjne na zakwaszenie 
gleb

Jęczmień jary
❖ UNIWERSALNA ODMIANA NA SŁABE STANOWISKA

CN STAROGARD

POLNAS



❖Wysoki, stabilny potencjał 
plonowania (2017/2018 – do 
112% wzorca w uprawach 
ekstensywnych, do 103% 
wzorca w uprawach 
intensywnych)

❖Dobry profil zdrowotności

❖Wysoka odporność na 
wyleganie

❖Wczesny termin kłoszenia

Jęczmień jary
❖ Ucieleśnienie plonu

NOWOŚĆ

AGRO EFEKT

ROLNAS

WRONKOWSKI

GRANUM



❖Wysokie i stabilne plonowanie

❖Bardzo wysoka odporność na 
choroby oraz wyleganie przed 
zbiorem

❖Podwyższona tolerancja na 
zakwaszanie gleb

❖Wysoka zawartość białka w 
ziarnie gwarancją wysokiej 
wartości technologicznej ziarna

Jęczmień jary
❖ Wysoki potencjał plonowania na słabych glebach

NOWOŚĆ

AGROSIMEX

GRANUM

AGRONAS

MILDE



Jęczmień jary
❖ Wysoki potencjał plonowania na słabych glebach

Mączniak prawdziwy 8.1 – Bardzo wysoka

Plamistość siatkowa 7.1 – Wysoka

Rdza jęczmienia 7.7 – Bardzo wysoka

Ciemnobrunatna

plamistość

7.6 – Bardzo wysoka

Rynchosporioza 7.4 - Wysoka

NOWOŚĆ



❖Wysoki plon nasion (104 % wzorca w 
2019 roku)

❖Wysoka odporność na choroby jęczmienia 
( mączniak prawdziwy 8.2/9, 
rynchosporioza 8.3/9, ciemnobrunatna 
plamistość 7.9/9, rdza jęczmienia 7.5/9)

❖Niskie wymagania glebowe (dobrze 
radząca sobie w rejonach dotkniętych 
suszą przez bardzo długi okres w 2018)

❖Odmiana charakteryzująca się dobrze 
wyrównanym ziarnem, wysoką MTZ i 
małą ilością pośladu.  

❖Odmiana średniej wysokości (a1-67cm, 
a2-62cm) o sztywnej słomie, odporna na 
wyleganie.

jęczmień jary
❖ Z pasji do rolnictwa

NOWOŚĆ



jęczmień jary
❖ Z pasji do rolnictwa

NOWOŚĆ



❖Odmiana wyjątkowo 
dobrze znosi zakwaszone 
stanowiska

❖Świetnie sprawdza się w 
gospodarstwach produkcji 
ekologicznej

❖Wysoka zdrowotność 

❖Stabilny plon w przypadku 
niekorzystnych warunków 
glebowo-klimatycznych 

Owies jary
❖ Idealny do upraw ekologicznych

ROLNAS

GRANUM

AGRONAS

CN ROLNIK

GN JASKUŁA



Owies jary
❖ Idealny do upraw ekologicznych



❖Wysoki i stabilny plon nasion, zawsze 
powyżej wzorca (101 -102% wzorca).

❖Niski udział łuski 26,7%.

❖Najwyższa zawartość tłuszczu w 
ziarnie, wśród wszystkich odmian 
owsa (9/9). 

❖Bardzo wysoka gęstość ziarna (7/9), o 
dobrej zawartości białka (5/9) i 
wysokiej MTZ (37.8g).

❖Odmiana doskonała do mieszanek 
zbożowych.

owies jary
❖ Wyższy poziom plonowania 

NOWOŚĆ

NR 2 ROKU 2020!



owies jary
❖ Wyższy poziom plonowania 

NOWOŚĆ

100-104% wz.



❖Wzorzec w badaniach COBORU od 
2018 roku

❖Najwyższy potencjał plonowania 
spośród pszenic jakościowych z grupy 
A (104% w 2017 roku)

❖Fenomenalna zdrowotność w pełnym 
spektrum 

❖Niewrażliwość na opóźniony termin 
siewu i wysoka zimotrwałość 4,5.

❖Zalecany do uprawy na terenie całego 
kraju, a w szczególności w 7 
województwach (kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, opolskie, podkarpackie, 
śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

Pszenica ozima
❖ Nr 1 w klasie A!



Pszenica ozima

Mączniak prawdziwy 7.6 – Bardzo wysoka

Rdza brunatna 7.9 – Bardzo wysoka

Septorioza liści 6.8 – Wysoka

Septorioza plew 7.9 – Bardzo wysoka

Fuzarioza kłosów 7.9 – Bardzo wysoka

Choroby podstawy 

źdźbła 

7.6 – Bardzo wysoka

Brunatna plamistość 

liści

7.7 – Bardzo wysoka

Rdza żółta 8.3 – Bardzo wysoka

❖ Nr 1 w klasie A!



❖Bardzo mocny profil 
zdrowotności 

❖Odporność na suszę 
udowodniona w 2018 roku

❖Niewiarygodny potencjał 
plonu nasion (115% w 
Niemczech, 109% w Polsce)  

❖Doskonała pasza dla 
zwierząt

Pszenica ozima
❖ Wysokoplonująca pszenica paszowa / ciasteczkowa



Pszenica ozima
❖ Wysokoplonująca pszenica paszowa / ciasteczkowa



❖Jedyna polska pszenica 
elitarna - grupa (E).

❖Bezkompromisowe białko i 
gluten, najlepsze ceny w 
skupie ziarna.

❖Odmiana wcześnie 
dojrzewająca, idealnie nadaje 
się na przedplon pod rzepak 
ozimy

Pszenica ozima
❖ Lider jakości!



Pszenica ozima
❖ Lider jakości!



❖Wysokie i odporne na 
wyleganie rośliny dające dużo 
słomy i ziarna 

❖Bezkompromisowa 
zimotrwałość (6)

❖Niewrażliwa na opóźniony siew, 
polecana nawet do 
najpóźniejszych zasiewów

❖Dobrze wyrównane, dorodne 
ziarno o wysokiej liczbie 
opadania i dużym ciężarze 
hektolitra

Pszenica ozima
❖ Zimotrwałość na szóstkę!



Pszenica ozima
❖ Zimotrwałość na szóstkę!



❖Stabilnie plonująca na 
słabszych stanowiskach

❖Wysoka odporność na 
choroby

❖Bardzo wysokie wyrównanie 
ziarna

❖Lider plonowania wśród 
odmian populacyjnych

Żyto ozime
❖ Swojskie żyto o sile hybrydy (do 107% wzorca)



Żyto ozime
❖ Swojskie żyto o sile hybrydy (do 107% wzorca)



❖Wysoki potencjał plonowania

❖Wysoka odporność na 
choroby

❖Dobrze znosi suszę

❖Stabilne plony na słabszych 
stanowiskach 

Żyto ozime
❖ Populacja wysokiego plonu



Żyto ozime
❖ Populacja wysokiego plonu



❖Dobrze plonuje nawet na 
słabszych stanowiskach 

❖Odmiana populacyjna 
przeznaczona na ziarno

❖Wysoka tolerancja na 
zakwaszanie gleby

❖Dobrze znosi suszę i inne 
niekorzystne warunki 
glebowo-klimatyczne

Żyto ozime
❖ Sprawdza się na słabych glebach



Żyto ozime
❖ Sprawdza się na słabych glebach



Dziękuje za uwagę

piotr.uciechowski@phr.pl


