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Produkty szczególnie polecane przez Agrocentrum 

   Nawozy dolistne — składy 
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 Program nawożenia 
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 Program nawożenia 
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 Program nawożenia 
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 Program nawożenia 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 
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Nawozy dolistne  
i produkty wspomagające 



 Str. 15 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnio długie 

MTZ wysoka 

Zawartość białka dobra 

Ilość glutenu mokrego dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

Mrozoodporność wysoka (6,0) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

6,3 Mączniak prawdziwy 

7,5 Rdza brunatna 

6,3 Septorioza liści 

7,1 Septorioza plew 

7,5 Fuzarioza kłosów 

7,6 Choroby podstawy źdźbła  

7,1 Brunatna plamistość liści  

 
Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A). 
Piękne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu, małym udziale 

pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych. 
Charakteryzuje się wysoką i stabilną plennością na terenie całego kraju. 
Możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimo-
trwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.  Odmiana przydatna do póź-
nych siewów po kukurydzy.  
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi   
350 — 390 ziaren kiełkujących na 1m2 . 

Pszenica ozima ARKADIA 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnie 

MTZ wysoka 

Zawartość białka dobra 

Ilość glutenu mokrego dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

Mrozoodporność dobra (4,5) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,0 Mączniak prawdziwy 

7,2 Rdza brunatna 

6,1 Septorioza liści 

7,4 Septorioza plew 

7,5 Fuzarioza kłosów 

7,7 Choroby podstawy źdźbła  

7,8 Brunatna plamistość liści  

 
Najnowsza, jakościowa pszenica ozima (grupa A). 
Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem podobnie jak pszenica  

Arkadia. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warun-
ków klimatyczno-glebowych. Uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słab-
sze. Sprawdza się na glebach IIIa do IVb. Bardzo dobra odporność na choro-
by, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą oraz brunatną plami-
stość liści (DTR). Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. 
Uwaga: przy stosowaniu chlorotorulonu mogą wystąpić uszkodzenia roślin. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi   
300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m2 . 
 

Pszenica ozima BATAJA 



 Str. 17 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnie 

MTZ średnia 

Zawartość białka dobra 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność dobra (4,0) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,3 Mączniak prawdziwy 

7,4 Rdza brunatna 

7,3 Septorioza liści 

8,2 Septorioza plew 

8,1 Fuzarioza kłosów 

7,5 Choroby podstawy źdźbła  

7,7 Brunatna plamistość liści  

 
Nowa wysokoplenna odmiana pszenicy ozimej (grupa A/B). 
Jedna z najwyżej plonujących odmian w Polsce. 

Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie. Charakteryzuje 
się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna, o dobrym wyrównaniu 
i małym udziale pośladu. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie 
na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz septoriozę plew. 
Pszenica o dobrej zdolności krzewienia i bardzo dobrej sztywności. 
Odmiana przydatna do opóźnionych siewów. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi   
300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m2 . 
 
 

Pszenica ozima BOSPORUS 
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Odmiana jakościowa - grupa A. Praktycznie tylko  dostępna w 
Agrocentrum Sp. z o.o. Bardzo dobre plonowanie na terenie 

całego kraju. Silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystu-
je wodę pozimową. Posiada odporność na porażenie przez: mączniaka praw-
dziwego, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy źdźbła. Bardzo dobre wy-
równanie ziarna i parametry jakościowe.  
Utrzymuje parametry nawet podczas mokrych żniw. Posiada ziarno czerwo-
ne o dużej masie 1000 nasion Toleruje obniżoną normę wysiewu. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi  
290 — 340 ziaren kiełkujących na 1m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Pszenica ozima BAMBERKA 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na wyleganie średnia 

Mrozoodporność niska (3,0) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

7,7 Mączniak prawdziwy 

6,8 Rdza brunatna 

6,6 Septorioza liści 

7,5 Septorioza plew 

7,5 Fuzarioza kłosów 

7,4 Choroby podstawy źdźbła  

7,6 Brunatna plamistość liści  
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Nowa odmiana pszenicy ozimej w grupie A/E. 
Doskonałe plonowanie. Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane.  

Bardzo dobra odporność choroby grzybowe szczególnie na: mączniaka 
prawdziwego, rdzę żółtą i brunatną oraz choroby podstawy źdźbła. 
Typ pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi. 
Bardzo odporność na wyleganie. 
Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi  
300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m2. 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Pszenica ozima EUFORIA 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5—6,0) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,0 Mączniak prawdziwy 

6,9 Rdza brunatna 

7,1 Septorioza liści 

7,6 Septorioza plew 

7,3 Fuzarioza kłosów 

8,0 Choroby podstawy źdźbła  

7,3 Brunatna plamistość liści  
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Nowa odmiana jakościowa (grupa A), odmiana oścista. 
Bardzo dobre plonowanie. 

Typ kompensacyjny z elementami typu pojedynczego kłosa. 
Posiada odporność na porażenie przez: choroby podstawy źdźbła  
i rdzę brunatną. 
Dobra odporność na wyleganie.  
Ziarno bardzo ciężkie (wysoka masa hektolitra). 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi  
300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Pszenica ozima WILEJKA 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na wyleganie dobra 

Mrozoodporność bardzo wysoka (7,5) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

6,6 Mączniak prawdziwy 

8,2 Rdza brunatna 

6,8 Septorioza liści 

6,8 Septorioza plew 

7,6 Fuzarioza kłosów 

8,1 Choroby podstawy źdźbła  

7,9 Brunatna plamistość liści  
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Nowa, chlebowa odmiana pszenicy ozimej (grupa B). 
Wysokie plonowanie w ostatnim latach w doświadczeniach reje-

strowych. Wysoka odporność na porastanie. Dobra zdolność regeneracyjna 
po zimie. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na choroby pod-
stawy źdźbła, rdzę żółtą oraz mączniaka prawdziwego.  
Podwyższona tolerancja na niskie pH. 
Odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi   
350 — 400 ziaren kiełkujących na 1m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia 

Ilość glutenu mokrego dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

Mrozoodporność dobra (4,5) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,3 Mączniak prawdziwy 

7,8 Rdza brunatna 

7,4 Septorioza liści 

8,0 Septorioza plew 

7,6 Fuzarioza kłosów 

7,7 Choroby podstawy źdźbła  

7,4 Brunatna plamistość liści  

Pszenica ozima SYMETRIA 
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Nowa odmiana o wysokich parametrach jakościowych ziarna — 
grupa jakościowa A. 

Odmiana wcześnie dojrzewająca, ucieka przed suszą. 
Bardzo dobra zimotrwałość. Możliwość uprawy w słabszych warunkach gle-
bowych — satysfakcjonujący plon  w uprawie na stanowiskach granicznych 
dla pszenicy. Elastyczny termin siewu — doskonale sprawdza się we wcze-
snych, jak i opóźnionych siewach. Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą. 
Zlecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu:  
280 — 320 kiełkujących ziaren na 1 m2. 
 

Pszenica ozima KWS AHOI 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin niska do średniej 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia do dużej 

Odporność na wyleganie dość duża 

Mrozoodporność wysoka (5,5 ) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

6,5 Mączniak prawdziwy 

6,5 Rdza brunatna 

7,0 Septorioza liści 

7,7 Septorioza plew 

8,5 Fuzarioza kłosów 

8,5 Choroby podstawy źdźbła  

7,9 Brunatna plamistość liści  
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Odmiana jakościowa—grupa B (chlebowa) 
Odmiana chlebowa – wysoka MTZ, dobre wyrównanie ziarna oraz 

szczególnie wysoka liczba opadania. Równomiernie plonuje, we wszystkich 
badanych rejonach. 
Posiada doskonałe zdolności regeneracyjne po zimowym spoczynku. 
Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobra odporność 
na rdzę żółtą. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi:  
280 — 320 ziaren kiełkujących na 1m2. 

Pszenica ozima KWS OZON 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin niska 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność dobra (4,0 ) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

7,6 Mączniak prawdziwy 

7,1 Rdza brunatna 

6,5 Septorioza liści 

7,3 Septorioza plew 

7,4 Fuzarioza kłosów 

7,7 Choroby podstawy źdźbła  

7,1 Brunatna plamistość liści  
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Nowa odmiana jakościowa — grupa B (chlebowa). 
Znakomita adaptacja do stanowiska glebowego. 

Wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki, możliwość 
uprawy po kukurydzy. 
Odmiana niska o solidnej odporności na wyleganie przed zbiorem. 
Mocny profil zdrowotnościowy. Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą  
i brunatną, brunatną plamistość liści. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi:  
280 — 320 ziaren kiełkujących  na 1 m2. 

Pszenica ozima KWS EMIL 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin niska 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie bardzo dobra 

Mrozoodporność wysoka (5,0 ) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

7,0 Mączniak prawdziwy 

7,3 Rdza brunatna 

6,3 Septorioza liści 

7,4 Septorioza plew 

7,2 Fuzarioza kłosów 

8,1 Choroby podstawy źdźbła  

6,3 Brunatna plamistość liści  
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Nowa, bardzo wydajna odmiana pszenicy firmy KWS, pszenica 
jakościowa (grupa A). 

Wysokie parametry jakościowe ziarna: bardzo duża liczba opadania, bardzo 
dobre wyrównanie ziarna i dobra zawartość białka. 
Bardzo wysoka odporność na  rdzę żółtą. 
Solidna odporność na mróz. Bezpieczna uprawa na terenie całego kraju. 
Odmiana toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy, posiada najwyższą 
w rejestrze tolerancję na jony glinu (zakwaszanie gleby). 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi  
280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 . 

Pszenica ozima KWS SPENCER 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin niska do średniej 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

Mrozoodporność dobra (4,5) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

7,7 Mączniak prawdziwy 

7,8 Rdza brunatna 

7,1 Septorioza liści 

7,5 Septorioza plew 

7,6 Fuzarioza kłosów 

7,7 Choroby podstawy źdźbła  

7,5 Brunatna plamistość liści  
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Nowa pszenica jakościowa (grupa A). 
Wysoki potencjał plonowania, szczególnie na poziomie A1. 

Wysokie parametry jakościowe ziarna – duża liczba opadania, masa tysiąca 
nasion (MTZ) oraz gęstość. Wysoka zdrowotność liści, bardzo dobra odpor-
ność na: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosa. 
Dobra adaptacja do uprawy na słabszych stanowiskach glebowych. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi  
280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 . 

Pszenica ozima KWS UNIVERSUM 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średnio-późny 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ dość duża 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

Mrozoodporność dość niska (3,5) 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,1 Mączniak prawdziwy 

8,1 Rdza brunatna 

7,5 Septorioza liści 

8,1 Septorioza plew 

8,2 Fuzarioza kłosów 

7,1 Choroby podstawy źdźbła  

7,7 Brunatna plamistość liści  
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Odmiana wielorzędowa. Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia 
ozimego w doświadczeniach rejestrowych. 

Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia. Odmiana zalecana do inten-
sywnej uprawy. Tolerancja na lekko opóźniony siew.  
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV):  łan zabezpieczony 
przed chorobą wirusową. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi:  
260 — 300  ziaren kiełkujących na 1 m². 

Jęczmień ozimy KWS KOSMOS 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin dojrzewania średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

Mrozoodporność wysoka (5,0) 

  

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,2 

Mączniak prawdziwy 7,5 

Plamistość siatkowa 7,5 

Rdza jęczmienna 7,4 

Rynchosporioza 8,0 

Ciemnobrunatna plamistość 7,4 
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Odmiana wielorzędowa.  
Bardzo wysokie plony w badaniach rejestrowych. 

Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV):  łan zabezpieczony 
przed chorobą wirusową. Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna – ziar-
no wysoką masą dorównuje odmianom dwurzędowym. 
Elastyczny termin siewu – możliwość siewu w terminie opóźnionym. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi:  
260 —300 kiełkujących nasion na 1 m2. 

Jęczmień ozimy KWS ASTAIRE 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin dojrzewania średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

Mrozoodporność dobra (4,5) 

  

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,1 

Mączniak prawdziwy 8,1 

Plamistość siatkowa 7,6 

Rdza jęczmienna 7,8 

Rynchosporioza 8,0 

Ciemnobrunatna plamistość 7,0 
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Pszenica ozima KWS AHOI 

 
Odmiana wielorzędowa.  
Wysoki plon ziarna przy przeciętnym i wysokim poziomie agro-

techniki. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. 
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV):  łan zabezpieczony 
przed chorobą wirusową. 
Dobre parametry ziarna – duża zawartość białka oraz gęstość ziarna w stanie 
zsypnym. Elastyczny termin siewu – możliwość siewu w terminie opóźnio-
nym. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi:  
260 —300 kiełkujących nasion na 1 m2. 
 

Jęczmień ozimy KWS FLEMMING 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin dojrzewania średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ średnia 

Zawartość białka wysoka 

Odporność na wyleganie dość duża 

Mrozoodporność wysoka (5,0) 

  

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,2 

Mączniak prawdziwy 7,8 

Plamistość siatkowa 7,3 

Rdza jęczmienna 7,7 

Rynchosporioza 8,0 

Ciemnobrunatna plamistość 7,3 



 Str. 30 

Pszenica ozima CH COMBIAN  

 
Odmiana dwurzędowa. Bardzo wysoka odporność na wy-

leganie. Wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej. 
Polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom rolnym ceniącym wyso-
kość i jakość plonu. 
Dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności na wyleganie doskonale na-
daje się na gleby nawożone obornikiem. 
Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Jęczmień ozimy SU VIRENI  

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średnio-wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,0) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 7,3 

Mączniak prawdziwy 7,5 

Plamistość siatkowa  7,0 

Rdza jęczmienia  7,3 

Rynchosporioza  8,1 

Ciemnobrunatna plamistość  7,3 
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Pszenica ozima CH COMBIAN  

 
Nowa, wysokoplonująca odmiana wielorzędowa. 

Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach COBORU. 
Polecana na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony 
ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi. 
Typ kompensacyjny o dobrej odporności na wyleganie. 
Wysoka zimotrwałość. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
260-290 ziaren kiełkujących na 1 m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Jęczmień ozimy JAKUBUS  

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,0) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 7,5 

Mączniak prawdziwy 7,6 

Plamistość siatkowa  7,4 

Rdza jęczmienia  7,0 

Rynchosporioza  8,0 

Ciemnobrunatna plamistość  7,4 
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Pszenica ozima CH COMBIAN  

 
Nowa odmiana z bardzo wysokim potencjałem plonowa-

nia. Odmiana wyróżniająca się zimotrwałością oraz odpornością na suszę. 
Bardzo wysoka odporność na porastanie. 
Wysoka masa tysiąca nasion. 
Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
290-330 ziaren kiełkujących na 1 m2 . 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Pszenżyto ozime TADEUS  

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,8 

Mączniak prawdziwy 8,1 

Rdza brunatna 7,5 

Rynchosporioza  7,7 

Septorioza liści 7,0 

Septorioza plew 7,0 

Fuzarioza kłosów 7,6 

Choroby podstawy źdźbła 7,4 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin krótkie 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 7,5 

Mączniak prawdziwy 7,8 

Rdza brunatna 8,0 

Rynchosporioza 8,1 

Septorioza liści 6,7 

Septorioza plew 7,9 

Fuzarioza kłosów 8,2 

Choroby podstawy źdźbła 7,8 

 
Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności. 
Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plono-

wania na terenie całej Polski. Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na 
uprawę na terenie całego kraju. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszen-
nym 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 zale-
cane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zaku-
pu nasion kwalifikowanych. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2. 

Pszenżyto ozime ROTONDO 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnie 

MTZ wysoka 

Zawartość białka dobra 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,1 

Mączniak prawdziwy 7,5 

Rdza brunatna 8,6 

Rynchosporioza 7,9 

Septorioza liści 7,7 

Septorioza plew 7,0 

Fuzarioza kłosów 8,3 

Choroby podstawy źdźbła 7,5 

 
Nowa odmiana pszenżyta ozimego z rekordowo wysokim pozio-
mem plonowania. Posiada bardzo dobre właściwości adapta-

cyjne do różnych warunków glebowo-klimatycznych. 
Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa - IVb.  
Posiada jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie. 
Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i wysokiej zwartości 
białka. Belcanto jest odmianą o średniej długości słomy i wysokiej odporno-
ści na wyleganie.  
Pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
300-340 ziaren kiełkujących na 1 m2. 
 

Pszenżyto ozime BELCANTO 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin tradycyjne 

MTZ wysoka 

Zawartość białka dobra 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 7,0 

Mączniak prawdziwy 8,0 

Rdza brunatna 8,3 

Rynchosporioza 7,9 

Septorioza liści 7,1 

Septorioza plew 8,1 

Fuzarioza kłosów 8,3 

Choroby podstawy źdźbła 8,3 

 
Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła. 
Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bar-

dzo słabych. Wysoko plonuje na terenie całego kraju 
Avokado jest odmianą średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krze-
wienia. 
Posiada bardzo dobrą odpornością na większość chorób pszenżyta, w szcze-
gólności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i septoriozę plew. 
Ziarno posiada wysoką liczbę opadania, co sprawia, że Avokado charaktery-
zuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:  
300 — 350 kiełkujących ziaren na 1m2 . 

Pszenżyto ozime AVOKADO 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka dobra 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (6,0) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 8,4 

Mączniak prawdziwy 8,4 

Rdza brunatna 8,3 

Rynchosporioza 8,1 

Septorioza liści 7,0 

Septorioza plew 8,0 

Fuzarioza kłosów 8,4 

Choroby podstawy źdźbła 7,9 

 
Nowa odmiana pszenżyta z wysokim plonowaniem. 
Odmiana w typie krótkosłomym o grubym ziarnie i odporności 

na wyleganie.  Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w tech-
nologii średnio intensywnej i intensywnej. 
Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na  
pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną 
i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła. 
Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:  
250 — 300 kiełkujących ziaren na 1m2 . 

Pszenżyto ozime ORINOKO 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnio-wysokie 

MTZ średnie 

Zawartość białka średnia 

Odporność na wyleganie wysoka 

Mrozoodporność wysoka (5,5) 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Pleśń śniegowa 7,5 

Mączniak prawdziwy 8,1 

Rdza brunatna 8,3 

Rynchosporioza 8,1 

Septorioza liści 7,3 

Septorioza plew 7,4 

Fuzarioza kłosów 8,1 

Choroby podstawy źdźbła 7,8 

 
 

 
Wysokie plonowanie w połączeniu z bardzo dobrą mrozoodpornością. Bar-
dzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. 
Niskie wymagania glebowe.  
Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie. 
Wysoka odporność na choroby grzybowe. Ziarno duże i bardzo dobrze wy-
równane 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi  
300 - 350 ziaren kiełkujących na 1 m2. 

Pszenżyto ozime MELOMAN 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnie 

MTZ średnia 

Zawartość białka wysoka 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 7,9 

Rdza brunatna 7,4 

Rdza źdźbłowa 7,5 

Rynchosporioza 7,2 

Septorioza liści 6,6 

Choroby podstawy źdźbła 7,3 

 
Odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej plenności. 
Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewa-

nia, przydatna do uprawy na glebach słabszych.  
Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu 
nasion. Posiada bardzo dobrą odpornością choroby, szczególnie na mącz-
niaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową. 
Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, szczególnie polecana 
do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze.  
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:  
240 — 260 kiełkujących ziaren na 1m2 . 

Żyto ozime DAŃKOWSKIE GRANAT 
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Nowa odmiana mieszańcowa 
 

 Termin kwitnienia – średni do późnego  

 Dojrzałość  – średni do średnio-późnego 

 Wysokość roślin – średnia do wysokiej 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie – bardzo wysoka 

 Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – dobra 

 Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY RGT AZURITE 

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 
120% wzorca w 2019 roku i 111% wzor-
ca w 2020 roku w badaniach COBORU. 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – niska do średniej 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – bardzo wysoka 

 Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb 

 
Odporność na choroby: 

 Sucha zgnilizna kapustnych – dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra 

 Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY RGT TREZZOR 
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Nowa odmiana mieszańcowa o wysokim 
i wiernym plonowaniu 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – wysokie 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie –  dobra 

 Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb zwłaszcza na stano-
wiska średnie i słabsze 

 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen RIm-7)– bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – dobra 

 Verticilium (choroba płodozmianowa) –  dobra 

RZEPAK OZIMY ES LATINO 

 
Nowa odmiana populacyjna, potencjał plonowa-
nia porównywalny z odmianami mieszańcowymi 
 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie –  dobra 

 Wymagania glebowe – przeciętne 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – dobra 

 Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY KEPLER 
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Nowa odmiana populacyjna, plonowanie 115% 
wzorca w 2019 roku i 104% wzorca w 2020 roku w 
badaniach COBORU 
 

 Termin kwitnienia – średni 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie –  wysoka 

 Wymagania glebowe – średnie do dobrych (sprawdza się również 
na lżejszych glebach) 

 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – dobra 

 

RZEPAK OZIMY GEMINI 

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 
112% wzorca w latach 2014-2016 w bada-
niach COBORU. 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniopóźny 

 Wysokość roślin – średnio wysokie 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie –  bardzo dobra 

 Wymagania glebowe – średnie do dobrych (sprawdza się również 
na lżejszych glebach) 

 Szybki rozwój jesienny 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra 

 

RZEPAK OZIMY InVigor InV1024 
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Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 123% wzor-
ca w 2019 roku i 124% wzorca w 2020 roku 
w badaniach COBORU 

 Termin kwitnienia – średniowczesny 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średnie 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – bardzo wysoka 

 Wymagania glebowe – słabsze do dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra 

 Odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)  

RZEPAK OZIMY TEMPTATION 

Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 124% 
wzorca w 2019 roku i 128% wzorca w 2020 roku 
w badaniach COBORU 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średnio wysokie 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie –  bardzo dobra 

 Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych  

 Szybki rozwój jesienny 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7)    – bardzo dobra 

 Odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY LG AMBASSADOR 
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Odmiana populacyjna, plonowanie 112% wzorca 
w 2019 roku i 104% wzorca w 2020 roku w bada-
niach COBORU 

 Termin kwitnienia – średni 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średnie 

 Zimotrwałość  – powyżej średniej 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – średnie do  bardzo dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – powyżej średniej 

 Zgnilizna twardzikowa – średnia 
 

RZEPAK OZIMY DERRICK 

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 120% wzorca 
w 2019 roku i 116% wzorca w 2020 roku w badaniach 
COBORU 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średnie 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – bardzo wysoka 

 Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra 

 Odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)  

RZEPAK OZIMY PRINCE 
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Odmiana mieszańcowa 

 Termin kwitnienia – średni 

 Dojrzałość  – średnia 

 Wysokość roślin - wysokie 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – średnie do  bardzo dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7 i Rlm 3) – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – średnia 

 Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY UMBERTO KWS 

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 110% wzor-
ca w 2020 roku w badaniach COBORU 

 Termin kwitnienia – wczesny  

 Dojrzałość  – wczesna do średniej 

 Wysokość roślin – średnie do wysokich 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie – średnia 

 Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen RlmS) – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – powyżej średniej 

 Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY FELICIANO KWS 
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Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 
126% wzorca w 2019 roku i 125% wzorca 
w 2020 roku w badaniach COBORU 

 Termin kwitnienia – bardzo wczesny 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średnia 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – słabsze do dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra 

 Odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY AGANOS 

Nowa odmiana mieszańcowa. 

 Termin kwitnienia – średni  

 Dojrzałość  – średniopóźna 

 Wysokość roślin – wysokie 

 Zimotrwałość  – wysoka 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – słabsze do dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych – wysoka 

 Odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY SY GLORIETTA 
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Nowa odmiana mieszańcowa, plono-
wanie 137% wzorca w 2019 roku i 135% 
wzorca w 2020 roku w badaniach  
COBORU 

 Termin kwitnienia – wczesny 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średniowysokie 

 Zimotrwałość  – bardzo dobra 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – bardzo dobra 

 Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 

RZEPAK OZIMY DK EXCITED 

Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna 
na kiłę kapusty, plonowanie 114% 
wzorca w 2019 roku i 109% wzorca 
w 2020 roku w badaniach COBORU 

 Termin kwitnienia – średniowczesny 

 Dojrzałość  – średniowczesna 

 Wysokość roślin – średniowysokie 

 Zimotrwałość  –bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7 i Rlm-3) – bardzo dobra 

RZEPAK OZIMY DK PLASMA 
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Nowa odmiana mieszańcowa, plono-
wanie 118% wzorca w 2019 roku i 112% 
wzorca w 2020 roku w badaniach roz-
poznawczych  COBORU 

 Termin kwitnienia – średniowczesny  

 Dojrzałość  – wczesna 

 Wysokość roślin – średniowysokie 

 Zimotrwałość  – bardzo wysoka 

 Odporność  na wyleganie – wysoka 

 Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb (również słabsze) 
 

Odporność na choroby: 
 Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – bardzo dobra 

 Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra 

 Verticilium (choroba płodozmianowa) – bardzo dobra 

RZEPAK OZIMY DK EXIMA 









 

Oferujemy:  
traktory, kombajny, ładowarki, siewniki, prasy, 

opryskiwacze, maszyny  uprawowe  
i zielonkowe, przyczepy, wozy asenizacyjne … 

 i wiele innych. 
 

Zapraszamy do kontaktu: 
Dział maszyn :  
77 405 68  10  
77 405 68 27 

Dział części  zamiennych :  
77 405 68 28 
Dział serwisu : 
77 405 68 13 
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