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AGROCENTRUM 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średnio późny 

Termin dojrzewania średnio późny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na porastanie wysoka 

Gęstość ziarna średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

7,6 Choroby podstawy źdźbła  

7,9 Mączniak prawdziwy 

7,5 Rdza brunatna 

7,3 Brunatna plamistość liści  

7,0 Septorioza liści 

7,1 Septorioza plew 

7,3 Fuzarioza kłosów 

 
 
Pszenica jara jakościowa (grupa A). Tybalt ma krótką, sztywną słomę. 
Jest wysoko plonująca odmiana pszenicy jarej . 
Tybalt wyróżnia się również wyjątkowym dostosowaniem się do zróżnicowa-
nych warunków uprawy i poziomu agrotechnicznego. 
Odmiana przewódkowa – przydatna do siewów późnojesiennych. 
Tybalt ma doskonałą odporność na najczęściej występujące choroby. 
Zalecana norma wysiewu przy możliwie jak najwcześniejszym terminie 
to 350-400 kiełkujących nasion na 1m², tj. 180-200kg/ha. 

      Pszenica jara TYBALT 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Ilość glutenu mokrego wysoka 

Odporność na porastanie wysoka 

Gęstość ziarna dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

Odporność na choroby (w skali 1-9)  

8,3 Choroby podstawy źdźbła  

8,2 Mączniak prawdziwy 

7,9 Brunatna plamistość liści  

8,3 Rdza brunatna 

7,0 Septorioza liści 

7,2 Septorioza plew 

8,0 Fuzarioza kłosów 

 
Nowa, wczesna odmiana pszenicy o bardzo wysokim poziomie 
plonowania w Polsce. Charakteryzuje się grubym ziarnem 

o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A). 
Posiada bardzo dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka 
prawdziwego, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła. 
Przydatna również do uprawy na glebach słabszych oraz sprawdza się jako 
komponent w mieszankach zbożowych. Odmiana przewódkowa. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-420 
kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 180-220 kg/ha). 

Pszenica jara TELIMENA 
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AGROCENTRUM 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Gęstość ziarna wysoka 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,0 

Plamistość siatkowa 6,6 

Rdza jęczmienna 7,4 

Rynchosporioza 8,0 

Ciemnobrunatna plamistość  7,8 

 
Odmiana typowo pastewna o wysokiej zawartości białka. 
Posiada wysoki potencjał plonowania zwłaszcza w technologii 

średnio intensywnej (poziom a1) 
Odmiana jęczmienia nieco wyższa, ale o dobrej odporności na wyleganie. 
Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach 
zbożowych. Kucyk charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Posiada 
gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo). Posiada grube ziarno 
o najwyższej gęstości. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu,  
to 280-320 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 130-150 kg/ha. 

Jęczmień jary KUCYK 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnio krótkie 

MTZ wysoka 

Zawartość białka wysoka 

Gęstość ziarna wysoka 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,4 

Plamistość siatkowa 7,3 

Rdza jęczmienna 7,5 

Rynchosporioza 8,0 

Ciemnobrunatna plamistość  7,9 

 
Nowa odmiana jęczmienia paszowego o wysokim plonowaniu. 
Posiada doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warun-

ków klimatycznych i glebowych w Europie. 
Ziarno jest grube o bardzo dobrym wyrównaniu i wysokim MTZ. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ciemnobrunatną plami-
stość jęczmienia, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę. 
Posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby co daje możliwość uprawy 
na glebach słabszych. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 
kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 140-160kg/ha). 

Jęczmień jary FEEDWAY 
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AGROCENTRUM 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzałości woskowej wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Zawartość białka średnia 

Gęstość ziarna dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,2 

Plamistość siatkowa 7,1 

Rdza jęczmienna 7,1 

Rynchosporioza 7,9 

Ciemnobrunatna plamistość  7,7 

 
 

Nowa odmiana jęczmienia paszowego o wysokim plonowaniu. 
Polecana do średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy. Ziarno 
jest bardzo dobrze wyrównane o wysokiej MTZ. 
Wzorzec plonowania COBORU. 
Posiada bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego 
i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-320 
kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 140-160kg/ha). 

Jęczmień jary RUNNER 
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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 średnia 

Gęstość ziarna dobra 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,2 

Plamistość siatkowa 7,6 

Rdza jęczmienna 7,7 

Rynchosporioza 8,2 

Ciemnobrunatna plamistość  7,5 

 
 

Nowa odmiana jęczmienia pastewnego o wysokim plonowaniu. 
Polecana do średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy. 
Ziarno jest bardzo dobrze wyrównane o wysokiej MTZ. 
Jęczmień nadaje się na słabsze stanowiska. 
Posiada bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego 
i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 260-310 
kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 140-160kg/ha). 

Jęczmień jary BRIGITTA 



 

21 

AGROCENTRUM 

Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia średni 

Termin dojrzałości woskowej średni 

Wysokość roślin niska do średniej 

MTZ średnia 

Zawartość białka średnia 

Gęstość ziarna średnia 

Odporność na wyleganie dobra 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,2 

Plamistość siatkowa 7,1 

Rdza jęczmienna 7,3 

Rynchosporioza 8,1 

Ciemnobrunatna plamistość  7,6 

 
 
Bardzo wysoki potencjał plonowania. Odmiana jęczmienia 

o tolerancji na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę.  
Bardzo duża odporność na wyleganie. 
Odmiana o podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gleby. 
KWS Vermont zalecany jest również na słabsze stanowiska. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 
kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 120-140kg/ha). 

Jęczmień jary KWS VERMONT 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzewania wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Udział łuski niski 

Zawartość białka średnia 

Zawartość tłuszczu dobra 

Tolerancja na zakwaszone gleby średnia 

Odporność na wyleganie średnia 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 8,1 

Rdza owsa (koronowa) 7,4 

Rdza źdźbłowa 8,0 

Helmintosporioza  7,5 

Septorioza liści 7,8 

 
 

 
Najwyżej i najwierniej plonujący owies w Polsce. 
Odmiana żółtoziarnista o bardzo niskiej zawartości łuski. 
Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. 
Toleruje lekkie zakwaszenie gleby.  
Doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych. 
Duża zawartość tłuszczu - zwiększona wartość energetyczną paszy. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu  
to 450-500 kiełkujących nasion na 1m², tj. 150-170 kg/ha. 

Owies BINGO 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzewania wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Udział łuski niski 

Zawartość białka średnia 

Zawartość tłuszczu wysoka 

Tolerancja na zakwaszone gleby dobra 

Odporność na wyleganie średnia 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 7,6 

Rdza owsa (koronowa) 7,4 

Rdza źdźbłowa 6,8 

Helmintosporioza  7,5 

Septorioza liści 7,7 

 
 

 
Bardzo wysoko plonujący owies w Polsce. 
Odmiana żółtoziarnista o bardzo niskiej zawartości łuski. 
Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. 
Wysoka tolerancja na niskie pH. Doskonale nadaje się do mieszanek zbożo-
wych. Wysoka zawartość tłuszczu - zwiększona wartość energetyczną paszy. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu  
to 450-500 kiełkujących nasion na 1m², tj. 150-170 kg/ha. 

Owies KOZAK 
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Fuzarioza kłosów  

Septorioza plew 

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze  
Termin kłoszenia wczesny 

Termin dojrzewania wczesny 

Wysokość roślin średnia 

MTZ wysoka 

Udział łuski niski 

Zawartość białka średnia 

Zawartość tłuszczu wysoka 

Tolerancja na zakwaszone gleby dobra 

Odporność na wyleganie średnia 

 Odporność na choroby (w skali 1-9) 

Mączniak prawdziwy 7,9 

Rdza owsa (koronowa) 7,5 

Rdza źdźbłowa 7,7 

Helmintosporioza  7,5 

Septorioza liści 7,9 

 
 

 
Nowa odmiana bardzo wysoko plonującego owsa w Polsce. 
Odmiana średniej wysokości. Posiada wysoką tolerancję na niskie pH gleby. 
Bardzo dobrze nadaje się do mieszanek zbożowych. 
Wysoka zawartość tłuszczu -  zwiększona wartość energetyczną paszy. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu to 450-500 kieł-
kujących nasion na 1m², tj. 150-170 kg/ha. 

Owies RAMBO 
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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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Paweł Miłowski 

tel.  +48 784 052 601 

p.milowski@agrocentrum.net 

Damian Bachen 

tel.  +48 601 733 076 

d.bachen@agrocentrum.net 

Grzegorz Kopaniecki 

tel.  +48 601 298 806 

g.kopaniecki@agrocentrum.net 

Marek Bensz 

tel.  +48 667 304 333 

m.bensz@agrocentrum.net 

Marek Zbaraszczuk 

tel.  +48 603 055 323 

m.zbaraszczuk@agrocentrum.net 

Paweł Fornalczyk 

tel.  +48 603 571 870 

p.fornalczyk@agrocentrum.net 

Łukasz Gruntkowski 

tel.  +48 607 050 602 

l.gruntkowski@agrocentrum.net 

Mateusz Podora 

tel.  +48 784 323 979 

m.podora@agrocentrum.net 

Marcin Gacek 

tel.  +48 600 954 667 

m.gacek@agrocentrum.net 

Grzegorz Grzegorzewicz 

tel.  +48 601 363 398 

g.grzegorzewicz@agrocentrum.net 

  Regionalni przedstawiciele handlowi:         Kontakt w siedzibie firmy:  

Ewa Marek 

tel. +48 77 405 68 18 

e.marek@agrocentrum.net 

 

Teresa Trałka-Szczyrba 

tel. +48 77 405 68 20 

t.tralka@agrocentrum.net 

Punkt handlowy Trawniki 

ul. Leśna 50 

47-270 Trawniki 

tel. +48 77  487 71 24 

 

Waldemar Bencal 

tel. +48 784 052 608 

w.bencal@agrocentrum.net 

Punkt handlowy   

Strzelce Opolskie 

Plac Targowy 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

Leszek Karpa 

tel. +48 77 463 84 96 

l.karpa@agrocentrum.net 

Agrocentrum Sp. z o.o. 

Olszowa, ul. Księży Las 1 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

NIP: 756-18-36-165 

REGON: 532309576 

sekretariat@agrocentrum.net 

www.agrocentrum.net   
AgrocentrumOlszowa 

agrocentrum.strzelce.opolskie 


