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JĘCZMIEŃ OZIMY

Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego 
w doświadczeniach rejestrowych. Kosmos jest 
tolerancyjny na lekko opóźniony siew – jest to 
ważna cecha pozwalająca na lepszy rozkład prac 
polowych jesienią i ograniczająca żerowanie mszyc 
na plantacji. Dobra odporność na wyleganie, średnia 
wysokość zalecana do intensywnej uprawy. 
Wysoka masa 1000 ziaren i bardzo wysokie 
wyrównanie. Odporność na wirusa mozaiki 
żółtej – łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

Polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom 
rolnym ceniącym wysokość i jakość plonu. Dzięki 
wysokiej stabilności słomy i odporności 
na wyleganie doskonale nadaje się na gleby 
nawożone obornikiem. Wysoki potencjał plonu w 
uprawie ekstensywnej. Doskonale wykształcone 
ziarno o dużej masie 1000 ziaren oraz dobrej 
gęstości łanu. Charakteryzuje się dobrą odpornością 
na choroby. Typ jęczmienia pastewny.

Odmiana wielorzędowa. Rekordowy poziom 
plonowania. Szczególnie przydatna do intensywnej 
technologii uprawy. Grube, dorodne ziarno o 
bardzo dobrym wyrównaniu. Wysoka zimotrwałość, 
która minimalizuje ryzyko wymarzania. Odmiana 
średnio późna. Podwyższona odporność na 
zakwaszenie gleby, toleruje gorsze stanowiska. 
Bardzo dobrze się krzewi. Wysoka zawartość 
białka. Dobra odporność na wyleganie. Dobra 
odporność na choroby. Zalecana norma wysiewu 
wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 
125-150 kg/ha).

KWS KOSMOS SU VIRENI QUADRIGA

ŻYTO OZIME

Jest jednym z najbardziej plennych spośród 
zarejestrowanych w Polsce odmian populacyjnych. 
Rośliny są średniej wysokości, o dobrej odporności 
na wyleganie. W warunkach intensywnej uprawy 
zalecane jest skracanie źdźbła oraz ochrona 
przeciwko rdzy brunatnej. Dużym atutem żyta 
Dańkowskiego Diament jest bardzo dobra jakość 
ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na 
cele młynarsko – piekarskie. Wynika to z faktu 
posiadania wysokiej liczby opadania, dużej 
lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz 
wysokiej końcowej temperatury kleikowania. 
Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie 
sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach 
pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje 
dobrą jakość. Termin kłoszenia i dojrzałości 
woskowej wczesny. Zalecana norma wysiewu 
przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 280-
320 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca.90-110kg/ha)

Odmiana populacyjna żyta ozimego. Charakteryzuje 
się bardzo wysokim poziomem plonowania w 
Polsce. Bardzo dużym atutem tej odmiany jest 
dobra odporność na wyleganie. Jest odmianą 
wczesną, sprawdza się na glebach ubogich 
w wodę. Charakteryzuje się podwyższoną 
zawartością białka. Ziarno tej odmiany cechuje 
duża wydajność mąki, co sprawia, że jest przydatna 
na cele przemiałowe. Wysoka zawartość cukru 
daje możliwość sprzedaży do produkcji spirytusu. 
Dobra odporność na choroby (wysoka na: 
mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i choroby 
podstawy źdźbła). Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 
ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 90-110 kg/ha).

Najnowsza odmiana żyta populacyjnego 
o wyjątkowej plenności. Wczesny termin kłoszenia 
i dojrzewania. Przydatność do uprawy na glebach 
słabszych. Bardzo dobra odporność na choroby, 
szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby 
podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową. Ziarno o bardzo 
dobrych parametrach jakościowych, przeznaczone 
na cele młynarsko – piekarnicze. Wysoka zawartość 
białka. Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – 
zlecana niska norma wysiewu nasion. Zalecana 
norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu 
wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 

(około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
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DAŃKOWSKIE DIAMENT

ŻYTO OZIME - ODMIANY HYBRYDOWE

Wysoki plon ziarna, dobra odporność na 
wyleganie, duża odporność na choroby. 
Wysoka jakość technologiczna ziarna – możliwość 
wykorzystania na cele konsumpcyjne lub paszowe. 
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku – 
system PollenPlus® chroni łan przed sporyszem. 
100 % nasion żyta hybrydowego w opakowaniu – 
nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany 
populacyjnej do materiału siewnego. Średnia 
masa 1000 ziaren (34,2g).

Stabilne plonowanie w czasie stresu suszy. 
Odmiana o wysokiej odporności na okresowe 
niedobory wody - wysoki plon ziarna w czasie 
stresu suszy. Dobra zdrowotność roślin - wysoka 
odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, 
septoriozy liści i rynchosporiozę. Silna zdolność 
do wytwarzania własnego pyłku - system 
PollenPlus® chroni łan przed sporyszem. Rośliny 
o średniej wysokości i średniej odporności na 
wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia (32,8g). 
Duża liczba opadania. 100% nasion żyta 
hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby 
stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej 
do materiału siewnego.

Stabilne źdźbło, tęgi plon. Najwyższy plon 
ziarna w Polsce w 2016 roku. Przodująca 
odporność na wyleganie - dobry wybór do 
łanów z wysokim nawożeniem azotowym. 
Przydatna do uprawy w słabszych warunkach 
glebowych z nawożeniem organicznym w postaci 
gnojowicy. Silna zdolność do wytwarzania 
własnego pyłku - system PollenPlus® chroni 
łan przed sporyszem. Rośliny dość niskie. Dość 
duża odporność na choroby a w szczególności na 
rdzę brunatną, rynchosporiozę, septoriozę liści. 
Masa 1000 ziaren średnia (34,0g). Średnia liczba 
opadania. 100% nasion żyta hybrydowego w 
opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% 
dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego.
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PARTNERSKIE
HODOWLE

PSZENICA OZIMA

Oścista pszenica jakościowa (grupa jakościowa A) 
-bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, 
zawartość białka powyżej odmian wzorcowych, 
stabilna i wysoka liczba opadania, dobre wyrównanie 
ziarna. Dobry wybór do uprawy w rejonach 
narażonych na szkody łowieckie. Bardzo dobra 
zimotrwałość, niskie sztywne źdźbło z bardzo 
wysoką odpornością na wyleganie. Bardzo dobra 
odporność na choroby liści.

Bardzo dobra zimotrwałość - możliwość upra-
wy na terenie całego kraju. Możliwość uprawy 
w słabszych warunkach glebowych. Wysokie i 
wierne plonowanie - zarówno w trakcie mo-
krych żniw, jak i ciężkiej zimy. Bardzo wysokie pa-
rametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A. 
Elastyczny w terminie siewu - doskonale spraw-
dza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach. 
Dobra odporność na choroby, a szczególnie na 
łamliwość podstawy źdźbła, brunatną plamistość 
liści, fuzariozę kłosa, septoriozę plew.

Bardzo wysoki poziom plonowania, nawet przy 
bardzo mroźnej zimie. Dobra mrozoodporność 
oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po 
spoczynku zimowym - możliwość uprawy na 
terenie całego kraju. Rośliny niskie o wysokiej 
odporności na wyleganie - możliwość prowadzenia 
łanu z wysokim nawożeniem azotowym. Dobre 
parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie 
ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania. 
Odmiana chlebowa, bardzo dobra odporność na 
mączniaka i rdzę żółtą - zdrowsze rośliny w łanie.

FENOMEN* A JULIUS KWS OZON

Wysoki poziom plonowania zarówno w średnio 
intensywnej jak i w intensywnej technologii 
uprawy. Bardzo dobra odporność na zakwaszenie 
gleby, doskonale sprawdza się na glebach średniej 
jakości i słabszych. Bardzo dobre parametry 
jakościowe ziarna. Wysoka liczba opadania. Wysoka 
zawartość glutenu. Bardzo dobra zimotrwałość. 
Dobra odporność na choroby, szczególnie na 
mączniaka prawdziwego, choroby podstaw 
źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą i brunatną 
plamistość liści. Średnia wysokość, dobra odporność 
na wyleganie. Wymaga skracania źdźbła w 
warunkach intensywnej technologii uprawy. 
Bardzo dobra zdolność krzewienia. Dobra zawartość 
białka i glutenu. Zalecana norma wysiewu wynosi 
320-360 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 160-180 
kg/ha).

TYTANIKA

Plenna, zimotrwała, o dobrej zdolności 
krzewienia i o niskich wymaganiach glebowych. 
Wysoko jakościowa pszenica ozima (grupa E/A). 
Piękne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu, 
małym udziale pośladu i o bardzo dobrych 
parametrach jakościowych. Wczesna, o dobrej 
odporności na zakwaszanie gleby, co daje możliwość 
uprawy na glebach słabszych. Bardzo wysoka 
odporność na fuzariozę (mykotoksyny). Odmiana 
przydatna do późnych siewów po kukurydzy. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym 
terminie siewu wynosi 360-390 ziaren kiełkujących 
na 1m2 (ca.160-190kg/ha).

Odmiana o wysokim potencjale plonowania 
i bardzo wysokiej rentowności uprawy. Dobra 
jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość 
białka i bardzo wysoka liczba opadania. Średnio 
wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Wykazuje 
dobrą odporność na choroby, w szczególności na 
rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, 
septoriozę liści oraz DTR. Z uwagi na bardzo 
dobrą zimotrwałość i doskonałe właściwości 
adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno 
-glebowych może być uprawiana na terenie całej 
Polski. Rośliny średniej wysokości o wysokiej 
odporności na wyleganie. Zalecana norma 
wysiewu, przy optymalnym terminie siewu 
wynosi 300-350 kiełkujących ziaren na 1m2, tj.
140-160kg/ha.

Jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A). 
przydatność do uprawy na terenie całego kraju. 
Duża plenność oraz grube, dobrze wyrównane 
ziarno o niskim udziale pośladu. Wczesny zbiór 
gwarantuje najwyższą jakość. Długa ale odporna 
na wyleganie słoma. Wysoka zawartość białka i 
glutenu dobrej jakości oraz duża wydajność białej 
mąki. Dobra odporność na choroby. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 380-400 kiełkujących 
ziaren na 1m2 (ca. 190-210 kg/ha).

ARKADIA DESAMO LUDWIG

Odmiana oścista. Bardzo wysoki potencjał 
plonowania. Rewelacyjna zimotrwałość (7,5). 
Ziarno bardzo ciężkie. Wysoka zawartość białka 
i glutenu. Dobra odporność na choroby. Słoma 
wysoka ale odporna na wyleganie. Wysoka 
masa 1000 ziaren.

WILEJKA

To połączenie średnio wczesnej dojrzałości z 
bardzo dobrą jakością i wysokim plonem ziarna. 
Dzięki wysokiej tolerancji na choroby podstawy 
źdźbła oraz fuzariozę kłosów świetnie nadaje się 
do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz we 
wczesnych terminach siewu. Dzięki równomiernej 
dojrzałości słomy i ziaren, łatwo się wymłaca. 
Dobra zdrowotność liści. Rośliny średnio - wysokie, 
zimotrwałe. Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą 
stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem 
ziarna.

PATRAS* A

PSZENŻYTO OZIME

Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i 
stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski. Bardzo dobra mrozoodporność pozwala 
na uprawę na terenie całego kraju. Posiada piękne, 
grube ziarno w typie pszennym o wysokiej 
zawartości białka. Rotondo jest odmianą o średniej 
wczesności. Posiada dobrą zdrowotność. 
W przypadku intensywnej technologii uprawy 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony 
fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że 
zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu. 
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym 
terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren 
kiełkujących na 1m2 (ca.130-150 kg/ha).

Odmiana półkarłowa, wyróżnia się bardzo 
wysokim potencjałem plonowania w różnych 
warunkach glebowo - klimatycznych. Posiada 
bardzo dobrą odporność na wyleganie. Jest 
to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. 
Atutem tej odmiany jest duża odporność na 
zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być 
uprawiane na glebach słabych. Odznacza się dobrą 
zdolnością krzewienia, dlatego wymaga rzadszych 
siewów. Zalecana norma wysiewu wynosi 
320-350 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 130-150kg/
ha). Charakteryzuje się średnio wczesnym 
terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością 
na choroby. Najpopularniejsze pszenżyto w 
Europie. Charakteryzuje się dużą przydatnością dla 
przemysłu spirytusowego (wysoki uzysk Spirytusu).

Odmiana półkarłowa pszenżyta ozimego o bardzo 
dobrej plenności i odporności na wyleganie, 
polecana do intensywnej technologii uprawy. 
Posiada bardzo dobrą zimotrwałość. Dobra 
odporność na choroby, szczególnie na pleśń 
śniegową, rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby 
podstawy źdźbła. Ziarno jest grube, dobrze 
wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu. Jest 
to odmiana wczesna o bardzo dobrej zdolności 
krzewienia. Wysoka MTZ o dobrej zawartości 
białka. Zalecana norma wysiewu , przy optymalnym 
terminie to 250-300 kiełkujących ziaren na 1m2, tj. 
120-150kg/ha.

ROTONDO GRENADO TWINGO

Wysoka odporność na porastanie ziarna w 
kłosie. Odmiana pszenżyta o tradycyjnej długości 
źdźbła. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego 
kraju. Posiada dobrą odporność na choroby, 
szczególnie na rdzę brunatną, rynchosporiozę, 
choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów. Jest 
odmianą wczesną, co jest szczególnie istotne na 
słabych stanowiskach, ubogich w wodę. Ziarno 
charakteryzuje się podwyższoną zawartością 
białka, co ma duże znaczenie w żywieniu zwierząt. 
Dobra mrozoodporność oraz odporność na 
wyleganie. Odmiana przydatna do późnych 
siewów po kukurydzy. Zalecana norma wysiewu 
przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-380 
ziaren kiełkujących na 1m2 (ca.160-180kg/ha).

FREDRO

Odmiana wczesna o tradycyjnej długości 
źdźbła. Trismart odznacza się dobrą plennością. 
Stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Odmiana 
o średniej długości słomy i o średniej odporności 
na wyleganie. Charakteryzuje się dość dobrą 
odpornością na choroby, jednak z uwagi na 
podatność na rdzę brunatną zaleca się zastosowanie 
zabiegu fungicydowego przed kłoszeniem lub po 
wykłoszeniu i przekwitnieniu. Posiada bardzo 
dobrą zimotrwałość. Nasiona o wysokiej masie 
1000 ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu. Zalecana 
norma wysiewu: 360-380 kiełkujących ziaren na 
1m2 (ca.160-180 kg/ha).

Rekordowy i stabilny plon ziarna (wyśmienita 
pasza) na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. 
Posiada wysoką zawartość białka o bardzo 
dobrym składzie aminokwasowym (gwarantuje 
bardzo dobrą strawność ), sprawia to, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody 
chlewnej i drobiu. Nadzwyczajna zimotrwałość, 
dająca duże bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje 
się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń 
śniegowa, choroby podstawy źdźbła, rdza brunatna, 
fuzarioza kłosów, rynchosporioza ). Dobrze się 
krzewi. Zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 
ziaren kiełkujących na 1m2 (ca.140-170 kg/ha).

Lider plonowania. Bardzo dobra mrozoodporność. 
Rośliny średnio wysokie o dobrej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie 
gleby oraz niskie wymagania glebowe. Wysoka 
odporność na porastanie ziarna w kłosie. Wysoka 
odporność na choroby grzybowe. Ziarno duże i 
bardzo dobrze wyrównane z dużą zawartością 
białka.

TRISMART TRAPERO MELOMAN

Pszenżyto elitarne o zdrowym kłosie, wysokim 
potencjale plonu ziarna i wczesnym terminie 
kłoszenia i dojrzewania. Odmiana o bardzo 
dobrej zdrowotności liści i odporności na 
wyleganie. Posiada bardzo wysoki plon ziarna 
i dobrą tolerancję na okresowe susze. Szczególnie 
polecany na lżejsze stanowiska i niesprzyjające 
warunki klimatyczne. Wysoka zawartość skrobi 
z przeznaczeniem na energetyczną paszę lub do 
produkcji bioetanolu. Rośliny średnio-wysokie. 
Nadaje się do siewu wczesnego, optymalnego 
i opóźnionego. Odmiana wiernie plonująca na 
terenie całego kraju.
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