
ZBOŻA JARE
PSZENICA

Pszenica Arabella (gr. A)
Hodowla Roślin Danko

Świetne parametry jakościowe (grupa E/A), 
Wysoka zawartość łka i glutenubia
Wysokie plonowanie - w czołówce plenności
Toleruje lekkie zakwaszenie - przydatna do uprawy 
na glebach słabszych
Najwyższa odporność na osypywanie
Odmiana bardzo wczesna
Idealna do mieszanek z jęczmieniem
Odmiana przew dkowa - przydatna do siew w ó ó
późnojesiennych

Pszenica Goplana (gr. A)
Hodowla Roślin Danko

Numer 1 wśr d przew dekó ó
Nadzwyczajna plenność, nawet w warunkach suszowych
Bardzo dobra odporność na choroby
Grube ziarno, wysoka MTZ wysoka zawartość łkabia
Uniwersalna w uprawie, toleruje wadliwy płodozmian
Do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych 
Odmiana średnio późna 

Pszenica Harenda (gr. A/B)
Małopolska Hodowla Roślin

Wyjątkowo plenna (najwyższe plony w badaniach rejestrowych 
w 2013 r. a1 – 109 % wzorca, a2 – 104% wzorca)
Dobra wartość technologiczna ziarna
Wysoka MTZ i dobre wyrównanie ziarna
Bardzo dobra odporność na wyleganie (8,5/9)
Wysoka odporność na choroby
Średnie wymagania glebowe
Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby
Przydatna do siew w późnojesiennych (odmiana ó
przew dkowa) ó

Pszenica Telimena (gr. A) NOWOŚĆ
Hodowla Roślin Danko

Grube ziarno z wysoką zawartością łka i glutenubia
MTZ około 50 g
Przydatna do uprawy na glebach słabszych
Sprawdza się jako komponent mieszanek zbożowych
Dobra odporność na choroby 
Dobra odporność na wyleganie
Odmiana bardzo wczesna
Odmiana przew dkowaó

Pszenica Tonika (gr. A) NOWOŚĆ
Hodowla Roślin Danko

Na cele młynarsko-piekarskie 
Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna
Wysoka zawartość łka i glutenu oraz wysoka liczba bia
opadania i MTZ
Dobra odporność na choroby
Do uprawy na glebach średniej jakości (odporność na 
zakwaszenie) i lepszych
Dobrze adaptuje się óżnych warunk w do r ó
klimatyczno-glebowych
Dość dobra odporność na wyleganie 
Odmiana średnio-wczesna
Odmiana przewódkowa

Pszenica Tybalt (gr. A)
Wiersum Plantbreeding

Najwyżej plonująca odmiana pszenicy jarej 
nieprzerwanie od 2005 r. (PDO)
Najczęściej kupowana - niezawodna, wszechstronna
Wysoka jakość ziarna - ziarno grube, dobrze wypełnione, 
wysoka MTZ 
Kr tkie rośliny o sztywnej słomie - dobra odporność ó
na wyleganie
Dobra odporność na choroby
Średnie wymagania glebowe (średnio tolerancyjna 
na zakwaszenie)
Odmiana średnio późna
Odmiana przew dkowaó



Jęczmień Ella
Hodowla Roślin Danko

Czołowa odmiana pod względem plenności
Bardzo popularna - nr 1 w reprodukcji
Odmiana paszowa - szczeg lnie polecana jako komponent ó
do pasz dla trzody chlewnej i drobiu
Dobra odporność na wyleganie i dobra zdrowotność
Grube ziarno, wysoka MTZ
Odmiana średnio wczesna
Zalecana na gleby dobre (uprawa na słabszych stanowiskach 
jest możliwa ze względu na podwyższoną odporność 
na zakwaszenie gleby)

Jęczmień Eunova
Hodowla Roślin Danko

Bardzo dobra plenność
Odmiana pastewna
Dobra odporność na choroby
Duże, dobrze wyr wnane, podwyższona zawartość ó
białka, wysoka MTZ
Odmiana średnio wczesna
Dobra odporność na wyleganie (w uprawie intensywnej 
skracanie źdźbła jest zalecane)
Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody
przydatna do uprawy na glebach lekkich

Jęczmień Kucyk
Hodowla Roślin Danko

Odmiana pastewna (szczeg lnie do mieszanek ó
dla trzody chlewnej)
Wysoka zawartość łka i bardzo dobra strawnośćbia
Przydatna do produkcji kasz jęczmiennych
Grube ziarno o wysokiej MTZ
Wysoki potencjał plonowania,
Do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach 
Toleruje okresowe niedobory wody
Bardzo dobra zdrowotność gen odporności na mączniaka - 
prawdziwego (Mlo)
Dobra odporność na wyleganie
Termin kłoszenia i dojrzewania - średni

Jęczmień Paustian
Hodowla Roślin Danko

Odmiana paszowa
Wysokie i stabilne plonowanie
Na gleby średnie, do średnio intensywnej i intensywnej 
technologii uprawy
Bardzo dobra zdrowotność (gen odporności na mączniaka 
prawdziwego - Mlo)
Rośliny o bardzo dobrej sztywności - odporna na wyleganie
Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
Ziarno bardzo dobrze wyr wnane, o wysokiej MTZó
Odmiana wczesna

Jęczmień Rubaszek
Hodowla Roślin Smolice

Odmiana pastewna
Wysokie i stabilne plonowanie
103 % wzorca - 1 miejsce w PDO 2017
Odmiana średniego i intensywnego poziomu uprawy    do 
N średniej MTZ żej gęstości z dość dużą asiona o o du
zawartością łka (9,3% s.m.)bia
Najwyższa odporność na wyleganie
Wysoka odporność na choroby (gen odporności na mączniaka 
prawdziwego - Mlo)
Termin kłoszenia i dojrzewania: średni

Jęczmień Soldo
Hodowla Roślin Saaten Union

Najczęściej rekomendowany do uprawy 
w Polsce wg. COBORU
Stabilne plonowanie powyżej 101% wzorca 
(w latach 2013-2018)
Najwyższa MTZ wśr d jęczmieni jarych zarejestrowanych ó
w Polsce, bardzo dobre wyr wnanie (8 w skali 9)ó
Wysoka zdrowotność roślin 
(odporność na mączniaka - 8,4 pkt. wg. COBORU)
Dobra odporność na wyleganie
Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby i niskie wymagania 
siedliskowe (wysokie plonowanie także na trudnych 
stanowiskach)

Jęczmień KWS Vermont
Hodowla KWS Lochow
Odmiana pastewna
Najwyższe wyniki (*9) wśr d badanych odmian w 2019 rokuó
Możliwość uprawy na słabszych glebach
Podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę
Dobra zdrowotność i odporność na wyleganie
Odmiana średnio wczesna

JĘCZMIEŃ 



Owies Bingo
Hodowla Roślin Strzelce

Jedna z najwyżej i najwierniej plonujących odmian
Najczęściej zalecana w Polsce
Czołowy wynik MTZ wg. COBORU (40,5 g) 
Rekordowo niski udział łuski (25,7%) 
Wysoka zdrowotność
Odmiana wczesna - najwcześniejszy termin wiechowania
Nadaje się na większość stanowisk

Owies Figaro NOWOŚĆ
Hodowla Roślin Danko

Odmiana żółtoziarnista
Rekordowo wysokie i stabilne plonowanie 
(w latach 2018-2019 - najwyżej plonująca odmiana)
Grube ziarno o bardzo wysokiej gęstości 
Na cele konsumpcyjne
Przydatna do mieszanek zbożowych
Bardzo dobra zdrowotność i odporność na wyleganie
Bardzo dobrze znosi suszę
Podwyższona odporność na zakwaszenie gleby i dobrze 
Rozwinięty system korzeniowy - do uprawy 
na najsłabszych stanowiskach
Odmiana średnio późna, r wnomiernie dojrzewającaó

Owies Nawigator
Hodowla Roślin Strzelce

Wysoki potencjał plonowania
Wysoka MTZ, bardzo wysoka waga hektolitra (54,3 kg/hl)
Ziarno dobrze wyr wnane o wysokiej gęstośció
Wysoka zwartość łka i tłuszczubia
Niski udział łuski, delikatna łuska
Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
Do uprawy na różnych stanowiskach
Średni termin wiechowania i dojrzewania

Owie Arkans 
Hodowla Roślin Danko

Odmiana żółtoziarnista
Wysoko plonują wnomiernie dojrzewającaca, ró
Wysoka MTZ 
Ziarno z wysoką zawartością łka i średnią łuskibia
Dobra odporność na wyleganie
Bardzo dobra odporność na choroby
Świetnie sprawdza się na słabych stanowiskach
Toleruje lekkie zakwaszenie gleby
Przydatna do mieszanek zbożowych
Odmiana wczesna

OWIES



Pszenica: Comandor, Euforia, Arkadia, Bataja, Julius, Tytanika, 
Bosporus, Ostroga, Wilejka, Hondia 
Pszenżyto: Belcanto, Orinoko, Borowik, Lombardo, Rotondo, 
Meloman, Tadeus, Trapero, Octavio
Jęczmień: Zenek, Mirabelle, KWS Kosmos
Żyto ozime populacyjne: Dańkowskie Rubin, Dańkowskie 
Granat, Dańkowskie Opal, Dańkowskie Diament, Dańkowskie 
Amber, Antonińskie, Poznańskie, Bojko
Żyto ozime heterozyjne: Tur F1, KWS Serafino, KWS Vinetto, 
KWS Berado, SU Forsetti

W OFERCIE ZBÓŻ OZIMYCH POLECAMY:

ZBOŻA OZIME

ŻYTO

Żyto Bojko
Hodowla Roślin Smolice

Odmiana bardzo wysoko plonująca przy intensywnym 
nawożeniu, przy umiarkowanym (50 kg N/ha)
daje plon ok. 50 dt/ha
Bardzo elastyczny termin siewu – zalecana do wysiewu 
późnojesiennego i wiosną
Mrozoodporność - posiada geny zimotrwałości
Wysoka zawartość łka (12,7–14,8% s.m.)bia
Wysoka liczba opadania
Uprawa na cele młynarskie i na paszę, r wnież w mieszankach ó
strączkowo-zbożowych i jako surowiec dla biogazowni
Dobra odporność na choroby - przydatna do upraw 
ekologicznych (nie ma konieczności stosowania fungicyd w)ó
Udaje się na słabszych glebach

Żyto SM Elara
Hodowla Roślin Smolice

NOWA ODMIANA
Zarejestrowana w 2019 roku
Duży potencjał plonotwórczy
Bardzo duża odporność na choroby podstawy źdźbła
Wysoka zawartość łka (śr. 13,8% s.m.)bia

Mieszanka 3-składnikowa
owies / jęczmień / pszenica 

 Uniwersalna mieszanka zbóż jarych: jęczmienia, pszenicy i 
owsa na gleby lepsze i średnie. W jej skład wchodzi 
kwalifikowany materiał siewny najpopularniejszych odmian - 
niezawodnie plonujących i łatwych w uprawie. Proporcje 
komponent w zostały dobrane w taki spos b aby zboża ó ó
osiągnęły dojrzałość w tym samym terminie i aby uzyskać jak 
najefektywniejsze plonowanie. 
 Mieszanka zbożowa 3-składnikowa wyróżnia się wysoką 
wartością paszową i pozwala uzyskać obfity plon, zapewniając 
tym samym uzyskanie dużej ilości, bardzo dobrej jakości paszy 
treściwej dla bydła i trzody chlewnej. Gatunki i odmiany 
dobrane w mieszance pozwalają na uzyskanie dobrego plonu 
nawet przy mniej sprzyjających warunkach glebowo-
klimatycznych i niższym poziomie stosowanej agrotechniki.  
 Stosowanie mieszanek zbożowych jest r wnież ó
rekomendowane w przypadku gospodarstw ekologicznych 
i na glebach mozaikowatych.

Skład:
38% owies 
35% jęczmień
27% pszenica

Mieszanka 2-składnikowa
jęczmień / pszenica  

 Łatwa w uprawie mieszanka zbóż jarych: jęczmienia i 
pszenicy na gleby średnie i lepsze. Mieszanka zawiera 
wyłącznie kwalifikowany materiał siewny dobrze 
sprawdzających się odmian dojrzewających w tym samym 
terminie. 
 Jej zaletą jest wartość paszowa i wysokie plonowanie, 
także w trudniejszych warunkach glebowo-klimatycznych 
i niższym poziomie stosowanej agrotechniki. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskanie dużej ilości, wysokiej jakości paszy 
treściwej dla drobiu, bydła i trzody chlewnej.   
 Uprawa mieszanek zbożowych zalecana jest r wnież na ó
glebach mozaikowatych ze względu na ich niższą podatnością 
na choroby oraz wyleganie.

Skład:
70% jęczmień
30% pszenica

ŻYTO MIESZANKI ZBOŻOWE
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