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SPIS 
 
Odmiany jare: 
1. KWS OLOF 
 
Odmiany ozime: 
1.  KWS LOMERIT 
2.  KWS MERIDIAN 
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Profil odmiany 

Kierunek użytkowania  pastewny 
Rok wpisania do Krajowego Rejestru 2010 
Właściwości plonotwórcze  
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 104 
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 103 
Masa 1000 ziaren [g] 47,8 
Odporność na choroby  
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,4 
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,7 
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,9 
Rynchosporioza [skala 9°] 8,1 
Czarna plamistość [skala 9°]  7,7 
Cechy rolniczo-użytkowe  
Reakcja na Al+++ [skala 9°]  5 
Wysokość roślin [cm] 72 
Wyleganie [skala 9°]  6,5 
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 196 
Jakość  
Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 89 
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°]  4 
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4 

ODMIANY JARE 
 

KWS OLOF 

To odmiana z której uzyskuje się bardzo wysoki plon ziarna  

Cechy charakterystyczne:  

- dobra zdrowotność 
- bardzo wysoki potencjał plonowania - zwłaszcza na przeciętnym poziomie 

agrotechniki  
- dobra odporność na wszystkie ważniejsze choroby - oszczędność  

na ochronie fungicydowej 
- dobra wartość paszowa 
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* - Średni plon z doświadczeń 2010-2012 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - 
trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2013 
 
skala 9°: 
1 - ocena najmniej korzystna     
9 - ocena najbardziej korzystna     
 

UWAGA! 

Wszystkie przedstawione informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Powyższe charakterystyki odmian, porównania i 
wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych firmy KWS. Mimo 
zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, 
charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. 
Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc 
rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed 
zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
5	  

 

	  
	  

Odmiany OZIME 
 
 

1. KWS LOMERIT 
 
To klasyka gatunku i ciągle na czasie. KWS LOMERIT to odmiana ciesząca się największym 
zaufaniem wśród producentów rolnych - jedna z najpopularniejszych odmian jęczmienia 
ozimego w Polsce i Niemczech.  
 
Cechy charakterystyczne: 

• bardzo dobra mrozoodporność i zimotrwałość - bardzo dobrze plonował po ostrej zimie 
w 2012 r.  

• doskonała jakość ziarna - bardzo wysoka masa tysiąca ziaren i gęstość ziarna w stanie 
zsypnym, dobre wyrównanie  

• szybkie tempo nalewania ziarna - zapewnia odpowiednie wykształcenie ziarna w 
niesprzyjających warunkach wegetacji  

• przydatny do uprawy w lżejszych stanowiskach glebowych - dobra tolerancja na 
okresowe niedobory wody  

• odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) - łan w pełni zabezpieczony 
przed chorobą wirusową 

Profil odmiany 

Kierunek użytkowania pastewny 
Rok wpisania do krajowego rejestru 2002 
Właściwości plonotwórcze  
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 99 
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 99 
Masa 1000 ziaren [g] 49,2 
Odporność na choroby  
Pleśń śniegowa [skala 9°] 7,3 
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,4 
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,1 
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,3 
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9 
Czarna plamistość [skala 9°] 7,5 
Cechy rolniczo-użytkowe  
Reakcja na Al. +++ [wyniki zbonitowane] 4 
Wysokość roślin a1 [cm]  96 
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Wyleganie [skala 9°] 6,4 
Dojrzałość woskowa [dni od 01.01] 178 
Jakość  
Wyrównanie ziarna > 2,2 mm [%]  94 
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane]  6 
Zawartość białka [(N x 6,25)] [wyniki zbonitowane]  5 

* - Średni plon z doświadczeń 2010-2012 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - 
trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2013 
 
skala 9°: 
1 - ocena najmniej korzystna     
9 - ocena najbardziej korzystna     
 

UWAGA! 

Wszystkie przedstawione informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Powyższe charakterystyki odmian, porównania i 
wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych firmy KWS. Mimo 
zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, 
charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. 
Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc 
rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed 
zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą. 
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2. KWS MERIDIAN  

KWS MERIDIAN to wydajna wielorzędówka o bardzo wysokim potencjale plonowania. 
Plonem dorównuje hybrydowym jęczmienia. 

Cechy charakterystyczne:  

• wysoka odporność na ramularię - pewniejsza uprawa w rejonach silnego porażenia 
• tolerancyjny na lekko opóźniony siew - ważna cecha przy dużym areale uprawy 
• równomierne dojrzewanie ziarna i słomy - szybki i łatwy zbiór, więcej czasu na 

przygotowanie pola pod rzepak  
• bardzo mała skłonność do wtórnego budowania pędów („młodzenia”) - lepsza jakość 

zbieranego surowca  
• odporność na wirusa mozaiki żółtej - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową 

 

Profil odmiany 

Kierunek użytkowania pastewny 
Rok wpisania do krajowego rejestru 2011 
Właściwości plonotwórcze  
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 105 
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 104 
Masa 1000 ziarn [g] 49,5 
Odporność na choroby  
Pleśń śniegowa [skala 9°] 7,8 
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,2 
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,4 
Rdza jęczmienia [skala 9°] 8 
Rynchosporioza [skala 9°] 8,1 
Czarna plamistość [skala 9°] 7,1 
Cechy rolniczo-użytkowe  
Reakcja na Al. +++ [wyniki zbonitowane] 5 
Wysokość roślin a1 [cm]  94 
Wyleganie [skala 9°] 7,5 
Dojrzałość woskowa [dni od 01.01] 178 
Jakość  
Wyrównanie ziarna > 2,2 mm [%]  96 
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane]  5 
Zawartość białka [(N x 6,25)] [wyniki zbonitowane]  5 
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* - Średni plon z doświadczeń 2010-2012 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - 
trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2013 
 
skala 9°: 
1 - ocena najmniej korzystna     
9 - ocena najbardziej korzystna     
 

UWAGA! 

Wszystkie przedstawione informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Powyższe charakterystyki odmian, porównania i 
wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych firmy KWS. Mimo 
zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, 
charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. 
Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc 
rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed 
zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą. 

 

 


