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SPIS : 
Odmiany jare: 

1. NAWRA (s. 3) 
2. ROSPUDA (s. 3) 
3. WERBENA (s. 4) 
4. RADOCHA (s. 5) 

 
Odmiany ozime : 

1. BAMBERKA (s. 6) 
2. ZYTA (s. 9) 
3. FREGATA (s. 11) 
4. TONACJA (s. 13) 
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ODMIANY JARE: 
 

1. NAWRA klasa A 

Odmiana nagrodzona w 2008 roku Godłem “Teraz Polska” 

• wartość wypiekowa bardzo dobra (klasa jakości A) 

• wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie 

• ziarno czerwone, szkliste o bardzo dobrym wyrównaniu i wysokiej masie 1000 ziaren 

(pow.50g) 

• odporność na osypywanie i porastanie w kłosie 

• rośliny niskie (wysokość łanu ok. 85cm), o dość dużej odporności na wyleganie 

• zdrowotność dobra 

• wczesny termin dojrzewania 

• duża przydatność do mieszanek 

• plenność dobra do bardzo dobrej na terenie całego kraju 

• wymagania glebowe umiarkowane 

• odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego 
(późną jesienią) 

 

2. ROSPUDA klasa A 

• odmiana zarejestrowana w 2010 roku 

• wartość wypiekowa bardzo dobra (klasa jakości A) 

• wysoka potencjał plonowania 

• roślina średniej wysokości 

• termin koszenia wczesny 

• termin  dojrzewania średni 

• dobra odporność na choroby grzybowe 

• ziarno o dużej gęstości. 
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3. WERBENA 

• Wysokie plonowanie 

• Odmiana wczesna – przydatna także do mieszanek 

• Odmiana niska (75 – 80 cm) 

• Bardzo dobra odporność na wyleganie 

• Dobra odporność na choroby grzybowe 

• Toleruje krótkotrwałe okresy suszy 
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4. RADOCHA 

• Wysokie plonowanie 
• Nowość!!! Rejestracja 2011 r.  
• Plonowanie odmiany RADOCHA w doświadczeniach COBORU w 2010 roku. 
• Odmiana ogólnoużytkowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobrze reaguje na wzrost poziomu agrotechniki. 
• Rośliny średniej wysokości 
• Średni  termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka masa 1000 ziaren. 
• Ziarno o bardzo dużej gęstości w stanie zsypnym. 
• Wysoka zawartość białka i glutenu. 

 

Plonowanie odmiany RADOCHA w doświadczeniach COBORU w 2010 roku. 

 

Odporność odmiany RADOCHA na choroby grzybowe (źródło: COBORU) 
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ODMIANY OZIME: 
 
1.  BAMBERKA klasa A  
 
To  odmiana pszenicy ozimej, zarejestrowana w 2009 r., w klasie A (odmiany jakościowe). 
Odmiana unikatowa, nie mająca swojego odpowiednika na polskim rynku. Pod względem 
parametrów jakościowych jest odmianą bardzo stabilną. Zgodnie z badaniami COBORU jak i 
własnymi Hodowli Roślin Strzelce, większość badanych parametrów jakościowych tej 
odmiany plasuję ją w gronie odmian elitarnych. Wysoka i stabilna jakość wypiekowa jest 
uzupełnieniem wysokiego potencjału plonowania.  
 
BAMBERKA w 2010 roku uzyskała jedne z najwyższych plonów wśród wszystkich odmiana 
jakościowych (klasa A) badanych w Polsce w urzędowych doświadczeniach COBORU (od 
102% – 111 % wzorca w zależności od rejonu kraju). W 2011 potwierdziła po raz kolejny 
bardzo dobre wyniki plonowania osiągając w skali całego kraju wynik 101% wzorca na obu 
poziomach agrotechniki. We wszystkich latach badań w doświadczeniach PDO BAMBERKA 
uzyskiwała wyniki plonowania powyżej wzorca co świadczy o jest wysokim i bardzo stabilnym 
potencjale plonowania. 

 
Cechy charakterystyczne: 
 
• przy prawidłowej agrotechnice uzyskuje bardzo wysokie wartości liczby sedymentacji, 
oraz zawartości białka i gluten 
• wysoka liczba opadania, co jest najistotniejsze podczas mokrych i przedłużających się 
żniw. Cecha ta została zweryfikowana na masową skalę w ostatnich dwóch sezonach 
(2011 i 2010), które charakteryzowały się wyjątkowo dużą ilością opadów podczas żniw 
• szybki start wegetacji wiosną, powoduje, że rośliny wykorzystują zasoby wody 
pozimowej, co pozytywnie wpływa potencjał plonotwórczy 
• dodatkową zaletą jest stosunkowo krótki okres wypełniania ziarna po kwitnieniu, co 
wiąże się z większą tolerancją na susze w tym okresie 
• wcześniej dojrzewa, można ją wcześniej zbierać w porównaniu do odmian 
 o porównywalnym terminie kłoszenia 
• szybkie rozpoczęcie wegetacji wiosennej, wczesne dojrzewanie oraz genetyczna 
zdolność do wytwarzania ziarna o dużej MTZ i najwyższej masie hektolitra powoduje, że 
BAMBERKA może być polecana także dla tych rolników, którzy stają przed koniecznością 
opóźnionych siewów pszenicy ozimej 
• przy późnym wysiewie może wystąpić niedostateczne zagęszczenie łanu 
• odmiana niewysoka, o bardzo dobrej zdolności krzewienia 
• bardzo wysoka plenność 
• posiada odporność na porażenie przez: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosa oraz 
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choroby podstawy źdźbła 
• silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę pozimową 
• toleruje obniżoną normę wysiewu 
• posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion 
• bardzo dobre wyrównanie ziarna 
• bardzo dobre parametry jakościowe 
• jedna z najwyższych gęstości ziarna (masa hektolitra) wśród wszystkich 
zarejestrowanych odmian 
 

Norma wysiewu:  

•  250 – 280 ziaren/m2 (siew wczesny) – ok. 130 – 150 kg/ha 

•  290 – 340 ziaren/m2 (siew terminowy) – ok. 150 – 180 kg/ha 

•  350 – 400 ziaren/m2 (siew opóźniony) – ok. 180 – 200 kg/ha 

 
 

 
Plonowanie BAMBERKI w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku. (źródło: COBORU) 
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2.  ZYTA klasa A  
 
Odmiana nagrodzona  Godłem “Teraz Polska” oraz Złotym Medalem Polagra 

Odmianą, która nadaje się także do uprawy mniej intensywnej. Od wielu lat pozostaje 
synonimem bardzo wysokiej jakości. Każdy, kto choć raz spotkał się z tą odmianą wie, że pod 
względem parametrów jakościowych jest niezawodna. Częstą praktyką jest poprawianie 
jakości całych partii pszenicy poprzez mieszanie ich z ziarnem Zyty. Pomimo wielu lat na 
rynku potencjał plonowania tej odmiany cały czas jest porównywalny do odmian wzorcowych. 
Zyta jest odmianą o nieco wyższym źdźble i dlatego zalecane jest stosowanie regulatorów 
wzrostu zwłaszcza przy wyższym poziomie nawożenia azotowego. Bardzo ważną i 
wyróżniającą ją, na tle innych odmian, cechą jest fakt, że niejednokrotnie jest w stanie 
osiągnąć parametry jakościowe nawet przy dwóch dawkach pogłównych nawożenia 
azotowego. Zyta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zwłaszcza na południu Polski, 
gdzie rolnicy przekonani są do jej wysokiej jakości wypiekowej. 

 

Cechy charakterystyczne: 

• dobra plenność na terenie całego kraju 

• doskonałe parametry jakościowe bez względu na przebieg pogody w ciągu okresu 
wegetacji 

• dobre parametry jakościowe uzyskuje nawet przy dwóch dawkach nawożenia azotowego 

• wysoka zawartość białka i glutenu mokrego 

• dobra odporność na rdzę, septoriozy, choroby podstawy źdźbła i fuzariozy kłosa 

• przeciętne wymagania glebowe 

• tolerancyjna na opóźniony siew 

• norma wysiewu : 350-420 ziaren/m2 (siew terminowy), 450-500 ziaren/m2 (siew późny) 

• termin kłoszenia i dojrzewania średnio-późny 

• bardzo dobrze reaguje na antywylegacze zawierające CCC 
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3.  FREGATA klasa A 
  
Trzyma najwyższe parametry nawet w trudnych warunkach pogodowych panujących podczas 
żniw. Fregata jest pod tym względem bezkonkurencyjna. Jest to odmiana, która zdobyła 
szerokie uznanie wśród rolników na północy Polski, którzy często stają przed problemem 
mokrych żniw. Parametry jakościowe tej odmiany mieszczą się w większości w grupie 
jakościowej E. Dlatego też Fregata jest odmianą o najlepszych cechach jakościowych w 
Polsce. Charakteryzuje się późniejszym terminem dojrzewania, wymaga dobrych gleb, 
dlatego nie zaleca się jej uprawy na słabszych stanowiskach i w rejonach gdzie 
systematycznie występują duże niedobory wody. Zdecydowanie pod względem plonowania 
wyróżnia się w rejonie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i 
tam też ma najwięcej zwolenników. 
 
Cechy charakterystyczne: 
 
• jedne z najlepszych parametrów jakościowych wśród zarejestrowanych odmian 

• “trzyma” parametry także podczas trudnych warunków pogodowych podczas żniw 

• plonowanie dobre,  w rejonie Polski północnej bardzo dobre 

• ziarno czerwone o dużej masie 1000 ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu 

• bardzo duża odporność na porastanie i duża na osypywanie 

• rośliny średnio-wysokie o dużej odporności na wyleganie 

• mrozoodporność średnia 

• wysoka odporność na porażenie przez: septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosa 

• kłoszenie i dojrzewanie średnio późne 

• wymaga dobrego stanowiska 

 

Norma wysiewu: 

• 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy) 

• 420-500 ziaren/m2 (siew późny) 
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3.  TONACJA klasa A 

Jest wysokowydajną odmianą o bardzo dobrej mrozoodporności (5,5). Przy odpowiednim 
nawożeniu i właściwej ochronie fungicydowej możliwe jest osiąganie plonów 
przekraczających 100 dt/ha. Oczywiście jest wiele dodatkowych czynników warunkujących 
uzyskanie takich plonów, jednak kluczowe jest właściwe dobranie odmiany, której potencjał 
plonotwórczy jest w stanie wykorzystać optymalne warunki uprawy. Przy uprawie odmiany 
Tonacja warto zwrócić uwagę na ochronę przed mączniakiem prawdziwym, na którego ta 
odmiana wykazuję większą podatność. Natomiast jest dużo bardziej odporna na choroby 
kłosa, które są zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Tonacja jest odmianą tolerancyjną na 
opóźniony termin siewu. W doświadczeniach COBORU z 2009 nie wykazała spadku plonu 
pomimo opóźnienia siewu o 30 dni (początek listopada). Podobnie reaguje na zmniejszenie 
normy wysiewu. W doświadczeniach COBORU nie było znaczących różnic w plonowaniu 
pomiędzy Tonacją wysianą 450 nasion/m2 a 350 nasion/m2. Jej elastyczność i umiarkowane 
wymagania glebowe sprawiają, że jest to jednaj z najchętniej uprawianych odmian pszenicy 
ozimej w kraju. 

Podstawowe charakterystyki: 

•  odmiana nagrodzona Godłem “Teraz Polska” oraz Złotym Medalem Polagra 

•  bardzo wysoka plenność 

•  mrozoodporność bardzo dobra (5,5 w skali 9-stopniowej) 

• posiada odporność na porażenie przez: septoriozę liści i plew, fuzariozy kłosa oraz 
choroby podstawy źdźbła 

• należy zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie mączniaka prawdziwego i rdzy brunatnej 

• odmiana przystosowana do intensywnych warunków uprawy (bardzo dobrze reaguje na 
wysokie nawożenie azotowe) 

•  tolerancyjna na opóźniony siew (do końca października) 

•  norma wysiewu :  

 - 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 

 - 450-500 ziaren/m2 (siew późny) 

•  posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion (50-55 g) 

•  bardzo dobre wyrównanie ziarna 

•  wysoka zawartość skrobi w ziarnie (doskonała przydatność do produkcji etanolu) 

Tonacja bez względu na przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym zawsze plonuje na 
wysokim poziomie przez co jest jedną z najchętniej uprawianych odmian w Polsce. 

 


