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SPIS : 

Odmiany jare: 

1. ANDRUS (s. 3) 

2. MILEWO (s. 3) 

3. MILKARO (s. 4) 

4. MATEJKO (s. 4) 

5. MIESZKO (s. 5) 

6. KARGO (s. 5) 

 

Odmiany ozime krótkosłome : 

1. WIARUS (s. 6) 

2. BORWO (s. 8) 

3. PIGMEJ (s. 8) 

 

Odmiany ozime tradycyjne : 

1. TOMKO (s. 9) 

2. BOROWIK (s. 11) 

3. ALIKO (s. 12) 

4. CERBER (s. 13) 

5. CYKON (s. 14) 

6. PAWO (s. 15) 

7. TODAN (s. 15) 

8. WITON (s. 16) 
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ODMIANY JARE: 
 

1. ANDRUS 

 Rejestracja 2009. 

 Bardzo wysoki potencjał plonowania. 

 Rośliny średniej wysokości. 

 Wyróżnia się najlepszą zdrowotnością spośród wszystkich zarejestrowanych 

odmian. 

 Termin kłoszenia i dojrzewania średnio-wczesny. 

 Duża masa 1000 ziaren. 

 odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu 

alternatywnego (późną jesienią) 

 

 

 

2. MILEWO 

 Rejestracja 2008 r. 

 Najwyżej plonująca odmiana pszenzyta jarego w Polsce w latach 2011 i 2012. 

 Roślin’0000000’0y średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. 

 Jedna z najwcześniejszych odmian. 
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 Dobra odporność na choroby grzybowe. 

 Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu 

alternatywnego (późną jesienią) 

 

3. MILKARO 

 Rejestracja 2007 r. 

 Charakteryzuje się wysokim i wiernym plonowaniem na terenie całego kraju, 103 % 

wzorca w latach 2007-2009 (wg COBORU). 

 Ziarno o dużej masie tysiąca ziaren, bardzo dobrym wyrównaniu oraz małym udziale 

pośladu. 

 Posiada dobrą odporność na mączniaka, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. 

 Odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby i szkodliwe działanie jonów glinu. 

 Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu 

alternatywnego (późną jesienią). 

 

4. MATEJKO 

 odmiana o wysokim potencjale plonowania – 108 % wzorca (PDO COBORU 2007) 

 przydatna do uprawy w całym kraju 

 wysoka odporność na wyleganie 

 średni dojrzewania 

 wykazuje bardzo wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby 

 bardzo duża odporność na rdzę brunatną 

 wysoka zawartość białka 

 odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu 

alternatywnego (późną jesienią) 
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5. MIESZKO 

 nadaje się do uprawy w całym kraju, 

 dobra wartość technologiczna ziarna, wyższa liczba opadania, 

 bardzo dobra wartość paszowa, 

 zwiększona odporność na sporysz, 

 dobra tolerancja na niskie pH gleby. 

 

6. KARGO 

 odmiana bardzo wysoko i wiernie plonująca w całym kraju (104 % wzorca w 

latach 2006-2009) 

 duża odporność na wyleganie, 

 odmiana wczesna 

 ziarno o wyższej liczbie opadania 

 wysoka zawartość białka 

 dobra odporność na porastanie 

 odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu 

alternatywnego (późną jesienią) 
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ODMIANY OZIME KRÓTKOSŁOME: 

1. WIARUS 

  Rejestracja 2012.  

  Bardzo wysoki potencjał plonowanie.  

  Rośliny niskie (86 cm) o bardzo wysokiej odporności na wyleganie.  

  Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5)  

  Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.  

  Wysoka zawartość skrobi w ziarnie (54,8 % s.m.) 

  Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. 
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Odporność odmiany WIARUS na wyleganie w porównaniu do odmian wzorcowych. Wynik 
w skali 9-stopniowej, gdzie 1 oznacza całkowite wylegnięcie a 9 całkowity brak wylegania 
(wg COBORU). 

 

DOSKONAŁA ZIMOTRWAŁOŚĆ 

 
 
% roślin żywych po wyjątkowo mroźnej zimie 2012. WIARUS na tle odmian wzorcowych 
(źródło: doświadczenia rejestrowe COBORU). 

 
BARDZO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WYLĘGANIE 
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2. BORWO 

 doskonałe plonowanie – 111 % wzorca (COBORU 2007) 

 odmiana o skróconym źdźble 

 bardzo dobra odporność  na wyleganie 

 wysoka mrozoodporność 

 bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu (zalecana – 300   ziaren/m2) 

 odmiana o  dobrej odporności na choroby grzybowe 

 

3. PIGMEJ 

 bardzo wysokie plonowanie – 110% wzorca (COBORU 2007) 

 bardzo dobra mrozoodporność 

 odmiana o skróconym źdźble 

 bardzo dobra odporność na wyleganie 

 bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu (zalecana – 300 ziaren/m2) 

 odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe 
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ODMIANY OZIME TRADYCYJNE: 

1. TOMKO 

  Rejestracja 2012.  

  Doskonałe plonowanie.  

  Rośliny średniej wysokości.  

  Bardzo dobra odporność na wyleganie.  

  Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5).  

  Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.  

  Podwyższona zawartość białka w ziarnie. 

  Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. 
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Plonowanie odmiany TOMKO w poszczególnych rejonach kraju w porównaniu do odmian 

wzorcowych (wg COBORU 2011 - 2012) 

 

DOSKONAŁA ZIMOTRWAŁOŚĆ 

  
% roślin żywych po wyjątkowo mroźnej zimie 2012. TOMKO na tle odmian wzorcowych 

(źródło: doświadczenia rejestrowe COBORU). 
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2. BOROWIK 

  Bardzo wysoki potencjał plonowania – do 118 % wzorca  

  Bardzo dobra odporność na wyleganie.  

  Wysoka masa 1000 ziaren  

  Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.  

  Wczesny termin kłoszenia  

  Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

  Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy. 
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3. ALIKO 

  plonuje dobrze na terenie całego kraju 

  odmiana wczesna  

  wysoka mrozoodporność i zimotrwałość  

  posiada tolerancję na zakwaszenie gleby dzięki czemu doskonale nadaje się do uprawy na 

słabych stanowiskach i lekkich glebach  

  dobra odporność na choroby w tym na pleśń śniegową  

  ziarno o wysokim ciężarze objętościowym i masie tysiąca ziaren 
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  odmiana o tradycyjnej długości źdźbła, wymaga stosowania antywylegacza zwłaszcza przy 

intensywnej uprawie 

 
Plonowanie ALIKO w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku (źródło COBORU) 

 
 
 

4. CERBER 

  Nowość! Rejestracja 2010. 

  Bardzo wysokie plonowanie.  

  Odmiana wczesna.  

  Dobra odporność na choroby grzybowe.  

  Rośliny średniej wysokości.  

  Wysoka liczba opadania.  

  Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.  

  Toleruje okresy suszy. 

  Zalecany wysiew w terminie właściwym dla danego rejonu. 
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Plonowanie odmiany CERBER w poszczególnych rejonach kraju w latach 2008-2009. 

 
 

5. CYRKON 

  Nowość! Rejestracja 2010.  

  Bardzo wysokie plonowanie.  

  Odmiana wczesna.  

  Dobra odporność na choroby grzybowe.  

  Rośliny dość niskie – 109 cm  

  Ziarno duże o dobrej gęstości.  

  Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.  

  Toleruje okresy suszy. 

  Zalecany wysiew w terminie właściwym dla danego rejonu. 

 

Plonowanie odmiany Cyrkon w poszczególnych rejonach kraju w latach 2008-2009 
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6. PAWO 

  odmiana nagrodzona Złotym Medalem Polagra 

  wysokie i wierne plonowanie  

  odmiana o dobrej tolerancji na zakwaszenie gleby  

  bardzo wysoka zimotrwałość i mrozoodporność  

  dobra odporność na choroby kłosa i liści  

  przy intensywnej uprawie należy stosować antywylęgacz  

  wysoka liczba opadania  

  podwyższona zawartość skrobi w ziarnie (doskonała przydatność do produkcji etanolu) 

  zalecane skracanie przy nawożeniu powyżej 100 kg N/ha. Na dobrych glebach można 

stosować 1 L Antywylegacza  675 SC + 0,2 Moddusa/ha. Jeżeli łan będzie wskazywał na to, 

że może wylegnąć to można za 10-14 dni dodać jeszcze raz Moddus w ilości 0,2 l/ha 

 

Plonowanie PAWO w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku (źródło COBORU) 

 

 

7. TODAN 

  odmiana wczesna 

  dobrze plonuje na terenie całego kraju  

  dobra mrozoodporność  

  ziarno bardzo dobrze wyrównane o dużej masie i dużej gęstości ziarna w stanie zsypnym  

  duża odporność na choroby liści i kłosa oraz choroby grzybowe 

  odmiana o tradycyjnej długości źdźbła, wymaga stosowania antywylegacza zwłaszcza przy 

intensywnej uprawie 
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Plonowanie TODANA w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku (źródło COBORU) 

 

 

8. WITON 

  bardzo dobre plonowanie 

  odmiana wczesna  

  bardzo dobra tolerancja na zakwaszenie gleby  

  bardzo niskie wymagania glebowe  

  bardzo wysoka zawartość skrobi powoduje, że doskonale nadaje się do produkcji etanolu  

  źdźbło średniej długości odporne na wyleganie  

  mrozoodporność ponadprzeciętna pozwala na uprawę we wszystkich rejonach kraju  

  bardzo wysoka zawartość białka – doskonała wartość żywieniowa 

  odmiana intensywna, reagująca ponadprzeciętną zwyżką plonu na dodatkowe zabiegi 

nawozowe i ochrony roślin 

 
Plonowanie WITONA w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku (źródło COBORU) 


