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Katalog
ZBOŻA JARE 2022

Agronom Seminek radzi

na co zwrócić uwagę przy uprawie zbóż jarych.

Pszenica jara
Pszenice jare kiełkują w stosunkowo niższych temperaturach (1-4OC)
Terminy wysiewu oscylują między 15.03-15.04.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że pszenice jare nie krzewią
się intensywnie, dlatego norma wysiewu powinna wynosić 400-450r/m2.
Należy kontrolować zawartość gleby w potas, ponieważ jego brak
powoduje bardzo małe wykorzystanie nawozów azotowych, co wpływa
również na ekonomikę produkcji.

natomiast pszenżyto przeważnie jest siane na słabszych stanowiskach co
obniża jego plonowanie, stąd wymagana jest dobra agrotechnika.
Zaletą pszenżyta jest dobrze rozwinięty system korzeniowy, który
pozwala wykorzystać pokłady wody oraz składników pokarmowych
z gleby. Pszenżyto posiada długi okres wegetacji, dlatego wymaga
wczesnych zasiewów oraz szybkich zbiorów po uzyskaniu dojrzałości,
ponieważ ma tendencję do porastania ziarna.
Optymalną temperaturą dla wzrostu pszenżyta jarego jest 5-6OC.

Jęczmień jary
Jedno z najpopularniejszych zbóż jarych, które wymaga ogromnej uwagi.
Jęczmień jary źle znosi temperatury poniżej 7OC oraz słabo przewietrzone
i nawodnione stanowiska, a związane jest to z krótkim okresem wegetacji
i słabszym systemem korzeniowym.
Kierunek uprawy jęczmienia jarego tj. paszowy lub browarny uzależnia
rodzaj wymaganych zabiegów agrotechnicznych oraz zapotrzebowanie
roślin w składniki odżywcze.

Owies jary
Owies jary jest wysiewany na słabszych stanowiskach oraz często jako
zmianowanie przed uprawą innego zboża. Jako jedyny owies nie jest
porażany chorobami podstawy źdźbła, zaletą jest też to, że pomimo
swojej odporności nie przenosi choroby na rośliny następcze. Dzieje
się tak dzięki zdolności korzeni owsa do produkcji substancji hamujących
rozwój patogenów grzybowych, a rizosferze owsa namnażają̨ się grzyby,
które nie powodują̨ chorób pszenicy, jęczmienia i żyta. Owies jest także
odmianą, która ma słabą tolerancję na brak wody oraz źle znosi
opóźnianie siewu. Mówi się̨, że owies sporo marnuje wody poprzez jedno
z najwyższych strat wody w procesie transpiracji.
Po więcej szczegółowych informacji i porad na temat uprawy zbóż jarych
zapraszamy do naszych poradników

Pszenżyto jare
Pszenżyto powstało z połączenia pszenicy i żyta, co sprawia, że posiada
mniejsze wymagania glebowe od pszenicy i jęczmienia, a także
zwiększoną odporność na niższe pH, przy czym zdrowotność jest dużo
większa, co przekłada się na mniejsze potrzeby intensywnej ochrony.
Potencjał plonowania pszenżyta jest większy niż pszenicy czy żyta,

https://semina.agro.pl/przewodniki-po-uprawie/

Wzór na obliczenie normy wysiewu
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Nasiona zbóż jarych
PSZENICA
SU AHAB

Pszenica jara [E/A]

l Pszenica elitarna, pszenica jakościowa o bardzo dużym ziarnie
l Posiada gen odporności na Pryszczarka pszenicznego dzięki czemu
l
l
l
l

jest odporny na tego szkodnika.
Ponadprzeciętna odporność na porastanie oraz osypywanie się ziarna
Nadaje się na stanowiska z okresowymi niedoborami wody.
Wysoki plon (104%,104%) w połączeniu z bardzo wysoką jakością
Wysoka zawartość białka oraz stabilna liczba opadania

3

MERKAWA

4
4

Wysokość roślin

5

Odporność na wyleganie

8

Zawartość białka

7

Liczba opadania

8

Wskaźnik sedymentacyjny

9

MTZ

8

Gęstość wysiewu
Wczesny siew

Skala odporności na choroby

2

Termin kłoszenia
Termin dojrzewania

Parametry jakościowe:

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 8
Rdza brunatna [skala 9°] 7
DTR [skala 9°] 8
Septoriozy liści [skala 9°] 7

niska
1

Cechy rolniczo-użytkowe

średnia
5
6
4

bardzo wysoka
7
8
9

310-330 ziaren/m²

Optymalny siew

330-360 ziaren/m²

Późny siew

370-410 ziaren/m²

Pszenica jara [A]

l Bardzo wysoki potencjał plonowania – odmiana uplasowała się czołówce wyników plonowania PDO 2020 na obu poziomach agrotechnicznych
l Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania – bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody, doskonały komponent do mieszanek zbożowych
l Znakomita jakość ziarna - duża zawartość białka, glutenu, wysoka i stabilna liczba opadania oraz bardzo dobre wyrównanie ziarna
l Dobra zdrowotność roślin - wysoka odporność na mączniaka prawdziwego oraz brunatną plamistość liści
l Krótkie źdźbło o dobrej odporności na wyleganie
l Duża tolerancja na zakwaszenie gleby

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 6
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 9
Rdza brunatna [skala 9°] 7,3
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,1
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,4
Septoriozy liści [skala 9°] 6
Septorioza plew [skala 9°] 6

2

3

średnia
5
6
4

KWS MISTRAL

średnie

Tolerancja na zakwaszone gleby

duża

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Wysokość roślin

80 cm

Odporność na wyleganie

bardzo dobra

Tolerancja na okresową suszę

dobra

Parametry jakościowe:

Skala odporności na choroby

niska
1

Cechy rolniczo-użytkowe
Wymagania glebowe

bardzo wysoka
7
8
9

Grupa jakościowa

A

Zawartość białka

duża

Liczba opadania

duża

Masa 1000 ziaren

średnia

Pszenica jara [A]

Powiew plonu
l Wysokoplonująca odmiana pszenicy jarej: wczesny termin kłoszeniaoraz średni

termin dojrzewania przedłuża czas nalewania ziarna

l Średnia odporność na choroby liści: dość dobra na mączniaka prawdziwego
l Grupa jakościowa A: wysoka zawartość białka oraz glutenu, wysoka wydajność

i wodochłonność mąki
Cechy rolniczo-użytkowe

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 6
Rdza brunatna [skala 9°] 4
Septorioza liści [skala 9°] 3
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 4

Kłoszenie

wczesne

Dojrzewanie

średni

Wysokość roślin

średnia

Wyleganie [skala 9°]

8,0

Właściwości plonotwórcze

Skala odporności na choroby

niska
1

2

3

średnia
5
6
4

bardzo wysoka
7
8
9

Plon ziarna a1

wysoki

Plon ziarna a2

wysoki

Masa 1000 ziaren

duża

Nasiona zbóż jarych
JĘCZMIEŃ
RUBASZEK

Jęczmień jary

l Dobrze plonuje w skali całego kraju- zarówno na średnim, jak

i na intensywnym poziomie uprawy.

l Odmiana z genem Mlo - warunkującym niewrażliwość na porażenie

przez mączniaka prawdziwego.

l Rośliny średniej wysokości - o bardzo dobrej odporności na

wyleganie (nr 1 wg Listy Opisowej Odmian COBORU 2017).

l Odmiana o wysokiej odporności - na porażenia występujące

w jęczmieniu, w szczególności na mączniaka prawdziwego (2017
– nr 1; 2018 – nr 2) oraz plamistość siatkową (nr 2 w 2017 i 2018)
l Nasiona o dość wysokiej zawartości białka.
Odporność na choroby
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,5
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,2
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,7
Rynchosporioza 7,8
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,5

średnia
5
6
4

3

2

KWS VERMONT

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

5

Termin kłoszenia dni od 01.01

157

Termin dojrzewania od 01.01

203

Wysokość roślin

70 cm

Odporność na wyleganie

7,6

Tolerancja na okresową suszę

dobra

Parametry jakościowe:

Skala odporności na choroby

niska
1

Cechy rolniczo-użytkowe
Wymagania glebowe

bardzo wysoka
7
8
9

Wyrównanie ziarna

87%

Zawartość białka

5

Gęstość ziarna w stanie zsypowym

6

Masa 1000 ziaren

48,0 g

Jęczmień jary

Wysoki plon na każdym polu
l
l
l
l

Bardzo wysoki potencjał plonowania - w doświadczeniach rejestrowych średni plon przekraczał 9 ton z hektara w skali kraju
Łatwa i bezpieczna uprawa - bardzo dobra odporność na wyleganie przed zbiorem
Dobry profil zdrowotnościowy - duża odporność na mączniaka, średnia do dużej na ciemnobrunatną plamistość
Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach - podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę
Cechy rolniczo-użytkowe

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,3
Plamistość siatkowa [skala 9°]: 7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°]: 7,1
Rynchosporioza [skala 9°]: 8,1
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°]: 7,8

Wysokość roślin [cm]
O

68

Wyleganie [skala 9 ]

6,7

Kłoszenie [liczba dni od 01.01]

157

Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01]

203

Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna a1 [% wzorca]

Skala odporności na choroby

niska
1

3

2

REZUS

4

średnia
5
6

bardzo wysoka
7
8
9

101

Plon ziarna a2 [% wzorca]

103

Masa 1000 ziarn [g]

47,9

Jęczmień jary

Powiew plonu
Bardzo wysoki i stabilny w latach potencjał plonowania, wyniki PDO 2020 – A1 101 % wzorca, A2 101% wzorca
Wczesny termin dojrzewania, szybki sprzęt z pola i lepsza tolerancja na okresowe niedobory wody
Znakomita jakość zbieranego ziarna – bardzo duża masa 1000 ziarniaków, znakomite wyrównanie ziarna
Dobra zdrowotność łanu – wysoka odporność na rdzę jęczmienia,
rynchosporiozę oraz ciemnobrunatną plamistość
Cechy rolniczo-użytkowe
l Odmiana z genem Mlo warunkującym niewrażliwość
na porażenie przez mączniaka prawdziwego
Wymagania glebowe
l
l
l
l

Odporność na choroby
Plamistość siatkowa [skala 9°] 6
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 9
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,5
Rynchosporioza [skala 9°] 7,5
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,5

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

duża

Termin kłoszenia

wczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Wysokość roślin

72 cm

Odporność na wyleganie

duża

Tolerancja na okresową suszę

dobra

Właściwości plonotwórcze

Skala odporności na choroby

niska
1

2

3

średnia
5
6
4

bardzo wysoka
7
8
9

Plon ziarna a1 (% wzorca)

101%

Plon ziarna a2 (%wzorca)

102%

Masa 1000 ziaren

50 g

Nasiona zbóż jarych
PSZENŻYTO
MILEWO
l
l
l
l
l

Pszenżyto jare

Bardzo dobry potencjał plonowania
Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
Doskonała również do mieszanek z łubinem
Najwcześniejszy termin kłoszenia
Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby

Cechy rolniczo-użytkowe
Odporność na choroby

Termin kłoszenia

wczesny

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8
Rdza brunatna [skala 9°] 7,5
Septorioza liści [skala 9°] 5,5
Septorioza plew [skala 9°] 7,5

Termin dojrzewania

wczesny

Tolerancja na zakwaszenie gleby

średni wysoka

Odporność na wyleganie

średnio wysokie

Skala odporności na choroby

Wysokość

średnia

MTZ

średnio wysokie

Zawartość białka

średnia

niska
1

3

2

4

średnia
5
6

bardzo wysoka
7
8
9

OWIES
LION

Owies

l Zbieraj ziarno a nie plewy!
l Nowa odmiana owsa żółtoziarnistego zarejestrowana

w Polsce w 2018 roku.

l Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach uprawy owsa,

również do późnego siewu oraz warunkach górskich.

Cechy rolniczo-użytkowe

l Najniższa zawartość łuski wśród badanych odmian

wg. badań rejestrowych COBORU, średnia 2016-2017.

l Wysoka odporność na choroby i krótsze źdźbło.
l Odmiana pożądana przez przemysł konsumpcyjny.

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7
Rdza wieńcowa [skala 9°] 8
Helmintosporioza [skala 9°] 7
Septoriozy liści [skala 9°] 8

Wymagania glebowe

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

dobra

Termin wiechowania

4

Termin dojrzewania

5

Wysokość roślin

3

Odporność na wyleganie

6

Tolerancja na okresową suszę

4-5

Właściwości plonotwórcze

Skala odporności na choroby

niska
1

2

3

średnia
5
6
4

bardzo wysoka
7
8
9

MIESZANKA ZBOŻOWA
SEMI Plus

Mieszanka zbożowa

l Bardzo wysoki potencjał plonowania
l Dobra zdrowotność roślin
l Najniższa zawartość łuski w owsie wśród badanych odmian
l Krótsze źdźbła rośliny o dobrej odporności na wyleganie
l Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania – bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody
l Wysoka wartość paszowa pozwala uzyskać treściwą paszę dla zwierząt inwentarskich

Skład mieszanki
Pszenica Merkawa

34%

Owies Lion

33%

Jęczmień Rubaszek

33%

Wyrównanie ziarna

89%

Udział łuski

2

Waga 1 hektolitra

8

OPOKA
nowa polska odmiana na suszę i mróz

OPOKA najlepiej plonująca polska odmiana pszenicy w grupie A
wg. COBORU 2020 i 2021 r.

OPOKA

Pszenica ozima [A]

l Doskonałe plonowanie w każdym rejonie kraju.
l Wysoka zawartość białka i glutenu
l Grube, dobrze wyrównane i ciężkie ziarno.
l Doskonała jakość wypiekowa i parametry jakościowe.
l Podwyższona odporność na suszę.

Cechy rolniczo-użytkowe

l Doskonale radzi sobie na słabszych i mozaikowatych glebach.

Wymagania glebowe

l Podwyższona tolerancja na jony glinu

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8
Rdza brunatna [skala 9°] 7
Rdza żółta [skala 9°] 5
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 8
Septorioza liści [skala 9°] 7
Septorioza plew [skala 9°] 8
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 9

2

3

średnia
5
6
4

duża

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

4,5/5

Wysokość roślin

wysokie

Odporność na wyleganie

średnia

Tolerancja na okresową suszę

bardzo wysoka

Parametry jakościowe:

Skala odporności na choroby

niska
1

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

bardzo wysoka
7
8
9

55

Grupa jakościowa

A

Zawartość białka

wysoka

Liczba opadania

bardzo wysoka

Masa 1000 ziaren

bardzo wysoka

OPOKA
nowa polska odmiana na suszę i mróz

A
K
O
OP 1

NRLSCE

w PO

OPOKA

złota medalistka
POLAGRA Premiery 2022!
55

zaprawa + nawóz donasienny

Najbliżej
niedoścignionego
celu
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