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KILKA SŁÓW O NAS

W roku 2016 ﬁrma C.H.-U BUGAJ rozpoczęła produkcję materiału siewnego zbóż. Kwaliﬁkowany materiał
siewny zbóż pod marką SEMINA jest produkowany na jednej z największych i najnowocześniejszych linii
przyjęcia, czyszczenia oraz zaprawiania nasion w Polsce.
Na hali produkcyjnej o powierzchni 500m² zamontowane są urządzenia należące do najbardziej
zaawansowanych na świecie. Uniwersalna linia składa się z kłosownika, czyszczalni dokładnej Delta 107
Cimbria, zestawu tryjerów HSR 16020 Cimbria, stółu grawitacyjnego oraz, jej serca zaprawiarki porcjowej
CC 150 Cimbria, która charakteryzuje się wysoką precyzją i wydajnością.

Oferujemy nowoczesne produkty dopasowane
do warunków glebowych i klimatycznych
występujących na obszarze całej Polski.
Przedstawiamy wyselekcjonowane odmiany
producentów krajowych i zagranicznych o
najlepszej genetyce zapewniające wysokie
i stabilne plony.

fb/semina.agro

www.semina.agro.pl
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POLAGRA PREMIERY 2022

Podczas kongresu „Polska Wieś XXI” który odbył się w dniu 27.04.2022 wręczono Złote Medale targów
Polagra -Premiery 2022. Wyróżniona została pszenica ozima OPOKA. Nagrody odebrali: Wojciech Błaszczak
- Prezes Zarządu HR STRZELCE, dr Przemysław Matysik- Dyrektor Pionu Hodowli Roślin w HR STRZELCE,
dr Zygmunt Nita - wieloletni główny hodowca w HR STRZELCE i autor 120 odmian, Tomasz Bugaj- właściciel
marki Semina Agro – wyłączny dystrybutor odmiany pszenicy ozimej OPOKA w Polsce.

Cykl Odcinków „Szlakiem Pszenicy Ozimej Opoka”- to odpowiedź
na pytania naszych klientów, którzy nie są pewni czy w ich okolicy
i na ich polach Pszenica Ozima Opoka osiągnie tak rewelacyjne
plony jak w wynikach COBORU w latach 2020-2021. W tym celu
powstał nasz kanał YouTube „Semina Agro” i cykl spotkań
polowych z hodowcami z całej Polski. Przy wsparciu naszej
dystrybucji w Polsce, lustrujemy pola, spotykamy się z hodowcami
i rozmawiamy na temat uprawy na ich polach, stosowanych
zabiegach i technologiach uprawy. Tym sposobem można
podglądać jak odmiana Opoka radzi sobie w Polsce, w różnych
stadiach rozwojowych.

SZLAKIEM OPOKI

Zapraszamy na cykl odcinków
„Szlakiem Pszenicy Ozimej Opoka”

Dodatkowo powstała Grupa na naszym Fanpage Facebook
„Zostań Reporterem Swojej Opoki”, gdzie grupowicze,
wymieniają się zdjęciami swoich upraw pszenicy Opoki. Jest to też
miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń, spostrzeżeń na
temat pszenicy Opoki.
Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie maksymalnego plonu.

3

PSZENICA OPOKA
źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy, nr 35, 29.06.2021
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PSZENICA OZIMA

OPOKA

ZŁOTA
MEDALISTKA
POLAGRA
Premiery 2022!
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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.
l Doskonale radzi sobie na słabszych i mozaikowatych glebach.
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

Wymagania glebowe

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

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

Cechy rolniczo-użytkowe

bardzo wysoka
7
8
9

Grupa jakościowa

A

Zawartość białka

wysoka

Liczba opadania

bardzo wysoka

Masa 1000 ziaren

bardzo wysoka

/semina-agro | Infolinia: 602-56-55-55 | www.semina.agro.pl
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PSZENICA OZIMA

NOWOŚĆ
równowaga
w plonowaniu
i zimotrwałości
Poziom plonowania Symetrii w latach 2018-2020
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● nr 1 w PDO 2020 w a1
● nr 2 w PDO 2020 w a2 oraz w a1 za 3-lecie (2020, 2019, 2018)
● od sezonu 2020/2021 odmiana wzorcowa w COBORU
● bardzo dobra zdrowotność odmiany
● wysoka odporność na porastanie
● wysokie wyniki plonowania w dwuleciu doświadczeń rejestrowych
● elastyczny termin siewu
● podwyższona tolerancja na niskie pH
● dobra zdolność regeneracyjna po zimie
● nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, również przy późnym siewie
● dobre wyrównanie ziarna o wysokiej gęstości
● odmiana o ziarnie pożądanym w skupie - zawartość białka >= 12,6%
● nadaje się do uprawy w monokulturze
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a1

2018

niska
1

a2

2020

wysoka
2

3

4

5

6

7

8

średnia

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:
Zimotrwałość

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,0
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,7
Rdza brunatna [skala 9°] 7,8
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 8,3
Septorioza liści [skala 9°] 7,3
Septorioza plew [skala 9°] 8,2
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,4
Rdza żółta [skala 9°] 9,0

6

2019

4

Termin kłoszenia

146

Termin dojrzłości

194

Wysokość roślin

95cm

Odporność na wyleganie
Masa 1000 ziaren

6,6
40-41g

PSZENICA OZIMA

WYSTRZAŁOWY PLON

REVOLVER [B]

Wystrzałowy plon

l Wysokie i stabilne plonowanie
l Duża odporność na porastanie ziarna
l Dobra zdrowotność łanu
l Toleruje uprawę w monokulturze
l Dobra mrozoodporność 4,5
l Solidne parametry konsumpcyjne ziarna
niska
1

2

3

4

5

6

7

8

wysoka
9

średnia

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 5
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 5
Rdza brunatna [skala 9°] 7
Rdza żółta [skala 9°] 4
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 6
Septorioza liści [skala 9°] 7
Septorioza plew [skala 9°] 5
Fuzarioza kłasów [skala 9°] 7

Ważne cechy rolnicze odmian:
Masa 1000 ziaren (g)

41,5

Liczba opadania [skala 9°]

8

Zawartość białka [skala 9°]

4

Wskaźnik sedymentacyjny SDS [skala 9°]

9

Odporność na porastanie [skala 9°]

6

Zimotrwałość* [skala 9°]

5

Wysokość roślin [skala 9°]

6

Odporność na wyleganie [skala 9°]

5

NOWOŚĆ

Plonowanie:
Plon ziarna a1 (100%=84,4 dt/ha)

104

Plon ziarna a2 (100%=84,4 dt/ha)

105
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PSZENICA OZIMA

SY Dubaj
l
l
l
l
l
l
l
l

niska
1

Odmiana z grupy jakościowej A
Data rejestracji w Polsce - 2019r.
Bardzo dobra zimotrwałość.
Wyjątkowa odporność na choroby grzybowe.
Rośliny niskie i odporne na wyleganie.
Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych.
Bardzo dobra plenność.
Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni.
Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

wysoka
2

3

4

5

6

7

8

średnia

9

Odporność na choroby

Wymagania glebowe

średnie

Tolerancja na zakwaszone gleby

średnia

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

4,5

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8

Wysokość roślin

średnia

Septorioza liści [skala 9°] 8

Odporność na wyleganie

wysoka

Septorioza plew [skala 9°] 8

Tolerancja na okresową suszę

Rdza brunatna [skala 9°] 8

średnia

Parametry jakościowe:

Rdza żółta [skala 9°] 9

Grupa jakościwa

A

Brunatna plamistość liści [skala 9°] 8

Zawartość białka

wysoka

Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7

Liczba opadania

bardzo wysoka

Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8

Masa 1000 ziaren

wysoka

● Bardzo wysoka zimotrwałość
● Doskonałe plonowanie
● Klasa jakości A/E
● Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
● Odmiana tolerancyjna na wczesny
i opóźniony termin siewu
● Bardzo dobra odporność
na choroby grzybowe
● Bardzo dobra odporność na wyleganie
niska
1

wysoka
2

3

4

5

6

7

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

8

średnia

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,0
Rdza brunatna [skala 9°] 8,0
Rdza żółta [skala 9°] 9,0
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 8,0
Septorioza liści [skala 9°] 7,0
Septorioza plew [skala 9°] 8,0
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,0
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 9,0

Wymagania glebowe

średnie

Tolerancja na zakwaszone gleby

duża

Termin kłoszenia
Termin dojrzewania

średni

Wysokość roślin

średnie

Odporność na wyleganie

duża

Tolerancja na okresową suszę

średnia

Parametry jakościowe:
Grupa jakościwa
Zawartość białka
Liczba opadania
Masa 1000 ziaren

8

średni
5,5/6

Zimotrwałość

A/E
wysoka
wysoka
wysoka

l
l
l
l
l
l

PSZENŻYTO OZIME

TADEUS

Nowa odmiana wyróżniająca się zimotrwałością oraz odpornością na suszę.
Wysoka masa tysiąca ziaren (47,5 g wg COBORU),
Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU),
Bardzo dobra zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU),
Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie,
Odmiana o średniej długości słomy.

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

2
3
4
5

średnia

6
7
8
9

wysoka

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

średnia

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Odporność na choroby

Zimotrwałość

5,5

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,0
Septorioza liści [skala 9°] 7,0
Septorioza plew [skala 9°] 7,0
Rdza żółta [skala 9°] 8,0
Rdza brunatna[skala 9°] 7
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Pleśń śniegowa [skala 9°] 9
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 8
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8

Wysokość roślin

dość niskie

Odporność na wyleganie

wysoka

Tolerancja na okresową suszę

wysoka

niska

1

Wymagania glebowe

wysoka

Masa 1000 ziaren

wysoka

l

Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju

l

Bardzo dobra mrozoodporność (5,5)

l

Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe

l

Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby

Wysoka
odporność
na porastanie
ziarna w kłosie

6/9

ex aequo
w Polsce!

Bardzo
dobra zimotrwałość

5,5

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

niska

1

Odporność na choroby

2
3
4
5

średnia

6
7
8
9

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,0
Rdza brunatna [skala 9°] 7,0
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 9,0
Rynchosporioza [skala 9°] 9,0
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 6
Septorioza liści [skala 9°] 7,5

Wymagania glebowe

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

średnia

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

5,5

Wysokość roślin

wysokie

Odporność na wyleganie

średnia

Tolerancja na okresową suszę

średnia

Parametry jakościowe:
Zawartość białka

wysoka

Masa 1000 ziaren

wysoka

wysoka

l
l
l
l
l
l

Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca
(COBORU doświadczenia rejestrowe).
Doskonała zimotrwałość 6 (w doświadczeniach rejestrowych COBORU).
Doskonała mrozoodporność 6,0.
Bardzo dobra odporność na wyleganie.
Wysoka masa 1000 ziaren.
Dobra odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza fuzariozę kłosów.

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

niska

1
2
3
4
średnia

6
7
8
9

wysoka

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła [skala 9o] 9
Mączniak prawdziwy [skala 9o] 6,7
Rdza brunatna [skala 9o] 9
Rdza żółta [skala 9o] 7,5
Septoriozy liści [skala 9o] 7,5
Septorioza plew [skala 9o] 8,3
Fuzarioza kłosów [skala 9o] 8,3
Pleśń śniegowa [skala 9o] 9

Wymagania glebowe

niskie

Tolerancja na zakwaszone gleby

wysoka

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

6

Wysokość roślin

nieskie

Odporność na wyleganie

wysoka

Tolerancja na okresową suszę

wysoka

Rewelacyjna
mrozoodporność

6

PSZENŻYTO OZIME

PROBUS

5

PSZENŻYTO OZIME

MELOMAN

Parametry jakościowe:
Zawartość białka

Parametry jakościowe:
Zawartość białka

średniowysoka

Masa 1000 ziaren

wysoka
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JĘCZMIEŃ OZIMY

JAKUBUS
l

Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony
ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi

l

Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych
COBORU

niska
1

2

3

4

5

6

7

8

l

Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie

l

Wysoka zimotrwałość

l

Średnio późny termin dojrzewania

wysoka
9

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

średnia

Odporność na choroby
Mączniak [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Rdza karłowa [skala 9°] 8
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7
Czarna plamistość [skala 9°] 7

Wymagania glebowe

średnie

Tolerancja na zakwaszone gleby

średnia

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

5

Wysokość roślin

4

Odporność na wyleganie

7
Parametry jakościowe:

Masa 1000 ziaren

wysoka

Zawartość białka

5

Potencjał plonu A1

9

Potencjał plonu A2

9

**roślin docelowych/m

2

JĘCZMIEŃ HYBRYDOWY OZIMY

SY BARACOODA
l

Odmiana mieszańcowa jęczmienia ozimego HYVIDO™ trzeciej generacji

l

Bardzo szeroki zakres terminu siewu - od 10 września do 5 października

l

Nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™

l

Zimotrwałość oraz zdolności regeneracyjne po zimie bardzo dobre.

l

Duża masa 1000 ziaren oraz masa hektolitra.

l

Materiał siewny Hyvido™ sprzedawany jest w jednostkach siewnych:
1 jednostka, to 900 tysięcy ziaren.

Ważniejsze cechy rolnicze odmiany:

PROMOCJA!

10+1 GRATIS
niska
1

2

3

4

5

6

7

wysoka
8
9

średnia

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 6
Plamistość siatkowa [skala 9°] 4
Rdza karłowa [skala 9°] 3
Rynchosporioza [skala 9°] 5
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia
Posiada gen odporności na typ 1

Wymagania glebowe

niewielkie-średnie

Tolerancja na zakwaszone gleby

średnia

Termin kłoszenia

średni

Termin dojrzewania

średni

Zimotrwałość

5

Wysokość roślin

wysokie

Odporność na wyleganie

średnia
Parametry jakościowe:

Masa 1000 ziaren

Gęstość siewu (Uwzględnić zdolność kiełkowania i jakość uprawy przedsiewnej!)
Siew wczesny(10-15 września)

160-190**

Siew optymalny (16-25 września)

190-240**

Siew późny (25 wrz.-5 paźdz.)

240-310**

**roślin docelowych/m2

10

wysoka

l

Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy

l

l

Czołowy plon ziarna w badaniach PDO - 132% wzorca w poziomie
a1 i 127% wzorca w poziomie a2

l

l

Dobra zdrowotność roślin - wysoka odporność na pleśń śniegową,
rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę

l

l

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system
POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

l

l

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby
stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Pakiet korzystnych cech - wysoki plon ziarna, dobra odporność na
wyleganie, korzystny profil zdrowotnościowy
Wysoka jakość technologiczna ziarna - możliwość wykorzystania
na cele konsumpcyjne lub paszowe
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system
POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby
stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału
siewnego

Struktura plonu

Struktura plonu

Gęstość łanu*

średnia do dużej

Gęstość łanu*

średnia do dużej

Liczba ziaren w kłosie*

duża

Liczba ziaren w kłosie*

średnia do dużej

Masa 1000 ziaren (g)

średnia

Masa 1000 ziaren (g)

średnia

Plon ziarna 2016-2018 a1 (100% = 66,6dt/ha)

129 %

Plon ziarna 2016-2018 a1 (100% = 66,6dt/ha)

128 %

Plon ziarna 2016-2018 a2 (100% = 76,7 dt/ha)
Parametry jakościowe:
Liczba opadania
Odporność na porastanie ziarna w kłosach
Profil odmiany

127 %

Plon ziarna 2016-2018 a2 (100% = 76,7 dt/ha)
Parametry jakościowe:
Liczba opadania
Odporność na porastanie ziarna w kłosach
Profil odmiany

128 %

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie

145
5,7

Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

dość niskie
dość duża

duża
średnia

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna;
9 - ocena najbardziej korzystna; * ocena własna KWS Lochow

4
5

średnia

6
7
8
9

niska

1

Odporność na choroby

3

dość duża
średnia

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna;
9 - ocena najbardziej korzystna; * ocena własna KWS Lochow

niska

1
2

Pollen

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,2
Rdza brunatna [skala 9°] 7,6
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,6
Rynchosporioza [skala 9°] 7,8
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,7
Septorioza liści [skala 9°] 7,2

Odporność na choroby

2
3

PLUS

4
5

średnia

6
7
8
9

wysoka

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,1
Rdza brunatna [skala 9°] 7,3
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,8
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Septorioza liści [skala 9°] 7,3

Pollen
PLUS

wysoka

l

Bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych - najwyższy
średni plon ziarna wśród odmian zarejestrowanych w 2021 roku

l

l

Wyrównany profil zdrowotnościowy - wyjątkowa odporność na
pleśń śniegową oraz duża odporność na choroby liści

l

l

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku
- system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

l

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu
- nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej
do materiału siewnego

Bardzo wysoki plon ziarna w badania rejestrowych - średni plon
w 2017: 137% a1 i 135% a2
Wyjątkowa zdrowotność - duża odporność na choroby zabezpiecza
przyszły plon
Niskie rośliny o dużej odporności na wyleganie - łatwe prowadzenie
łanu
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS®
chroni łan przed sporyszem
100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby
stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

l
l
l

Struktura plonu

Struktura plonu

Gęstość łanu*

duża

Gęstość łanu*

średnia do dużej

Liczba ziaren w kłosie*

średnia do dużej

Liczba ziaren w kłosie*

średnia do dużej

Masa 1000 ziaren (g)

średnia

Masa 1000 ziaren (g)

średnia

Plon ziarna 2016-2018 a1 (100% = 66,6dt/ha)

131%

Plon ziarna 2016-2018 a1 (100% = 66,6dt/ha)

131 %

Plon ziarna 2016-2018 a2 (100% = 76,7 dt/ha)
Parametry jakościowe:
Liczba opadania
Odporność na porastanie ziarna w kłosach
Profil odmiany

130%

Plon ziarna 2016-2018 a2 (100% = 76,7 dt/ha)
Parametry jakościowe:
Liczba opadania
Odporność na porastanie ziarna w kłosach
Profil odmiany

130 %

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie

136
dość duża

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie

137
dość duża

duża
przeciętna

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna;
9 - ocena najbardziej korzystna; * ocena własna KWS Lochow

3
4
5

średnia

6
7
8
9

wysoka

duża do b dużej
średnia

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna;
9 - ocena najbardziej korzystna; * ocena własna KWS Lochow

niska

2

ŻYTO HYBRYDOWE

KWS BERADO

KWS IGOR

1

ŻYTO HYBRYDOWE

KWS VINETTO

KWS SERAFINO

niska

Odporność na choroby
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,9
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,5
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,0
Rdza brunatna [skala 9°] 6,3
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,2
Rynchosporioza [skala 9°] 7,8
Septorioza liści [skala 9°] 7,4

1

Pollen

2
3

PLUS

4
5

średnia

6
7
8
9

wysoka

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,6
Rdza brunatna [skala 9°] 7,5
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Septorioza liści [skala 9°] 7,4
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,1
Podatność na sporysz [skala 9°] 4

Pollen
PLUS

11

zaprawa + nawóz donasienny

Najbliżej
niedoścignionego
celu

Dystrybutor:

/semina-agro | Infolinia: 602-56-55-55, www.semina.agro.pl

