
 

LENTIA to nowa, dwurzędowa, średnio wcześnie dojrzewająca odmiana jęczmienia 

ozimego, wyróżniająca się bardzo wysokim plonowaniem, szczególnie w suchych warunkach. 
LENTIA odznacza się również znakomitymi cechami jakościowymi ziarna – wysoką masą hektolitra 

i wysoką masą tysiąca ziaren. LENTIA charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby, 

w szczególności odpornością na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia. Rośliny LENTII osiągają średnią 

wysokość, są dość odporne na wyleganie. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• bardzo wysoki plon ziarna 

• imponująca jakość ziarna - MTZ, cieżar właściwy 

• dobra odporność na choroby 

• odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia 

• dobra odporność na wyleganie 

• wysoki plon na suchych obszarach 

Norma siewu: Termin optymalny: 310-340 nasion/m² 

 

 

 

 

CARMINA to plenny, wcześnie dojrzewający wielorzędowy jęczmień paszowy, 

charakteryzujący się dobrą zdrowotnością. Jest to odmiana o wysokiej jak na jęczmień 
zimotrwałości. Swój wysoki potencjał produkcyjny pokazuje na wszystkich typach gleb, na których 

uprawiany jest jęczmień. Przewagę nad innymi odmianami uzyskuje szczególnie na glebach lekkich, 

bardziej przepuszczalnych, czy podczas okresowych niedoborów wody. Zaletą CARMINY w skupie 

jest dość grube ziarno o wysokim ciężarze właściwym. 

• wysoki plon ziarna 

• wysoka zimotrwałość (5) 

• wczesna dojrzałość 

• wysoka zdrowotność 

• odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia 

• najlepszy na lżejsze stanowiska i gleby bardziej przepuszczalne 

• dobre krzewienie – niższa norma wysiewu 

Norma siewu: Termin optymalny: 310 – 340 nasion/m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDINALE to dwurzędowa, średnio wczesna odmiana jęczmienia ozimego, 

wytwarzająca bardzo grube i wyrównane ziarno. Bardzo wysoki plon ziarna i białka powodują, że 

ORDINALE znakomicie się sprawdza w produkcji ziarna paszowego jak i konsumpcyjnego. Bardzo 

niski udział łuski stawia ORDINALE na czele odmian wykorzystywanych na cele paszowe. Wysoka 

zdrowotność i odporność na wyleganie uzupełniają znakomite cechy agrotechniczne tej odmiany. 

• bardzo wysoki plon ziarna 

• wysoka zimotrwałość (5) 

• wysoka zdrowotność 

• odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia 

• bardzo wysoka masa tysiąca nasion – ponad 50 g 

• doskonała zarówno na cele paszowe, jak i konsumpcję 

• bezpieczna baza paszowa dla produkcji zwierzęcej 

Norma siewu: Termin optymalny: 320 – 350 nasion/m² 
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