
Angelus  Pszenica ozima Grupa: E 

ANGELUS łączy wybitną jakość ziarna na poziomie E z bardzo dobrym potencjałem 
plonowania. Fabrykę fotosyntetyczną, zapewniającą taką produktywność stanowi potężny, szeroki 

i długi liść flagowy, zdrowy do końca wegetacji. W badaniach COBORU ANGELUS osiągnął wyniki 

na poziomie 102 % wzorca, który stanowiły odmiany jakościowe i chlebowe. Jest to pszenica o dość 

dobrej tolerancji na okresowe niedobory wody, a dobra zdrowotność liści zapewnia utrzymanie 

zdrowego łanu w warunkach bardziej intensywnych opadów. 

• odmiana średnio wczesna, o kłosie ościstym 

• doskonałe parametry jakościowe ziarna o rewelacyjnym ciężarze właściwym 

• wysoka odporność na wyleganie 

• bardzo wysoka zdrowotność liści 

• toleruje wadliwy płodozmian – uprawę po pszenicy 

Norma siewu: Termin optymalny: 330 – 380 nasion/m² 

 

 

 

 

Apexus  Pszenica ozima  Grupa: E 

APEXUS to elitarna odmiana pszenicy ozimej ościstej nowej generacji. Wyróżnia się bardzo 

wysoką zimotrwałością (5,5), a także wczesnością i wysoką tolerancję na okresowe niedobory wody. 

Posiada sztywne źdźbła, co chroni przed wyleganiem do samych zbiorów, jednak nie należy 

rezygnować ze stosowania regulatorów wzrostu. Dobra zdrowotność liści gwarantuje utrzymanie 

zdrowego łanu w warunkach intensywnych opadów. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• bardzo wczesna 

• elitarna jakość ziarna 

• znakomita zimotrwałość – 5,5 !!! 

• najwyższy plon ziarna w warunkach suszy 

• bardzo dobra zdrowotność 

• bardzo dobre krzewienie 

• bardzo mocny wczesny wigor 

• toleruje chlorotoluron 

Norma siewu: 

• Termin wczesny: 280 – 320 nasion/m² 

• Termin optymalny: 320 – 340 nasion/m² 

• Termin opóźniony: 340 – 400 nasion/m² 

 

 

 



 

Aurelius  Pszenica ozima Grupa: E 

AURELIUS to elitarna pszenica oścista wyhodowana w suchym klimacie kontynentalnym, dzięki 
czemu wyróżnia się wybitną tolerancją na okresowe susze występujące w czerwcu. Wczesny 

termin kłoszenia i dojrzewania, silnie rozwinięty system korzeniowy i bardzo wysoka odporność na 

wylegania zabezpieczają plon i jakość do żniw. Jest to odmiana polecana dla gospodarstw pracujących 

na słabszych glebach, chcących zbierać dobre plony, wysokiej jakości. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• bardzo wysoki potencjał plonowania na terenie całego kraju 

• bardzo duża zawartość białka w ziarnie 

• znakomite parametry wypiekowe 

• wybitna tolerancja na okresowe niedobory wody 

• silnie rozwinięty system korzeniowy 

• wczesny termin kłoszenia i dojrzewania 

• doskonała zdrowotność liści, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, żółtą 

i brązową rdzę 

• bardzo wysoka odporność na wyleganie 

• zalecana na wszystkie stanowiska, również graniczne dla pszenicy 

• bardzo dobre krzewienie 

Norma siewu: Termin optymalny: 300 – 400 nasion/m² 

 

 

Balitus  Pszenica ozima Grupa: A 

BALITUS jest wcześnie dojrzewającą, nieostną pszenicą ozimą, który łączy w sobie doskonałą 

odporność na wyleganie z dobrą zdrowotnością i wysokim plonem ziarna oraz bardzo dobrą 
zimotrwałością. Przy zastosowaniu intensywnej technologii produkcji oraz odpowiedniej obsadzie 

BALITUS uzyskuje najwyższe plony również w trudniejszych warunkach klimatyczno-glebowych. 

Doskonale sprawdza się także w przypadku opóźnionych terminów siewu. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• wczesna pszenica jakościowa 

• najwyższe plony ziarna o bardzo wysokiej gęstości 

• najlepsza w produkcji intensywnej 

• bardzo wysoka odporność na wyleganie 

• wysoka odporność na mączniaka i choroby liści 

• bardzo wysoka zimotrwałość (5) 

Norma siewu: Termin optymalny: 400 – 450 nasion/m² 

 

 

 

 



 

Chevignon  Pszenica ozima  Grupa: B 

CHEVIGNON to nowa, bezostna odmiana pszenicy, łącząca bardzo wysokie plony ziarna 

z jakością chlebową, dedykowana dla gospodarstw nastawionych na intensywną produkcję 
i najwyższe plony. Charakteryzuje się ogólnym bardzo dobrym profilem odpornościowym na 

najważniejsze choroby pszenicy, co daje efekt intensywnej zieleni roślin już od początkowych faz 

rozwojowych. Ze względu na szybką regenerację uszkodzeń po zimie, a także silne krzewienie, nadaje 

się również do siewów w terminach opóźnionych. 

• odmiana bezostna, średnio wczesna 

• wybitne plony ziarna! 

• dobra zimotrwałość (4) 

• krótka słoma, bardzo dobra odporność na wyleganie 

• bardzo dobry profil odporności 

• szerokie, intensywnie zielone liście - duża powierzchnia asymilacyjna 

• bardzo dobre krzewienie 

• bardzo mocny wczesny wigor 

• toleruje chlorotoluron 

Norma siewu: 

• Termin wczesny: 280 – 320 nasion/m² 

• Termin optymalny: 320 – 340 nasion/m² 

• Termin opóźniony: 340 – 400 nasion/m² 

 

 

 

Dominikus  Pszenica ozima Grupa: B 

DOMINIKUS jest średnio późną, bezostną odmianą pszenicy ozimej o wysokim potencjale 
plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Dzięki wyższej odporności na porastanie potrafi obronić 

parametry jakościowe również podczas bardziej przekropnych zbiorów. Dość wysokie rośliny cechują 

się jednak wyższą odpornością na wyleganie. DOMINIKUS ma dobrą odporność na większość 

chorób. Pomimo średniej wielkości ziarna odmiana osiąga wysokie plony dzięki wyjątkowo dużej 

ilości ziaren umieszczonych w bardzo długim kłosie oraz wybitnym ciężarze właściwym. 

• odmiana chlebowa 

• najwyższa gęstość ziarna w stanie zsypnym 

• niska podatność na wyleganie 

• wysoka zimotrwałość 

• doskonała do opóźnionych siewów 

Norma siewu: Termin optymalny: 340 – 400 nasion/m² 

 

 



 

Faunus  Pszenica ozima Grupa: A 

FAUNUS to kolejna nowość w naszej ofercie. Pszenica o wysokich parametrach jakościowych, 
szczególnie zawartości białka, charakteryzująca się wysokim potencjałem plonowania. Warto 

podkreślić dużą tolerancję FAUNUSA w doborze stanowiska, przy zachowaniu wysokiej 

produktywności. Podstawowe czynniki kształtujące plon to bardzo silne krzewienie, generujące 

większą liczbę pędów kłosonośnych oraz same kłosy - długie i mocno zaziarnione. Ziarno ma nieco 

mniejszą masę ale w efekcie wyższą gęstość, która jest również ważnym parametrem skupowym. 

Długie źdźbło - ok. 90 cm - jest jednak dość sztywne i ma mniejszą tendencję do wylegania. FAUNUS 

należy do zdrowszych odmian pszenicy, ze szczególnie wysoką odpornością na mączniaka i rdze. 

• wysoka zawartość białka 

• wysoka odporność na porastanie 

• wysoka gęstość ziarna 

• bardzo silne krzewienie - niższa norma wysiewu 

• wysoka odporność na wyleganie 

• możliwość uprawy na lżejszych, mozaikowatych stanowiskach 

Norma siewu: Termin optymalny: 270-310 nasion/m² 

 

 

Guido  Pszenica ozima Grupa: A 

GUIDO jest wczesną odmianą ościstą, o wysokim potencjale produkcyjnym. Schemat budowania 
plonu opiera się o wysokie krzewienie oraz wysoką MTZ. Jednak ze względu na niezbyt długie 

kłosy nie zalecamy zbytniego obniżania normy wysiewu, gdyż plon trzeba zbudować ilością 

rozkrzewień produkcyjnych. Dość wczesna dojrzałość w połączeniu z tolerancją na okresowe 

niedobory wody i wyższą odpornością na wyleganie czynią GUIDO odmianą o bardzo korzystnych 

parametrach agrotechnicznych. Dodatkową zaletę stanowi duża tolerancja w doborze stanowiska. 

Wysoka zdrowotność obejmuje zarówno choroby liści, jak i choroby kłosa. W badaniach COBORU 

GUIDO wykazał się również wysoką zimotrwałością. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• pszenica oścista o znakomitej jakości 

• wysoki współczynnik krzewienia 

• rośliny dość wysokie, o niskiej podatności na ugięcie łanu 

• bardzo wysoka zdrowotność i zimotrwałość 

• możliwość siewu w terminach opóźnionych, po przedplonach późno schodzących z pól 

• przydatność na lżejsze i słabsze gleby 

Norma siewu: Termin optymalny: 330 – 370 nasion/m² 

 

 

 

 



 

Pannonikus  Pszenica ozima Grupa: E 

PANNONIKUS jest ościstą pszenicą ozimą. Zdecydowanie wyróżnia się bardzo wysoką masą 
tysiąca ziaren (MTZ) oraz wysoką odpornością na mączniaka i rdze. Posiada dość długie, ale 

sztywne źdźbło, co daje gwarancję utrzymania ciężkiego kłosa do zbiorów i brak problemów 

z wyleganiem. PANNONIKUS uzyskuje bardzo wysokie, a przede wszystkim stabilne w latach 

parametry jakościowe. Jego wyróżnikiem jest najwyższa liczba opadania zabezpieczona wysoką 

odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Odmiana została wyhodowana w suchym, kontynentalnym 

– pannonicznym – klimacie i w 2015 roku potwierdziła szczególnie wysoką tolerancję na okresowe 

niedobory wody. 

• wysoki plon ziarna 

• najwyższa MTZ 

• bardzo wysoka zawartość białka, najwyższa i bardzo stabilna liczba opadania 

• bardzo wysoka tolerancja w doborze stanowiska 

Norma siewu: Termin optymalny: 300 – 400 nasion/m² 

 

 

Siegfried  Pszenica ozima Grupa: B 

SIEGFRIED jest odmianą o wybitnym potencjale plonotwórczym i dobrej jakości ziarna. Tak 

wysoką produktywność generuje wysoki współczynnik krzewienia w połączeniu z długim kłosem 
oraz bardzo wysoką MTZ. Intensywną wegetację wspiera najwyższa zdrowotność liści, a zwłaszcza 

odporność na rdzę brunatną, żółtą i mączniaka oraz fuzariozę kłosów. SIEGFRIED to odmiana 

o bardzo sztywnej i krótkiej słomie, wyróżniająca się bardzo skutecznym wykorzystaniem azotu 

w budowania plonu. Idealnie nadaje się do bardzo intensywnej uprawy, nastawionej na uzyskanie 

maksymalnego plonu z każdego pola. 

• odmiana w klasie jakościowej B 

• najwyższy plon ziarna 

• bardzo wysoka stabilność źdźbła 

• bardzo wysoka MTZ 

• doskonały profil odporności na wszystkie choroby 

• toleruje słabsze, mozaikowate stanowiska 

• nadaje się do uprawy pszenica po pszenicy 

Norma siewu: Termin optymalny: 300 – 350 nasion/m² 

 

 

 

 

 

 



 

Tacitus  Pszenica ozima Grupa: A 

TACITUS jest nadzwyczaj plenną pszenicą ozimą, która spełnia wymogi grupy jakościowej, 

a przy tym wykazuje się znakomitą zimotrwałością oraz bardzo dobrą tolerancją na wyleganie.  

TACITUS zapewnia uzyskanie pokaźnego plonu na terenie całego kraju (106 % wzorca w badaniach 

COBORU w 2009 roku). Trzeba jednak pamiętać, że charakteryzuje się on niższym współczynnikiem 

krzewienia - należy do tzw. odmian jednokłosowych. Gęstość łanu, a tym samym produkcyjność 

buduje się ilością wysianych ziarniaków, stąd konieczność stosowania wyższej normy wysiewu. Dla 

osiągnięcia najwyższych plonów wymaga ochrony kłosa. 

• odmiana z grupy KLIMAFIT 

• wysoka plenność oraz parametry jakościowe 

• doskonała zimotrwałość (5,5) 

• wczesny termin kłoszenia i dojrzewania 

• krótka słoma, bardzo wysoka odporność na wyleganie 

• przydatna do późnych jesiennych siewów 

Norma siewu: Termin optymalny: 400 – 450 nasion/m² 

 

 

 

 

Tonnage  Pszenica ozima Grupa: C 

TONNAGE to aktualna rekordzistka w plonowaniu wśród pszenic w dwuleciu doświadczeń 

rejestrowych COBORU 2017- 2018. Dzięki tak dużej produktywności, TONNAGE stanowi 

najlepszy wybór dla tych gospodarstw, które nastawiają się na osiągania maksymalnych plonów 
z hektara, szczególnie dla tych produkujących pasze na własny użytek. Znakomite plonowanie 

TONNAGE jest wynikiem bardzo wysokiej masa tysiąca ziaren – ok. 50 g oraz bardzo silnego 

krzewienia, dzięki któremu TONNAGE wytwarza dużą liczbę kłosów. Ze względu na ciężki kłos, 

nawet przy dość niskich roślinach (ok. 86 cm), jednym z ważniejszych elementów uprawy jest 

odpowiednie skrócenie źdźbła, najlepiej dwuetapowo. Warto również zwrócić większą uwagę na 

ochronę kłosa. TONNAGE nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb, na jakie trafia pszenica 

ozima. 

• rekordowy potencjał plonowania 

• bardzo wysoka MTZ 

• wysoka odporność na choroby, szczególnie liści 

• wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby 

• przydatność na lżejsze i mniej zasobne gleby 

Norma siewu: Termin optymalny: 310 – 350 nasion/m² 

 

 



 

 

Urbanus  Pszenica ozima Grupa: A 

Pszenica o bardzo dobrej zimotrwałości, wykształca długi kłos wypełniony dużym, dorodnym 
ziarnem. URBANUS posiada dużą tolerancję na okresowe niedobory wody. Odmiana bardzo 

niechętnie odwiedzana i zjadana przez zwierzynę dziko żyjącą. W połączeniu z wysoką tolerancją na 

stanowiska słabsze idealnie nadaje się do siewu w pasach przyleśnych. 

• wczesna dojrzałość 

• doskonały surowiec dla młynów 

• bardzo wysoka zawartość glutenu oraz doskonała gęstość ziarna 

• wysoka zimotrwałość 

• wysoki plon ziarna 

• bardzo dobra tolerancja na okresową suszę 

• zalecana również w przypadku opóźnionych terminów siewów 

Norma siewu: Termin optymalny: 320 – 360 nasion/m² 
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