
 

 

CLAUDIUS jest niesamowicie plennym pszenżytem ozimym o tradycyjnej długości 

słomy. Swój potężny potencjał produkcyjny generuje przede wszystkim wyjątkowo długim 
kłosem oraz wysokim współczynnikiem krzewienia. Parametry ziarna są również bardzo korzystne 

– dość wysoka masa tysiąca nasion połączona z wysoką gęstością ziarna w stanie zsypnym ułatwiają 

uzyskanie wysokiej ceny w skupie. CLAUDIUS należy do odmian średnio późnych, wysokich, 

o niskiej podatności na wyleganie. Jednakże w przypadku uprawy nastawionej na wysoki plon, 

a przede wszystkim przy wysokim nawożeniu azotowym należy właściwie przepwrowadzić zabieg 

skracania, aby utrzymać stojący łan. Stanowi doskonałe połączenie zimotrwałości i wysokiej 

odporności na większość chorób pszenżyta. Przy odpowiednio zwiększonej normie wysiewu bardzo 

dobrze sprawdza się również w przypadku opóźnionych terminów siewu. CLAUDIUS to odmiana 

uniwersalna pod względem kierunku użytkowania, zarówno na paszę, jak i do produkcji etanolu. 

• najwyższy plon ziarna 

• wysoka energetyczność 

• wysoka odporność na porastanie 

• bardzo wysoka zimotrwałość 

• wysoka odporność na choroby liści 

• niskie wymagania glebowe 

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

 

 

 

TRICANTO jest długosłomym pszenżytem ozimym, dojrzewającym średnio późno, 

o wysokim i potwierdzonym w poprzednich latach potencjale produkcyjnym. Odznacza się 

najwyższą spośród pszenżyt masą tysiąca nasion, co przy nieco krótszym kłosie jest podstawowym 

parametrem budującym plon. Charakteryzuje się wysoką i potwierdzoną w polskich warunkach 

zimotrwałością. Energetyczność i wartość paszowa TRICANTO jest na najwyższym poziomie. 

• wysoka plenność 

• najwyższa MTZ 

• wysoka zimotrwałość 

• bardzo wysoka odporność na choroby – szczególnie rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz septoriozę 

liści 

• wyższa gęstość łanu – silne krzewienie 

• wysoka energetyczność i wartość paszowa 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRIMAXUS jest pszenżytem ozimym, które łączy w sobie wysoki potencjał plonowania 

z wysoką wydajnością słomy, dedykowanym głównie dla gospodarstw prowadzących produkcję 
zwierzęcą. Plon buduje grubym ziarnem o wysokiej jakości. TRIMAXUS to wysokie rośliny o średnio 

późnym terminie dojrzewania. Aby zapobiec wyleganiu roślin zalecane jest właściwe przeprowadzenie 

zabiegu regulacji łanu. Kolejnym plusem odmiany jest dobra odporność na choroby, zwłaszcza na 

septoriozę liści i rdzę żółtą. 

• wysoki potencjał plonowania 

• wysoka masa tysiąca ziaren 

• dobra zimotrwałość 

• dobra odporność na choroby 

• wysokie rośliny 

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

Odmiana reglamentowana 
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