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KWS MONTANA
JULIUS
KWS SPENCER NOWOŚĆ
KWS DAKOTANA
FENOMEN
SOLEHIO
KWS OZON
KWS LOFT
KWS DACANTO
KWS EMIL NOWOŚĆ
Skrócone porównanie
pszenic ozimych
Wskazówki uprawowe
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Jęczmień ozimy

10

KWS OZON

17
18
19
20
21
22
23
24
25

11

KWS LOFT

12

KWS DACANTO

13

KWS EMIL NOWOŚĆ

26

KWS ASTAIRE
KWS HIGGINS NOWOŚĆ
KWS KOSMOS
KWS INFINITY NOWOŚĆ
KWS IDA NOWOŚĆ
HICKORY NOWOŚĆ
KWS JOY
KWS ARIANE
Skrócone porównanie
jęczmienia ozimego
Wskazówki uprawowe

27

Pszenżyto ozime

28
29

KWS RHENIO Nowość
KWS AVEO

31

Praktyczny poradnik
prowadzenia łanu
pszenicy ozimej

KWS MONTANA

Grupa jakościowa
5

JULIUS

6

KWS SPENCER NOWOŚĆ

7

KWS DAKOTANA

8

FENOMEN

9

SOLEHIO

Grupa chlebowa
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KWS MONTANA*

JULIUS*

E

Wysoka jakość i wydajność
Q

Q

Q

Q

Każdy chce go mieć

Odmiana z grupy elitarnej - wysoka wartość technologiczna ziarna w połączeniu z wysokim plonem
Znakomite parametry jakościowe ziarna - bardzo duża i stabilna liczba opadania,
duża zawartość białka oraz bardzo duży wskaźnik sedymentacyjny
Zdrowe liście i kłos - duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą
oraz dobra odporność na fuzariozę kłosów
Dobra adaptacja do stanowiska - odmiana toleruje przedplon zbożowy, możliwość uprawy
po kukurydzy

Q
Q

Q

Q

Q

Wyróżniająca zimotrwałość - jedna z najlepszych ocen w grupie jakościowej A wg doświadczeń PDOiR
Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce,
zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie
na stanowiskach granicznych dla pszenicy
Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych
klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna
Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

* odmiana z katalogu EU

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:

Profil odmiany:

Termin kłoszenia
Termin dojrzewania
Wysokość roślin
Skłonność do wylegania
Skłonność do wymarzania
Podatność na choroby:
Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Brunatna plamistość liści
Rdza żółta
Rdza brunatna
Fuzarioza kłosów
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren
Plon ziarna, poziom a1
Plon ziarna, poziom a2
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny SDS

5
5
5
6
4

średni
średni
średnia
średnia do dużej
mała do średniej

6
4
6
5
2
4
4

średnia do dużej
mała do średniej
średnia do dużej
średnia
bardzo mała do małej
mała do średniej
mała do średniej

4
4
5

mała do średniej
niski do średniego
średni

E
9
7
9

elitarna
bardzo duża
duża
bardzo duży

a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
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Informacje ważne do 06.2020 r.

Termin kłoszenia
Termin dojrzewania
Wysokość roślin
Skłonność do wylegania
Zimotrwałość*
Podatność na choroby:
Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Brunatna plamistość liści
Rdza żółta
Rdza brunatna
Fuzarioza kłosów
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren
Plon ziarna, poziom a1
Plon ziarna, poziom a2
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny SDS

5
6
5
4
5

średni
średni do późnego
średnia
mała do średniej
średnia do dużej

5
4
4
5
3
4
5

średnia
mała do średniej
mała do średniej
średnia
mała do średniej
mała do średniej
średnia

6
6
6

średnia do dużej
średni do wysokiego
średni do wysokiego

A
8
4
7

jakościowa
duża do bardzo dużej
mała do średniej
duży

a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
* - zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR w Polsce
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg

Informacje ważne do 06.2020 r.
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KWS SPENCER

KWS DAKOTANA A

A

Odporna na suszę

Zimotrwałość i wydajność
Q

Q

Q

Q

Bardzo stabilny i wysoki potencjał plonowania, również w czasie stresu suszy - dobra odporność
na okresowe niedobory wody
Perfekcyjna adaptacja do warunków glebowych - toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy,
posiada najwyższą w rejestrze tolerancję na jony glinu
Solidna odporność na mróz - ocena 4,5 za zimotrwałość, bezpieczna uprawa na terenie całego kraju
Wysokie parametry jakościowe ziarna - bardzo duża liczba opadania, bardzo dobre wyrównanie ziarna

Profil odmiany:
Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna 2015-2017 a1 (100% = 90,0 dt/ha)
Plon ziarna 2015-2017 a2 (100% = 101,1 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
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Q

Q

Q

Bardzo dobrze znosi warunki stresowe - znakomita adaptacja do stanowiska,
posiada bardzo dobrą odporność na suszę, co potwierdziła w sezonie 2014/2015
Odmiana z grupy jakościowej o bardzo dobrej plenności - bardzo dobre parametry jakościowe
ziarna i wysoki potencjał plonotwórczy do wzorca w doświadczeniach rejestrowych
Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie - polecana do intensywnej uprawy

Profil odmiany:
87
6,8
4,5

niska do średniej
mała do średniej
średnia

7,8
7,0
7,3
7,9
8,7
7,5
7,6
7,8

średnia
średnia
średnia
średnia do dużej
średnia do dużej
średnia
średnia
średnia

46,8
100
101
A
9
5

dość duża
wysoki
wysoki
jakościowa
bardzo duża
średnia

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 (100% = 90,0 dt/ha)
Plon ziarna a2 (100% = 101,1 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg

86
7,5
3,0

niska
średnia
mała

7,6
7,1
7,5
7,7
8,8
7,7
7,7
7,9

średnia
średnia
średnia
średnia
średnia do dużej
średnia
średnia
średnia

44,7
99
98
A
5
6

średnia
średni
średni
jakościowa
średnia
średnia do dużej

Informacje ważne do 06.2020 r.
Katalog odmian 2019/2020
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FENOMEN*

SOLEHIO*

A

Fenomenalna ostka jakościowa
Q

Q

Q

Q

Wczesna ostka

Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna - zawartość białka powyżej odmian wzorcowych, stabilna
i duża liczba opadania, dobre wyrównanie ziarna
Dobry wybór do uprawy w rejonach narażonych na szkody łowieckie - ości skutecznie zniechęcają
zwierzęta do żerowania i tratowania plantacji
Zimotrwałość na poziomie 4,5 - bezpieczeństwo uprawy w regionach narażonych na szkody mrozowe
Ostka, która nie ustępuje w plonowaniu odmianom bezostnym - wysoki plon ziarna na obu poziomach
agrotechniki w doświadczeniach COBORU

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 (100% = 88,5 dt/ha)
Plon ziarna a2 (100% = 103,4 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka

84
8,5
4,5

niska
bardzo duża
średnia

7,8
6,9
7,0
7,8
8,5
8,3
6,5
7,3

duża
średnia
średnia
duża
bardzo duża
bardzo duża
dość mała
średnia

47,0
100*
99*
A
7
5

duża
wysoki
średni
jakościowa
duża
średnia

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU - badania rejestrowe, zbiór 2014; * średnia z lat 2013-2014
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A

Q

Q

Q

Wysokoplonująca pszenica oścista - bardzo dobre wyniki w badaniach urzędowych
Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania - trafny wybór dla regionów z krótszym okresem wegetacji
Znakomita na słabe stanowiska - odmiana dobrze toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
Termin kłoszenia
Termin dojrzewania
Wysokość roślin
Skłonność do wylegania
Skłonność do wymarzania
Podatność na choroby:
Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Brunatna plamistość liści
Rdza żółta
Rdza brunatna
Fuzarioza kłosów
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren
Plon ziarna, poziom a1
Plon ziarna, poziom a2
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny SDS

2
4
4
5
5

bardzo wczesny
wczesny do średniego
niska do średniej
średnia
średnia

6
6
4
4
2
7
4

średnia do dużej
średnia do dużej
mała do średniej
mała do średniej
bardzo mała do małej
duża
mała do średniej

7
7
6

duża
wysoki
średni do wysokiego

A
6
4
6

jakościowa
średnia do dużej
mała do średniej
średni do dużego

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a1 - przeciętny poziom agrotechniki;
a2 - wysoki poziom agrotechniki; podatność na choroby: 1 - bardzo mała, 9 - bardzo duża
Informacje ważne do 06.2020 r.

Informacje ważne do 06.2020 r.
Katalog odmian 2019/2020
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KWS OZON

KWS LOFT

B

Odmiana z werwą
Q

Q

Q

Plony wyższe niż kiedykolwiek

Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne możliwość uprawy na terenie całego kraju
Duża odporność na wyleganie - odmiana do intensywnej produkcji, polecana do uprawy
na bardzo dobrych stanowiskach
Solidne parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie duża
liczba opadania

Profil odmiany:
Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza żółta
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 (100% = 90,0 dt/ha)
Plon ziarna a2 (100% = 101,1 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
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B

Q

Q

Q

Znakomite parametry jakościowe ziarna - bardzo duża i stabilna liczba opadania,
nawet w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych
Zdrowe źdźbło oraz liście - dobra odporność na najważniejsze choroby występujące u pszenicy,
szczególnie duża odporność na mączniaka, choroby podstawy źdźbła oraz rdzę brunatną
Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie - polecana do technologii intensywnej
na gleby średnie i bardzo dobre

Profil odmiany:
82
8,0
4

bardzo niska do niskiej
dość duża
mała do średniej

7,8
6,6
7,2
8,8
7,5
7,4
7,4
7,7

średnia
mała do średniej
mała do średniej
średnia do dużej
mała do średniej
mała do średniei
mała do średniej
mała do średniej

47,0
98
98

średnia do dużej
średni
średni

B
8
4

chlebowa
duża do bardzo dużej
mała do średniej

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 2015 (100% = 97,7 dt/ha)
Plon ziarna a2 2015 (100% = 108,6 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka

88
7,9
2,0

niska do średniej
średnia do dużej
bardzo mała do małej

8,1
7,0
7,6
8,1
7,6
7,9
7,9
7,9

średnia do dużej
średnia
średnia
średnia do dużej
mała do średniej
średnia do dużej
średnia
średnia

43,8
101
101

mała do średniej
wysoki
wysoki

B
9
5

chlebowa
bardzo duża
średnia

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
Informacje ważne do 06.2020 r.
Katalog odmian 2019/2020

11

KWS DACANTO

KWS EMIL*

B

Wysoki plon bez kompromisów
Q

Q

Q

Q

Hartowany mrozem

Wysokie parametry jakościowe ziarna - duża liczba opadania, bardzo wysoki wskaźnik
sedymentacyjny SDS, średnia zawartość białka
Duża odporność na porastanie ziarna w kłosach - stabilne parametry w trakcie mokrych żniw
Zdrowe źdźbło oraz liście - duża odporność na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną,
rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła
Odmiana niska o dużej odporności na wyleganie - polecana do intensywnych technologii
prowadzenia łanu

Profil odmiany:
Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 2015 (100% = 97,7 dt/ha)
Plon ziarna a2 2015 (100% = 108,6 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
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B

Q

Q

Q

Q

Duża zimotrwałość - duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
Wysoka produktywność i opłacalność uprawy - wysoki potencjał plonowania na obu poziomach
agrotechniki, możliwość uprawy po przedplonie kukurydzy
Wykorzystuje potencjał każdego pola - znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
Sztywne i stabilne źdźbło - niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
88
7,9
2

niska do średniej
średnia do dużej
bardzo mała do małej

7,6
7,0
7,6
8,1
8,8
7,6
7,3
7,9

średnia
średnia
średnia
średnia do dużej
średnia do dużej
średnia
dość mała
średnia

45,5
106
105

średnia do dużej
wysoki
wysoki

B
8
4

chlebowa
duża do bardzo dużej
mała do średniej

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wysokość roślin (cm)
Odporność na wyleganie
Zimotrwałość**
Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Septoriozy liści
Septorioza plew
Rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Rdza brunatna
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)
Plon ziarna a1 (100% = 98,9 dt/ha)
Plon ziarna a2 (100% = 111,0 dt/ha)
Jakość:
Grupa jakościowa
Liczba opadania (s)
Zawartość białka

87
8,5
5,5

niska
bardzo duża
dość duża

7,0
6,3
7,4
7,4
6,3
7,3
7,2
8,1

średnia
średnia do dużej
średnia do dużej
średnia
średnia do dużej
średnia do dużej
średnia
średnia

44,3
106
102

średnia
bardzo wysoki
wysoki

B
360
12,3

chlebowa
duża do bardzo dużej
średnia

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
Informacje ważne do 06.2020 r.
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: Ocena własna na podstawie doświadczeń rejestrowych 2013-2015, Republika Czeska - wyciąg
** na podstawie doświadczeń rozpoznawczych CCA, 2017-2019, COBORU, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian,
Śrem Wójtostwo
Katalog odmian 2019/2020
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A
A
A
A
B
B
B
B

KWS SPENCER
KWS DAKOTANA
FENOMEN
SOLEHIO
KWS DACANTO
KWS EMIL
KWS OZON
KWS LOFT

Możliwość uprawy Odporność
na słabszych
na wyleganie
stanowiskach

Przedplon
pszenica

Wczesny
siew

360 - 420

bardzo późny

340 - 400

300 - 340

260 - 300

240 - 260

380 - 420

320 - 380

280 - 320

240 - 280

380 - 420

300 - 360

260 - 300

240 - 260

380 - 440

360 - 380

280 - 340

240 - 280

40 - 60 kg/ha

50 - 70 kg/ha 40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha

BBCH 39/49

50 - 70 kg/ha

BBCH 13/25
(skorygować o zawartość 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha
Nmin 0 - 30 cm)

70 - 80 kg/ha

50 - 70 kg/ha

50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha

BBCH 49

BBCH 30/31
(skorygować o zawartość 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha
Nmin 30 - 60 cm)

60 - 70 kg/ha

BBCH 30/31
(skorygować o zawartość 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha
Nmin 30 - 60 cm)

50 - 80 kg/ha

Nawożenie azotowe

340 - 400

300 - 340

260 - 300

240 - 260

380 - 420

320 - 380

280 - 320

240 - 280

BBCH 13/25
(skorygować o zawartość 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha
Nmin 0 - 30 cm)

320 - 360

240 - 260

wczesny

późny

360 - 420

bardzo późny

260 - 320

320 - 380

późny

optymalny

280 - 340

240 - 280

średni
do wysokiego

średni
do wysokiego

KWS
EMIL

wysoki

KWS
KWS
LOFT DACANTO

wysoki

średni

wysoki

bardzo
wysoki
średni

wysoki

wysoki

średni
do wysokiego

średni

wysoki
wysoki

średni

średni

wysoki

średni

niski
do średniego

wysoki

Plon a2

Plon a1

320 - 380

280 - 320

360 - 380 320 - 380 320 - 380

280 - 340 280 - 320 280 - 320

280 - 340

260 - 300

300 - 360 300 - 340 280 - 340

260 - 300 260 - 300 260 - 300

(380 - 420) 340 - 400 (380 - 420) (380 - 420) 340 - 400

300 - 360

260 - 300

(240 - 260) 240 - 260 (240 - 260) (240 - 260) 240 - 260

(380 - 440) 380 - 420 (380 - 440) (380 - 440) 380 - 420

360 - 380

280 - 340

(240 - 280) 240 - 280 (240 - 280) (240 - 280) 240 - 280

KWS
OZON

Późny
siew

40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha 40 - 60 kg/ha

70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha

50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha

50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha 50 - 70 kg/ha

60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha 60 - 70 kg/ha

50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha 50 - 80 kg/ha

340 - 400

300 - 340

260 - 300

240 - 260

380 - 420

320 - 380

280 - 320

240 - 280

Termin siewu oraz norma wysiewu (liczba kiełkujących ziaren na m2)
optymalny

wczesny

Przedplon
kukurydza

KWS
JULIUS
KWS
KWS
FENOMEN SOLEHIO
MONTANA
SPENCER DAKOTANA

( ) - warunkowa możliwość siewu, prosimy o kontakt z doradcą KWS Zboża

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Norma wysiewu
w zależności od terminu
i rodzaju kompleksu glebowego

Sugerowane normy wysiewu oraz wielkości dawek azotu

przeciętny

dobry

średni

średni

średni

średnio późny

wczesny

średni

średni

średni

średnio późny

średni

Termin
dojrzewania

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki

A

JULIUS

doskonały

E

Grupa
jakościowa

KWS MONTANA

Odmiana

Skrócone porównanie pszenic ozimych

JĘCZMIEŃ
OZIMY

KWS ASTAIRE

W jęczmieniu
siła
Typ pastewny
17

KWS ASTAIRE

18

KWS HIGGINS NOWOŚĆ

19

KWS KOSMOS

20

KWS INFINITY NOWOŚĆ

Gwiazda plonowania
Q

Q

Q

Typ browarny
21

KWS IDA NOWOŚĆ

22

HICKORY NOWOŚĆ

23

KWS JOY

24

KWS ARIANE

Q

Q

Bardzo wysokie plonowanie w badaniach urzędowych - średni plon ziarna 2016-2018 a1-102%,
a2 - 104% wzorca
Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna - duża masa ziarna dorównuje odmianom dwurzędowym
Korzystny profil zdrowotnościowy - łatwiejsze prowadzenie łanu
Elastyczny termin siewu - możliwość siewu w terminie opóźnionym
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą
wirusową

Profil odmiany:
Jakość

pastewna

Wysokość roślin (cm)

97

dość wysoka

Odporność na wyleganie

6,5

dość duża

Zimotrwałość

4,5

dość dobra

Mączniak prawdziwy

7,7

średnia

Plamistość siatkowa

7,4

średnia

Rynchosporioza

8,0

średnia

Ciemnobrunatna plamistość

7,7

średnia do dużej

Rdza jęczmienia

7,4

średnia

Odporność na choroby:

Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)

49,7

duża

Plon ziarna a1 (100% = 82,5 dt/ha)

104

bardzo wysoki

Plon ziarna a2 (100% = 95,2 dt/ha)

107

bardzo wysoki

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
16
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KWS HIGGINS

KWS KOSMOS

Mistrzowska wydajność
Q

Q

Q

Q

Q

Kosmiczny wymiar plonu

Wysoka plenność na terenie całego kraju
Duża odporność na wyleganie - proste prowadzenie łanu i łatwy zbiór podczas żniw
Ziarno o bardzo dobrej jakości - idealne wyrównanie ziarna, duża masa 1000 ziaren
Elastyczny termin siewu - możliwość siewu w terminie opóźnionym
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą
wirusową

Q

Q

Q

Q

Czołowa odmiana na polskim rynku - bardzo wysoki plon ziarna, korzystne cechy agrotechniczne,
zalecana do uprawy przez LOZ aż w 14 województwach
Elastyczny termin siewu - tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych
jesienią, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji
Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna - duża masa 1000 ziaren i bardzo duże
wyrównanie
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony
przed chorobą wirusową

Profil odmiany:
Jakość

pastewna

Wysokość roślin (cm)

101

średnia do wysokiej

Odporność na wyleganie

6,8

duża

Zimotrwałość

4,5

dość dobra

Odporność na choroby:
Mączniak prawdziwy

7,5

średnia

Profil odmiany:
Jakość

pastewna

Wysokość roślin (cm)

99

średnia

Odporność na wyleganie

6,9

dość duża

Zimotrwałość

5

średnia

Plamistość siatkowa

7,4

średnia do dużej

Rynchosporioza

7,9

średnia

Mączniak prawdziwy

7,5

średnia

Ciemnobrunatna plamistość

7,6

średnia do dużej

Plamistość siatkowa

7,6

średnia do dużej

Rdza jęczmienia

7,2

mała do średniej

Rynchosporioza

8,1

średnia do dużej

Ciemnobrunatna plamistość

7,6

średnia do dużej

Rdza jęczmienia

7,6

średnia

Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)

49,7

duża

Plon ziarna a1 (100% = 82,5 dt/ha)

103

bardzo wysoki

Plon ziarna a2 (100% = 95,2 dt/ha)

105

bardzo wysoki

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg
Informacje ważne do 06.2020 r.
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Odporność na choroby:

Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren (g)

46,4

średnia

Plon ziarna a1 (100% = 82,5 dt/ha)

107

bardzo wysoki

Plon ziarna a2 (100% = 95,2 dt/ha)

105

bardzo wysoki

Skala 9o: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyciąg

Informacje ważne do 06.2020 r.
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KWS INFINITY*

KWS IDA*

Przodująca odporność na wyleganie
Q

Q

Q

Przewaga w plonie i jakości

Wysokoplonująca odmiana z wyjątkową masą 1000 ziaren - świetny surowiec paszowy
Średni termin dojrzewania oraz duża odporność na wyleganie - równomierne dojrzewanie
oraz bezproblemowe żniwa, również przy nawożeniu organicznym
Bardzo wysoka zdrowotność liści - szczególnie odporny na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową
oraz rynchosporiozę

Q

Q

Q

Wysoka jakość browarna - odmiana kontraktowana przez Viking Malt Spółka z o.o.
Wczesny termin dojrzewania oraz dobra odporność na wyleganie
Bardzo wysoki udział celnego ziarna w plonie - duża gęstość w stanie zsypnym oraz masa 1000 ziaren,
wyrównanie ziarna na poziomie 98%

* odmiana z katalogu EU

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
Jakość

pastewna

Profil odmiany:
Jakość

browarna

Masa hektolitra

6

średnia do dużej

Masa hektolitra

7

Wyrównanie ziarna

6

średnie do dużego

Wyrównanie ziarna

8

duże do bardzo dużego

Termin dojrzewania

5

średni

Termin dojrzewania

3

wczesny

Wysokość roślin

4

niska do średniej

Wysokość roślin

3

niska

Skłonność do wylegania

5

średnia

Skłonność do wylegania

5

średnia

Łamliwość kłosów

4

mała do średniej

Łamliwość kłosów

4

mała do średniej

Łamliwość dokłosia

5

średnia

Łamliwość dokłosia

4

mała do średniej

Skłonność do wymarzania

5

średnia

Skłonność do wymarzania

4

mała do średniej

Mączniak prawdziwy

6

średnia do wysokiej

Mączniak prawdziwy

3

mała

Plamistość siatkowa

4

mała do średniej

Plamistość siatkowa

4

mała do średniej

Rynchosporioza

4

mała do średniej

Rynchosporioza

5

średnia

Rdza jęczmienia

3

mała

Rdza jęczmienia

6

średnia do dużej

Podatność na choroby:

duża

Podatność na choroby:

Struktura plonu:

Struktura plonu:

Masa 1000 ziaren

7

duża

Masa 1000 ziaren

6

średnia do dużej

Plon ziarna a1

6

średni do wysokiego

Plon ziarna a1

7

wysoki

Plon ziarna a2

7

wysoki

Plon ziarna a2

8

wysoki do bardzo wysokiego

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Źródło danych: Ocena własna KWS Lochow
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Informacje ważne do 06.2020 r.

Informacje ważne do 06.2020 r.
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HICKORY *

KWS JOY *

Wzorowa jakość browarna
Q

Q

Q

Browar o dużej wydajności

Wzorowa jakość browarna - wysoki stopień ostatecznego odfermentowania oraz bardzo wysoka
ekstraktywność słodu
Dobrze wykształcone ziarno - duża masa 1000 ziaren o bardzo dobrym wyrównaniu
i małej zawartości białka
Łatwa sprzedaż wyprodukowanego surowca - odmiana kontraktowana
przez Malteurop Polska Spółka z o.o.

* odmiana z katalogu EU

Q

Q

Q

Q

Bardzo dobra jakość browarna - wysoka ekstraktywność słodu
Duża odporność na łamliwość kłosów - mniejsze straty ziarna w czasie zbioru
Dobrze wykształcone ziarno - duża masa tysiąca ziaren, dobre wyrównanie i wysoka gęstość
w stanie zsypnym
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony
przed chorobą wirusową

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
Jakość

browarna

Profil odmiany:
Jakość

browarna

Masa hektolitra

7

duża

Masa hektolitra

6

średnia do dużej

Wyrównanie ziarna

7

duże

Wyrównanie ziarna

6

średnie do dużego

Termin dojrzewania

6

średni do późnego

Termin dojrzewania

5

średni

niska

Wysokość roślin

4

niska do średniej

6

średnia do dużej
mała

Wysokość roślin

3

Skłonność do wylegania

6

średnia do dużej

Skłonność do wylegania

Łamliwość kłosów

3

mała

Łamliwość kłosów

3

Łamliwość dokłosia

5

średnia

Łamliwość dokłosia

5

średnia

Skłonność do wymarzania

5

średnia

Skłonność do wymarzania

5

średnia

Mączniak prawdziwy

5

średnia

Mączniak prawdziwy

6

średnia do dużej

Plamistość siatkowa

4

mała do średniej

Plamistość siatkowa

4

mała do średniej

Rynchosporioza

4

mała do średniej

Rynchosporioza

8

duża do bardzo dużej

średnia

Rdza jęczmienia

4

mała do średniej
średnia do dużej

Podatność na choroby:

Podatność na choroby:

Rdza jęczmienia

5

Struktura plonu:

Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren

7

duża

Masa 1000 ziaren

6

Plon ziarna a1

5

średni

Plon ziarna a1

5

średni

Plon ziarna a2

6

średni do wysokiego

Plon ziarna a2

5

średni

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Informacje ważne do 06.2020 r.

Informacje ważne do 06.2020 r.
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niski
do średniego
średni
średni

przeciętny

dobry

doskonały

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki

duża
TYP 1
dwurzędowy
KWS ARIANE

średnia

średni
dwurzędowy
KWS JOY

średnia

TYP 1

średni
średni
średnia
do dużej

średni
do wysokiego
średni
średni
do późnego
dwurzędowy
HICKORY

średnia

TYP 1

średnia

wysoki
do b. wysokiego
wysoki
wczesny
do średniego
średnia
TYP 1
dwurzędowy
KWS IDA

dobra

wysoki
średni
do wysokiego
dwurzędowy
KWS INFINITY

średnia

TYP 1

średnia

średni

bardzo
wysoki
bardzo
wysoki
TYP 1

dość duża

średni

bardzo
wysoki
bardzo
wysoki
duża

średni

bardzo
wysoki
bardzo
wysoki
średni

Plon a2
Plon a1

średnia

* odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (barley yellow mosaic virus)

Informacje ważne do 06.2020 r.

wielorzędowy

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

KWS KOSMOS

średnia do dużej
średni
niski do średniego

TYP 1

6
5
4

dość dobra

mała do średniej
średnia do dużej
mała do średniej
mała do średniej

wielorzędowy

4
6
4
4

KWS HIGGINS

średnia do dużej
duże
średni
niska do średniej
mała
mała do średniej
mała
średnia

dość duża

browarna
6
7
5
4
3
4
3
5

Skrócone porównanie jęczmienia ozimego

Masa hektolitra
Wyrównanie ziarna
Termin dojrzewania
Wysokość roślin
Skłonność do wylegania
Łamliwość kłosów
Łamliwość dokłosia
Skłonność do wymarzania
Podatność na choroby:
Mączniak prawdziwy
Plamistość siatkowa
Rynchosporioza
Rdza jęczmienia
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren
Plon ziarna a1
Plon ziarna a2

TYP 1

Profil odmiany:
Jakość

dość dobra

* odmiana z katalogu EU

wielorzędowy

Q

KWS ASTAIRE

Q

Łatwa sprzedaż wyprodukowanego surowca - odmiana kontraktowana przez Soufflet Agro Polska
Spółka z o.o.
Dobra zdrowotność - duża odporność na mączniaka, rynchosporiozę oraz rdzę jęczmienia
Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony
przed chorobą wirusową

Zimotrwałość Odporność Odporność Możliwość uprawy Opóżniony
Termin
na wirusa na wyleganie
na słabszych
termin siewu dojrzewania
BaYMV*
stanowiskach

Q

Typ

Postaw na jakość słodu

Odmiana

KWS ARIANE *

Katalog odmian 2019/2020
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260 - 300
300 - 360
220 - 250
250 - 300
300 - 340

optymalny
późny
wczesny
optymalny
późny

40 - 50 kg/ha

BBCH 25/29
(skorygować o zawartość
Nmin 0 - 30 cm)
50 - 60 kg/ha
40 - 50 kg/ha

BBCH 31/32
(skorygować o zawartość 50 - 60 kg/ha
Nmin 30 - 60 cm)
40 - 50 kg/ha

40 - 50 kg/ha

50 - 60 kg/ha

50 - 60 kg/ha

BBCH 39
lub później

40 - 60 kg/ha

50 - 60 kg/ha

BBCH 39

300 - 340

250 - 300

220 - 250

300 - 360

260 - 300

230 - 260

40 - 50 kg/ha

50 - 60 kg/ha

40 - 50 kg/ha

50 - 60 kg/ha

50 - 60 kg/ha

40 - 60 kg/ha

Nawożenie azotowe

300 - 340

250 - 300

220 - 250

300 - 360

260 - 300

230 - 260

BBCH 31/32
(skorygować o zawartość 50 - 60 kg/ha
Nmin 30 - 60 cm)

BBCH 25/29
(skorygować o zawartość 40 - 60 kg/ha
Nmin 0 - 30 cm)

230 - 260

wczesny

KWS
INFINITY**

KWS
IDA

340 - 380

300 - 340

250 - 300

340 - 380

300 - 340

250 - 300

40 - 50 kg/ha

—

50 - 60 kg/ha 30 - 40 kg/ha

40 - 50 kg/ha 70 - 80 kg/ha

50 - 60 kg/ha

50 - 60 kg/ha 30 - 40 kg/ha

250 - 300
300 - 340
340 - 380
250 - 300
300 - 340
340 - 380

250 - 300
300 - 340
340 - 380
250 - 300
300 - 340
340 - 380

340 - 380

300 - 340

250 - 300

340 - 380

300 - 340

250 - 300

KWS
ARIANE

—

—

—

30 - 40 kg/ha 30 - 40 kg/ha 30 - 40 kg/ha

70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha

ewentualnie do 20 kg/ha
przed BBCH 39

30 - 40 kg/ha 30 - 40 kg/ha 30 - 40 kg/ha

70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha 70 - 80 kg/ha

KWS
JOY

HICKORY

odmiana dwurzędowa

40 - 60 kg/ha 70 - 80 kg/ha

300 - 350

260 - 300

230 - 260

320 - 350

270 - 320

240 - 270

(liczba kiełkujących ziaren na m2)

KWS
KOSMOS

Termin siewu oraz norma wysiewu

KWS
HIGGINS

odmiana wielorzędowa
KWS
ASTAIRE

** KWS INFINITY odmiana dwurzędowa typu pastewnego, nawożenie azotowe zrealizować jak dla odmian wielorzędowych pastewnych

* Nie zalecamy uprawy jęczmienia browarnego na kompleksach żytnich, ze względu na potencjalne problemy z parametrami jakościowymi ziarna. Do oszacowania wielkości nawożenia azotowego, do produkcji
jęczmienia w jakości browarnej (zawartość białka w ziarnie nie więcej niż 12%) należy przyjąć średnie zużycie N w ilości około 18-20 kg N/ t zbieranego ziarna. Wyliczoną wielkość należy skorygować o ilość
N min zawartego w profilu glebowym 0 - 30 cm oraz 30 - 60 cm.

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry*

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry*

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Norma wysiewu
w zależności od terminu
i rodzaju kompleksu glebowego

Sugerowane normy wysiewu oraz wielkości dawek azotu

PSZENŻYTO
OZIME

Typ tradycyjny

28
RHENIO NOWOŚĆ
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RHENIO*

KWS AVEO *

Moc wczesnego dojrzewania
Q

Q

Q

Q

Stoi do żniw

Wysoki plon ziarna - wysoki potencjał plonowania na obydwu poziomach agrotechniki
Wczesny termin dojrzewania - odmian przydatna w regionach z szybkim okresem wegetacji
Dobra odporność na choroby - szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną
Bardzo dobra struktura plonu - bardzo duża liczba ziaren w kłosie

* odmiana z katalogu EU

Q

Q

Q

Q

Doskonała odporność na wyleganie - idealna odmiana do intensywnej uprawy
Wysoka odporność na mączniaka i rdzę brunatną
Dobra mrozoodporność - zwiększa bezpieczeństwo uprawy
Duża masa 1000 ziaren - bardzo grube ziarno, z dużą odpornością na porastanie ziarna w kłosach

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:
Plon ziarna a1

8

bardzo wysoki

Plon ziarna a2

7

wysoki

Masa 1000 ziaren

3

mała

Profil odmiany:
Plon ziarna a1

4

mały do średniego

Plon ziarna a2

7

wysoki

Masa 1000 ziaren

6

średnia do dużej

Podatność na choroby:

Podatność na choroby:
Mączniak prawdziwy

2

bardzo mała do małej

Mączniak prawdziwy

2

bardzo mała do małej

Septoriozy liści

5

średnia

Septoriozy liści

5

średnia

Rdza żółta

5

średnia

Rdza żółta

7

duża

3

mała

Rdza brunatna

2

bardzo mała do małej

Podatność na wymarzanie

3

mała

Podatność na wymarzanie

3

mała

Termin dojrzewania

4

wczesny do średniego

Termin dojrzewania

5

średni

Wysokość roślin

4

niska do średniej

Wysokość roślin

6

średnia do wysokiej

Podatność na wyleganie

6

średnia do dużej

Podatność na wyleganie

3

mała

Liczba ziaren w kłosie

9

bardzo duża

Liczba ziaren w kłosie

4

mała do średniej

Rdza brunatna

Cechy rolniczo-użytkowe:

Cechy rolniczo-użytkowe:

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 - wysoki poziom agrotechniki

Informacje ważne do 06.2020 r.

Informacje ważne do 06.2020 r.

28

Katalog odmian 2019/2020

Katalog odmian 2019/2020

29

Praktyczny poradnik prowadzenia
łanu pszenicy ozimej
1.1. Termin siewu

Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej

Prawidłowo wykonany siew to pierwszy i bardzo ważny
element w agrotechnice pszenicy ozimej. Warunkiem
powodzenia uprawy jest staranny siew w dobrze
doprawioną glebę, pozwalający uzyskać wyrównane
i szybkie wschody. Pszenica ozima jest gatunkiem niezwykle elastycznym pod względem terminu siewu,
występują jednak znaczne różnice odmianowe.
W praktyce w dużym stopniu o terminie siewu decyduje przedplon. Polska, ze względu na zróżnicowane
warunki klimatyczne, posiada 6 stref, których optymalny termin siewu przedstawia rys. 1.
Szeroki termin siewu można podzielić na: wczesny,
optymalny, późny i bardzo późny.
W zależności od panujących w danym regionie warunków atmosferycznych oraz rośliny przedplonowej
możemy siew pszenicy wykonać w 4 ww. terminach.
Siew wczesny: wykonując siew w terminie poprzedzającym optymalny, należy pamiętać o zmniejszeniu
gęstości siewu, co zniweluje niebezpieczeństwo nadmiernego rozwoju roślin przed spoczynkiem zimowym. Wczesny siew to dłuższy okres wegetacji jesien- Rys. 1. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej
nej dla roślin, jak i dłuższy czas ataku przez choroby
i szkodniki. Należy zadbać o odpowiednią ilość składników pokarmowych; rośliny muszą wchodzić w okres
zimowania w dobrej kondycji.
Siew optymalny: termin najbezpieczniejszy dla roślin. Mają one odpowiednią ilość czasu na osiągnięcie optymalnego rozwoju przed spoczynkiem zimowym. Rośliny w okres zimowania wchodzą w fazie BBCH 22-23,
co daje większą gwarancję optymalnej obsady pędów na wiosnę w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków do krzewienia. Pędy zbudowane jesienią są stabilniejsze i charakteryzują się wyższą produktywnością z jednego kłosa od pędów budowanych wiosną. System korzeniowy dobrze rozwiniętych roślin jest silniejszy, obﬁtszy, dzieki czemu rośliny lepiej radzą sobie z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.
Siew późny: można go określić jako termin względnie bezpieczny. Jest on różny w zależności od regionu Polski,
nie późniejszy niż 2 tygodnie po terminie optymalnym. Rośliny wysiane w terminie późnym przy sprzyjających
warunkach pogodowych zdolne są do wytworzenia 1-2 pędów bocznych.
Siew bardzo późny: zazwyczaj siew dokonywany po bardzo późnym zbiorze buraków cukrowych bądź kukurydzy na ziarno. Do siewu w tym terminie wybieramy odmiany o dobrej mrozoodporności i - co jest bardzo
ważne - o większej tolerancji na długość dnia, ze względu na konieczność krzewienia plantacji wiosną. Rośliny
z siewu bardzo późnego wchodzą w okres zimowania, będąc w fazie 2-3 liści. Bardzo ważnym czynnikiem
warunkującym zimowanie roślin w takim stadium jest odpowiednie odżywienie makro- i mikroskładnikami,
zwiększające stężenie soków komórkowych.
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W celu obliczenia zapotrzebowania na materiał siewny konkretnej odmiany potrzebujemy: masę 1000 ziaren
oraz zdolność kiełkowania danej partii materiału.

Optymalne terminy siewu dla pszenic KWS

Zakładaną ilość możemy obliczyć, korzystając z wzoru:

ilość wysiewu w kg/ha =

zalecana ilość wysiewu (szt/m2) x masa 1000 ziaren
zdolność kiełkowania (%)

1.3. Dobór odmian

1.2. Gęstość siewu
Gęstość siewu to kolejny bardzo ważny aspekt agrotechniki, regulujący pokrój łanu, wpływający na ogólną
kondycję i wzrost roślin oraz porażenie patogenami.
Ustalając gęstość siewu, należy uwzględnić takie czynniki jak: termin siewu, przygotowanie gleby, warunki
atmosferyczne i wilgotność gleby, przedplon, typ odmiany oraz stanowisko glebowe. Optymalna gęstość siewu
nie powinna powodować nadmiernego zagęszczenia łanu, dlatego też preferowane powinny być niezbyt gęste
siewy, uwzględniające różnice odmianowe w preferowaniu obsady.
Ilość wysiewu determinuje przyszły plon, przekładając się na liczbę kłosów na m2. Pszenica jest w stanie wyprodukować do 4 kłosów z jednej rośliny, a co ważniejsze - rośliny, które mają od 2 do 3 pędów bocznych, są
bardziej produktywne od tych bez pędów bocznych, pochodzących ze zbyt gęstych siewów. Nikogo również
nie trzeba przekonywać, że za mniejszą ilością wysiewu stoi również ekonomia: mniejszy wysiew = mniejszy
koszt zakupu materiału siewnego.
Tabela zamieszczona poniżej przedstawia przykładowe ilości wysiewu dla pszenicy ozimej w różnych terminach
agrotechnicznych, uwzględniając pożądaną liczbę kłosów produkcyjnych na m2.

Należy podkreślić, że pszenica do osiągania najwyższych plonów wymaga stanowiska pszennego
dobrego do żytniego bardzo dobrego, a uprawianie tego gatunku na słabszych stanowiskach niesie ze sobą ryzyko widocznego spadku plonowania w przypadku niedoborów wody, jak i niskiej
zawartości składników pokarmowych w glebie.
Prawidłowy dobór odmian jest o tyle ważny, że stanowi element, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie
skorygować podczas wegetacji. Uprawa pszenicy po pszenicy czy uprawa pszenicy po burakach cukrowych
lub kukurydzy wymaga odpowiednio dobranej odmiany pod kątem zarówno odporności na choroby, jak i tempa
wzrostu roślin.
W przypadku uprawy pszenicy na cele konsumpcyjne mamy do dyspozycji 3 grupy jakościowe: elitarny [E],
jakościowy [A] oraz chlebowy [B]. Spośród wymienionych typów odmian najwyższe wymagania azotowe
posiada grupa E, a najniższe B, co przekłada się na koszty produkcji z korzyścią dla odmian z grupy chlebowej.
Pozostałe typy odmian pszenicy to: paszowa [C] uprawiana na paszę oraz na ciastka [K] uprawiana na cele
ciastkarskie.

2. Nawożenie
Jednym z podstawowych czynników kształtujących plon jest wykorzystanie azotu przez rośliny. Prawidłowe
pobieranie azotu przez rośliny warunkuje odpowiedni stosunek N : P : K w roztworze glebowym.

2.1. Jesienne nawożenie przedsiewne
Nawożenie pod pszenicę zaczynamy przed siewem, uzupełniając w glebie zawartość potasu i fosforu.
Tab. 1. Optymalne ilości wysiewu dla pszenicy ozimej

Liczba kiełkujących
nasion na m2

Termin siewu

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry

wczesny

220 - 280

220 - 260

optymalny

280 - 320

260 - 310

późny

320 - 380

300 - 350

bardzo późny

380 - 450

350 - 410

550 - 650

500 - 600

Pożądana liczba kłosów na m2
Uwaga: proszę zwrócić uwagę na różnice odmianowe.
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Tab. 2. Ilość składników pokarmowych pobieranych przez pszenicę jakościową do wytworzenia
1 t ziarna
Orientacyjne pobranie składników pokarmowych
przez rośliny pszenicy ozimej [kg/t ziarna]
Roślina
Pszenica ozima

Azot

Fosfor

Potas

Magnez

30

5,5

13

2,5

Potrzeby pokarmowe dla pszenicy ozimej obliczamy na podstawie zakładanego plonu ziarna, tzn. mnożymy
szacowany plon z hektara przez ilość pobranych przez rośliny składników pokarmowych potrzebnych do wytworzenia danego plonu.
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Korzystne jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych z zawartością azotu w formie amonowej. Sprzyja to
budowaniu mocnego systemu korzeniowego roślin oraz nie skutkuje rozrzedzeniem soków w komórce, jak
dzieje się to w przypadku stosowania azotu w formie azotanowej, co z kolei ma wpływ na lepsze zimowanie
roślin. Szczególnie ważne jest uzupełnienie azotu w glebie jesienią na stanowiskach po zbożach w celu zapobiegania blokowania azotu przez rozkładające się resztki pożniwne. Potrzeba uzupełnienia azotu wynika też
z jego niskiej zawartości w glebie po przedplonie zbożowym. Warto również zadbać o potrzeby mikroelementowe roślin jesienią, co poprawi ich ogólną kondycję i lepiej przygotuje plantacje do zimowania. Szczególnie
przydatnym pierwiastkiem w tym terminie jest mangan.

Tab. 3. Przykładowa strategia nawożenia pszenicy - łany optymalnie rozwinięte

Nawożenie
azotowe

2.2. Wiosenne nawożenie
Nawożenie pszenicy ozimej wiosną sprowadza się do zasilenia roślin azotem i uzupełnienia mikroskładników
w formie zabiegów nalistnych. Dokarmianie dolistne preparatami wieloskładnikowymi przyczyni się do zwiększenia wigoru roślin, zmniejszenia presji chorób oraz co najważniejsze - poprawi wykorzystanie zastosowanego
azotu. Mikroskładniki podane w momencie ruszenia wegetacji stymulują rośliny do pobierania azotu zmagazynowanego w glebie.

Faza rozwojowa

Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry

BBCH 13 - 25
(wyliczyć Nmin 0 - 30cm)

60 - 80 kg/ha

50 - 70 kg/ha

BBCH 30 - 31
(wyliczyć Nmin 30 - 60cm)

80 - 90 kg/ha

70 - 80 kg/ha

BBCH 49 - 51

50 - 70 kg/ha

40 - 60 kg/ha

Nawożenie azotem pszenicy ozimej możemy wykonać nawozami zamieszczonymi w tabeli poniżej:

Tab. 4. Przykładowe formy nawozów azotowych

Przed przystąpieniem do ustalania planu nawożenia pszenicy azotem konieczne jest dokładne
zlustrowanie plantacji pod kątem stanu roślin
i zagęszczenia obsady. Dobrze jest również
pobrać próby glebowe na zawartość azotu i dopiero mając zebrane wszystkie informacje,
przystąpić do wyliczania dawek nawozowych.

Nawozy NO3 + NH4
Saletra wapniowa

Nawozy amidowe
Mocznik

Saletra amonowa

Nawozy NH4

Nawożenie r.s.m.

Fosforan amonu

Roztwór
saletrzano-mocznikowy

Siarczan amonu

Saletrzak

Pszenica ozima JULIUS w początku ruszenia wegetacji:
widocznych 5 pędów bocznych zbudowanych jesienią

Dobór formy azotu powinien opierać się na ocenie stanu plantacji, nawożonego stanowiska i warunków klimatycznych w danym regionie. Zależy także od posiadania odpowiedniego sprzętu do tego celu.

Trzyzabiegowa strategia nawożenia azotem

3. Regulacja wzrostu

N1: Ruszenie wegetacji - dawka startowa azotu zakres 30 - 100 kg N/ha mająca na celu pobudzenie roślin
do wznowienia wegetacji. Wysokość dawki zwiększamy na plantacjach słabo rozwiniętych wczesną wiosną
w celu dokrzewienia i analogicznie zmniejszamy na plantacjach mocno zagęszczonych.

Stosowanie retardantów to zabieg wymagający wielkiej precyzji i wiedzy z zakresu ﬁzjologii roślin; poprzez
nieodpowiednie użycie regulatorów wzrostu możemy doprowadzić do skrócenia kłosa, a nawet do zatrzymania
kłosów w źdźble. Precyzyjnie wykonany zabieg retardantem zapobiega wyleganiu wyleganiu i nie wpływa
negatywnie na plon.

N2: Optymalnie stadium I kolanka - termin drugiego zasilania azotem zakres 30 - 90 kg N/ha jest regulowany
na podstawie pokroju łanu pszenicy. Pszenica nadmiernie zagęszczona w fazie BBCH 31 - 32 powinna otrzymać azot z opóźnieniem, co pozwoli zredukować zbędne pędy. Łan niedostatecznie rozkrzewiony powinien
zostać zasilony w fazie BBCH 27 - 29 w celu dokrzewienia plantacji i zwiększenia obsady na m2. Druga dawka
azotu jest bardzo istotna, ponieważ kształtuje liczbę kłosów produktywnych oraz wpływa na wielkość kłosa,
dlatego ważne jest, żeby rośliny przed wejściem w tzw. wielki okres były odpowiednio zasilone azotem i nie
odczuwały jego niedoborów.

3.1. Stosowanie retardantów
Różne substancje aktywne, różne działanie i różne terminy stosowania sprawiają, że zabieg skracania łanu
pszenicy można ułożyć w wielu wariantach i mieszaninach, uwzględniając przy tym konkretny stan rozwojowy
roślin.

Tab. 5. Działanie retardantów w zależności od terminu zastosowania
N3: Dawka na kłos - ostatnia dawka azotu zakres 30 - 70 kg N/ha ma na celu zapewnienie dobrej jakości
ziarna. Termin zastosowania ostatniej dawki jest zmienny w zależności od potrzeb plantacji. Jeżeli chcemy
zwiększyć masę tysiąca ziaren, wtedy przyspieszamy nawożenie do fazy BBCH 37, natomiast jeżeli w glebie
jest wystarczająca ilość azotu do wytworzenia wysokiej masy tysiąca ziaren, a celem jest zwiększenie zawartości białka i podniesienie jego jakości w ziarniaku, nawożenie azotem przesuwamy do fazy BBCH 49 - 51.
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Termin stosowania

Jesienią

Wczesną wiosną

W fazie I kolanka

Cel zabiegu

wzmocnienie
ścian komórkowych,
polepszenie zimowania

dokrzewianie
plantacji

zapobieganie
wyleganiu
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Substancje aktywne stosowane w regulatorach wzrostu:
Chlorek chloromekwatu (CCC) - środki zawierające w swoim składzie CCC stanowią największą grupę
preparatów będących w obrocie handlowym. Najkorzystniejszy efekt działania uzyskuje się w fazie BBCH
29-30; substancja działa na dolne międzywęźla.
Trineksapak etylowy - bardzo rozpowszechniony jest również trineksapak etylu, który najmocniej działa
na międzywęźla będące w trakcie intensywnego wzrostu w czasie jego zastosowania. Substancja zwiększa
grubość tkanek źdźbła.

Skracanie pszenicy ozimej najlepiej wykonywać w fazie BBCH 30 - 31. Przed przystąpieniem do zabiegu należy ocenić zagęszczenie łanu oraz podatność konkretnej odmiany na wyleganie.
Dawki antywylegaczy należy skorygować, dostosowując je odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych.

Tab. 7. Zalecane dawkowanie retardantów
Faza rozwojowa BBCH

Proheksadion wapnia + Trineksapak etylu - najnowszym środkiem na naszym rynku jest mieszanina
dwóch substancji aktywnych, która łączy w sobie dwie wiodące substancje czynne - regulatory wzrostu roślin:
proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu w jednym opatentowanym produkcie. Obie substancje działają
jako inhibitory biosyntezy giberelin, które są odpowiedzialne za podział komórek.
Etefon - środek działa na szybko rozwijające się międzywęźla w wyższych temperaturach, dobrze sprawdza
się w przypadku skracania dokłosia; substancja powoduje starzenie się rośliny.

Ilość pędów w stadium BBCH 29-30
>1000

<1000

Odmiany o niskiej odporności na wyleganie
29 - 30

1,3 l/ha CCC

0,8 l/ha CCC

37 - 39

0,6 l/ha CCC + 0,2 l/ha Moddus

0,4 l/ha CCC + 0,2 l/ha Moddus

Odmiany o wysokiej odporności na wyleganie
29 - 30

0,7 l/ha CCC + 0,2 l/ha Moddus

0,5 /ha CCC + 0,2 l/ha Moddus

37 -39

0,4 l/ha CCC + 0,2 l/ha Moddus

0,1 l/ha Moddus

Tab. 6. Długość działania oraz optymalne warunki dla stosowania wybranych retardantów
Substancja
aktywna

Chlorek
chloromekwatu

Trineksapak
etylu

Etefon

Proheksadion wapnia
+ trineksapak etylu

Przeciętna długość
działania

7 - 10 dni

8 - 12 dni

3 - 5 dni

25 - 30 dni

Optymalne
temperatury
działania od...

> 7 - 10 oC

> 8 - 10 oC

> 12 - 14 oC

> 8 - 20 oC

4. Ochrona pszenicy
Pszenica ozima w celu osiągnięcia jak najwyższych plonów powinna być prowadzona w technologii intensywnej,
która oprócz wysokiego nawożenia azotowego oraz skracania łanu uwzględnia również kompleksowe zwalczanie
chwastów i chorób.

4.1. Zwalczanie chwastów

Zapotrzebowanie na regulatory wzrostu

36

Katalog odmian 2019/2020

Strategia zwalczania chwastów na plantacjach pszenicy ozimej powinna opierać się o jesienny zabieg herbicydowy, ukierunkowany na zwalczanie miotły zbożowej oraz wybranych zimujących chwastów dwuliściennych.
Zabieg wykonany jesienią w starannie doprawioną glebę pozwala w większości przypadków skutecznie ograniczyć zachwaszczenie. W razie niekorzystnych warunków pogodowych lub zbrylenia gleby zabieg może okazać się niewystarczający i potrzebna jest wówczas korekta wiosenna.
We wczesnych i optymalnych terminach siewu zabieg jesienny jest konieczny ze względu na możliwość przerośnięcia chwastów wiosną do faz średnio wrażliwych na preparaty herbicydowe.
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Wybrane substancje chemiczne stosowane jesienią:
Diﬂufenikan
wrażliwe: ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, przytulia czepna (wyższa dawka)
średnio wrażliwe: rumianek pospolity, tasznik pospolity
Diﬂufenikan + metrybuzyna
wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik polny
średnio wrażliwe: ﬁołek polny, przytulia czepna
Diﬂufenikan + ﬂufenacet
wrażliwe: dymnica pospolita, ﬁołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak
polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianowate
(do fazy pierwszych liści właściwych), rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik
pospolity, tobołki polne
średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek

Uwagi:
Na stanowiskach o małej rotacji środków chwastobójczych należy zwrócić uwagę na uodpornienie się miotły zbożowej na substancje z grupy chemicznej sulfonylomoczników i pochodnych
mocznika. Przy stosowaniu preparatów zawierających diﬂufenikan oraz ﬂufenacet koniecznie
trzeba zwrócić uwagę na głębokość siewu - producenci zalecają min. 4 cm. Stosowanie diﬂufenikanu niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zmian chlorotycznych na roślinach przy temperaturze
niższej niż 5 oC; objawy ustępują wraz z podniesieniem się temperatury do 7-8 oC.
Wiosenne zwalczanie chwastów - w przypadku zastosowania herbicydów jesienią - zwykle
ogranicza się do zwalczania chwastów dwuliściennych, natomiast w przypadku braku zabiegu
jesiennego preparat powinien obejmować szeroki zakres zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Zabieg wiosenny powinien być wykonany najwcześniej, jak to możliwe, czyli
w momencie kiedy warunki pogodowe umożliwiają działanie substancji aktywnej. Wiosną
do dyspozycji mamy substancje zwalczające jedno- i dwuliścienne chwasty, jak np. sulfonylomoczniki oraz preparaty do zwalczania tylko jednoliściennych, jak np. fenoksaprop-P-etylu.
Herbicydy z grupy regulatorów wzrostu mogą powodować wolniejszy start pszenicy oraz
w połączeniu z retardantami zwiększać efekt skracania roślin.

Prosulfokarb
wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnoty, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
średnio wrażliwe: bodziszek drobny
Pendimetalina
wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona
średnio wrażliwe: ﬁołek polny, iglica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty
Chlorosulfuron
wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku
średnio wrażliwe: chaber bławatek, ﬁołek polny, przetacznik perski, wyczyniec polny
Chlorotoluron
wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad
polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity,
skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna,
wyczyniec polny
średnio wrażliwe: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do 2 okółków), rdest kolankowy, rdest
powojowy, rzodkiew świrzepa
Diﬂufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy
wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, ﬁołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
średnio wrażliwe: chaber bławatek, wyka kosmata
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4.2. Zwalczanie chorób
Wysokie nawożenie azotowe pszenicy wiąże się ze
zwiększonym porażaniem roślin przez choroby. Żeby
osiągnąć wysokie plony, trzeba zadbać o dobrą kondycję zdrowotną roślin.
Biorąc pod uwagę, że struktura zasiewów w Polsce to
w około 70% zboża, występowanie pszenicy po pszenicy lub innych roślinach zbożowych to częste zjawisko, zwiększające ryzyko porażania chorobami łanu
pszenicy.
Pierwszym krokiem w celu ochrony pszenicy jest użycie kwaliﬁkowanego materiału siewnego, który cechuje się dobrymi parametrami: czystości i siły kiełkowania. Materiał siewny jest zaprawiony fungicydami
chroniącymi przed zgorzelą siewek, śniecią cuchnącą
oraz pleśnią śniegową. Łan pszenicy ozimej powinien
być chroniony indywidualnie i wg symptomów występujących chorób, możemy jednak wyróżnić 3 terminy
stosowania fungicydów.
Zabieg 1 powinien być wykonany po wznowieniu
wegetacji do fazy 1 kolanka i powinien obejmować
takie choroby jak: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy.
Zabieg 2 należy wykonać do fazy liścia ﬂagowego;
Silna presja mączniaka prawdziwego na liściach pszenicy
w zależności od występowania chorób powinien obej- ozimej
mować ochronę przeciw: septoriozie liści i plew, rdzy
żółtej i brunatnej, brunatnej plamistości liści oraz w razie potrzeby mączniakowi prawdziwemu.
Zabieg 3 na kłos powinien być stosowany w momencie wykłoszenia i przed fazą kwitnienia pszenicy. Jego
celem jest ochrona kłosa przed fuzariozami.
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Przy wyborze fungicydów należy kierować się skutecznością danych substancji na interesujący nas patogen.
Skuteczność wybranych substancji chemicznych wg HGCA przedstawia tabela poniżej.
Tab. 8. Skuteczność wybranych substancji na choroby grzybowe
Ranking skuteczności

Rdza brunatna - częsty widok na plantacjach w maju
i czerwcu; powstawaniu choroby sprzyja ciepła i łagodna
zima oraz ciepła i wilgotna wiosna

Grupa
chemiczna

Substancja
aktywna

Fenyloacetamidy
Anilinopirymidyny
Azole + inhibitory
dehydrogenazy
bursztynianowej

cyﬂufenamid
cyprodinil
epoksykonazol
+ boskalid
epoksykonazol
+ isopyrazam
ﬂuksapyroksad
+ epoksykonazol
protiokonazol
+ biksafen
metrafenon
chlorotalonil
mankozeb
prochloraz (poraz)
karbendazym
tiofanat metylowy
fenpropidyna
fenpropimorﬁna
folpet
quinoxyfen
chinoksyfen
penthiopyrad
ﬂuksapyroksad
spiroksamina
azoksystrobina
pikoksystrobina
piraklostrobina
triﬂoksystrobina
dimoksystrobina
+ epoksykonazol
ﬂuoksastrobina
+ protiokonazol
krezoksym metylowy
+ epoksykonazol
krezoksym metylowy
+ fenpropimorﬁna
cyprokonazol
difenokonazol
epoksykonazol
ﬂuchinkonazol
ﬂutriafol
metkonazol
propikonazol
protiokonazol
tebukonazol
tetrakonazol

Fuzarioza kłosów - brak zabiegu w terminie T3; większa
presja fuzariozy obserwowana jest w płodozmianie
po kukurydzy oraz w przypadku wilgotnej ciepłej pogody
w czerwcu i lipcu
Benzofenony
Ftalany
Ditiokarbaminianowe
Imidazole
Benzimidazole
Morfolinowe

Septoriozy liści - choroba, która pojawia się na przełomie
kwietnia i maja; przy sprzyjających warunkach do rozwoju (na zmianę ciepło-zimno + wilgotno) potrafi wyrządzić
do 20% strat w plonach

Rdza żółta - znacznie groźniejsza od rdzy brunatnej; jej
powstawaniu sprzyja ciepła zima. Pojawia się na roślinach
od fazy krzewienia, najlepiej rozwija się podczas chłodnej
i wilgotnej pogody.

Ftalimidy
Fenoksychinony
Quinozoliny
Inhibitory dehydrogenazy
bursztynianowej (SDHI)
Spiroketalaminowe
Strobiluryny

Strobiluryny
(mieszaniny)

Triazole

Choroby
podstawy
źdźbła
xxxx

Mączniak

Septorioza
liści

Rdza
żółta

Rdza
brunatna

Fuzariozy
kłosa

xxxx
xx

-

-

-

-

xxxx

xx

xxxx

xxxx

xxxxx

-

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

-

xxxx

xx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xx

xxxx

xxx

xxxxx

xxxx

xxxxx

xxx

xxx
xxx
x
x
x
-

xxxx
x
x
x
x
xxx
xx
xx
xxxx
xx
x
x
x
x

x
xxx
xx
xxx
x
x
x
xx
xxxx
xxxx
x
x
x
x

x
x
x
x
xx
xx
xxxx
xxxx
xx
xxx
xxxx
xxxx
xx

x
x
x
x
xx
xxx
x
xx
xxx
xxx
xxxx
xx

xx
xx
-

-

-

xxx

-

xxxxx

xxx

xxxx

xx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxx

xx

x

xxxx

xxxx

xxxx

-

xx

x

xx

xx

-

x
xx
x
xxxx
-

xx
x
xx
xx
x
xx
x
xxx
xx
xx

xx
xxx
xxxx
xxx
xx
xxx
xx
xxxx
xx
xx

xxxx
x
xxxxx
xxx
xx
xxx
xx
xxxx
xxxx
xx

xxx
xxx
xxxx
xxx
xx
xxx
xx
xx
xxxx
xx

xx
xxx
xxx
xxx
-

Poziom skuteczności: xxxxx = najwyższy; x = najniższy; - = niewystarczające dane
Septorioza plew - szczególnie groźna w latach wilgotnych, może pojawiać się również na liściach.
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Źródło danych: HGCA - Home Grown Cereals Authority Wieka Brytania 2018
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5. Zwalczanie szkodników
Plantacje pszenicy ozimej potrzebują ochrony przed szkodnikami. W przypadku wczesnych siewów pierwszy
zabieg powinien zostać wykonany jesienią. Niezwalczane mszyce jesienią są wektorami chorób wirusowych
pszenicy, natomiast żerująca larwa ploniarki może zniszczyć węzeł krzewienia, co skutkuje wiosną nienaturalnym krzewieniem bądź zamieraniem roślin. Kolejny zabieg przypada wiosną. W przypadku nasilonych nalotów
mszyc czy ploniarki zabieg należy wykonać w chwili zaobserwowania szkodników, zwykle na przełomie kwietnia
i maja. Niezwalczana ploniarka składa jaja na łodygach, a jej larwy wchodzą w światło łodygi, blokując transport
wody i substancji odżywczych do kłosa, w efekcie czego kłos zamiera. W momencie kłoszenia pszenicy należy
lustrować łan w kierunku żerowania larw skrzypionki. Brak zabiegu w celu ich zwalczania może skutkować
znacznym zniszczeniem liści, co przyczyni się do dużego spadku plonu. Przy wyborze środka należy kierować
się jego działaniem i tak: substancje działające powierzchniowo lepiej sprawdzają się na wykłoszonych już plantacjach, gdzie szkodniki wychodzą na kłos, a środki układowe są skuteczniejsze w przypadku, kiedy szkodniki
znajdują się w dolnych częściach roślin.

6. Choroby wirusowe
Wcześnie siane pszenice ozime bardzo często narażone są na infekcje chorób wirusowych. W celu zapobiegania należy unikać bardzo wczesnych terminów
siewu oraz zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie
wektorów chorób wirusowych, jakimi są mszyce.
Jesienne zabiegi insektycydowe należy powtórzyć
w przypadku wtórnych nalotów szkodników.

Objawy chorób wirusowych na roślinach jęczmienia
ozimego

UWAGA!
Wszystkie udzielone przez nas informacje w tej broszurze są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki
odmian, porównania, wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z badań krajowych, PDOiR oraz z doświadczeń własnych. Mimo
zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się bowiem one naturalną
zmiennością dla warunków środowiska rolniczo-przyrodniczego. Należy więc je rozumieć jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą stosowania preparatu, przygotowaną przez jego producenta lub generalnego przedstawiciela w Polsce. Wszystkie nazwy handlowe preparatów użyte w tej publikacji są własnością ich wytwórców.
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Szukasz materiału siewnego? Jesteśmy do dyspozycji!

Polska południowo-zachodnia

Polska północno-wschodnia

Region 1

Region 6

Marcin Hoffmann - Przedstawiciel Handlowy
tel. 601 189 739

Łukasz Preuss - Przedstawiciel Handlowy
tel. 605 570 430

Region 2

Region 7

Jarosław Wierzyk - Doradca Agrotechniczny
tel. 663 360 560

Tomasz Grygoruk - Doradca Agrotechniczny
tel. 607 312 326

Polska północno-zachodnia

Polska południowo-wschodnia

Region 3

Region 8

Rafał Prętkowski - Doradca Agrotechniczny
tel. 697 640 940

Łukasz Wnuk - Przedstawiciel Handlowy
tel. 693 950 940

Region 4

Region 9

Krzysztof Zamczyk - Doradca Agrotechniczny
tel. 601 690 608

Jacek Komenda - Doradca Agrotechniczny
tel. 603 654 901

Region 5

Kierownik Sprzedaży i Logistyki

Roman Żekieć - Przedstawiciel Handlowy
tel. 605 280 190

Doradcy ds. Żywienia Zwierząt
Polska północna
Tomasz Pieńczewski
tel. 601 372 912

Maciej Marczewski - tel. 71 39 27 319

Kierownik ds. Żywienia

Mariusz Kopeć - tel. 603 564 960

Kierownik Marketingu
Product Manager Zboża
Bartosz Rudzki - tel. 71 39 27 306

Polska południowa
Karol Włodarczyk
tel. 601 374 823

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
Kondratowice
ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy
tel.: 71 39 27 300
www.kws.pl

Dystrybutor

