POLAGRA PREMIERY ROŚLINY – Złoty Medal

1. GROT – groch siewny ogólnoużytkowy
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Groch siewny GROT to lider plonu nasion oraz jedna z
najnowszych odmian na rynku! Charakteryzuje się bardzo
wysokim plonem nasion (do 112% wzorca) oraz wysoką
zawartością białka. Rośliny równomiernie dojrzewają, są bardzo
odporne na choroby i odporne na wyleganie.

2. JASPER F1 - kapusta głowiasta biała
PLANTICO - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Zielonki Sp. z o.o.
Późna odmiana mieszańcowa – okres wegetacji ok. 130-135 dni.
Tworzy kuliste, zwarte i twarde główki o jasnokremowym
wnętrzu, o masie ok. 5kg, bez tendencji do pękania. Wyjątkowo
smaczna. Liście zewnętrzne szaro-zielone z silnym, woskowym
nalotem i delikatnymi nerwami. Intensywność zabarwienia
średnie do ciemnego. Odmiana o dużej zdrowotności - odporna
na wciornastki, choroby bakteryjne i grzybowe. Polecana na
świeży rynek i do przechowywania. Zalecane zagęszczenie 30-40
tys./ha

3. Jęczmień ozimy odmiana GIEWONT
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o w Choryni
GIEWONT to najnowsza 6 rzędowa odmiana paszowa hodowli
DANKO. Wysoka i stabilna plenność oraz doskonałe zdolności
adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych.
Odmiana średnio wczesna, która charakteryzuje się szybkim
ruszaniem wegetacji wiosną oraz intensywnym wzrostem
wczesnowiosennym. Rośliny o wysokości 100-105 cm, o dobrej
odporności na wyleganie. Odmiana zalecana do średnio
intensywnej i intensywnej technologii uprawy na glebach
jęczmiennych. Posiada jedną z najwyższych zimotrwałości w
Polsce (5,5) oraz dobrą odporność na choroby (gen odporności
na mączniaka Mlo). Ziarno grube, dobrze wyrównane, z
niewielką ilością pośladu, o dużej zawartości białka. Bardzo
dobra krzewistość. Rekomendowane jest obniżenie norm
wysiewu.

4. KEPLER - odmiana rzepaku ozimego
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
KEPLER to pierwsza w Polsce odmiana populacyjna rzepaku z
genem odporności na TuYV (wirusa żółtaczki rzepy). Plonuje
lepiej niż wszystkie odmiany populacyjne i wiele odmian
mieszańcowych dostępnych na rynku krajowym. W ekstremalnie
suchym roku 2019 była się najlepiej plonującą odmianą
populacyjną osiągając plon równy 115% wzorca. Także w 2021
uzyskała najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian
populacyjnych badanych w doświadczeniach COBORU w 2021 r.
– zwyżka plonu w porównaniu do wzorców populacyjnych
dochodzi do 1300 kg/ha.

5. OPOKA - odmiana pszenicy ozimej
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
OPOKA od samego początku plasuje się w samej czołówce
najwyżej plonujących odmian pszenicy jakościowej. Jest liderką
w klasie A uzyskując kolejno 104% - 102% - 101% wzorca w
latach 2019-2021 r. Stabilne i wysokie plonowanie w latach
bardzo różniących się od siebie przebiegiem pogody wskazuje
na wyjątkową elastyczność tej odmiany. Jest to wynik
wieloletniej selekcji prowadzonej w warunkach stresowych.
Bardzo dobrze radzi sobie z chorobami podstawy źdźbła co jest
istotne dla wszystkich, którzy decydują się na uprawę pszenicy w
zbożowym płodozmianie.

6. Owies jary nagi MHR HAREM
Małopolska Hodowla Roślin
Rok rejestracji - 2020. Odmiana nagoziarnista. Rośliny niskie o
bardzo dobrej odporności na wyleganie. Doskonale plonująca w
suchych latach. Tolerancja na zakwaszenie gleby bardzo dobra.
Odmiana o wczesnym terminie wiechowania, a dojrzewania
średnim. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę owsa
wysoka do bardzo wysokiej, na helmintosporioze - wysoka,
septoriozę liści – średnia. Wysoka zawartość białka – ok. 18% i
tłuszczu – ok. 8% oraz doskonała wartość żywieniowa ziarna.

7. Pszenica Jara Merkawa
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica jara Merkawa, klasa jakościowa A. Bardzo wysoki
potencjał plonowania - odmiana uplasowała się w czołówce
wyników plonowania PDO 2020 na obu poziomach
agrotechnicznych. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody,
doskonały komponent do mieszanek zbożowych. Znakomita
jakość ziarna - duża zawartość białka, glutenu, wysoka i stabilna
liczba opadania oraz bardzo dobre wyrównanie ziarna. Dobra
zdrowotność roślin - wysoka odporność na mączniaka
prawdziwego oraz brunatną plamistość liści, Krótkie źdźbło o
dobrej odporności na wyleganie. Duża tolerancja na zakwaszanie
gleby.

8. Pszenica ozima, odmiana KARIATYDA
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
Nowa (2020), jakościowa (gr A) pszenica ozima hodowli DANKO.
Wysoki poziom plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i
intensywnej technologii uprawy. Odmiana wczesna, przydatna
na gleby słabsze oraz w latach suchych. Średnia długość słomy i
dobra odporność na wyleganie. Doskonale sprawdza się na
glebach średniej jakości. Wysoka zimotrwałość - 4,5 (w skali 90).
Bardzo dobra odporność na choroby. Wpisuje się w strategię
Zielonego Ładu. Ziarno ładne i grube (MTZ ok. 50 g), o wysokim
wyrównaniu z niewielkim udziałem pośladu. Wysoki wskaźnik
SDS oraz liczba opadania, mąka żółta. Wykazuje jakość, która
predysponuje ją do przemysłu młynarskiego. Duża tolerancja na
osypywanie się ziarna. Bardzo dobra krzewistość. Przydatna do
opóźnionych siewów, szczególnie po kukurydzy.

9. Pszenżyto ozime odmiana CORADO
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o w Choryni
Pierwsze pszenżyto populacyjne sprzedawane w jednostkach
siewnych! Nowa, bardzo plenna odmiana pszenżyta ozimego
hodowli DANKO. Rekomendowana do uprawy na glebach
średniej jakości – klasa IVa-IVb. Jest odmianą o średniej
wczesności oraz bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada
rekordowo wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę
brunatną, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosa. Wpisuje się w
strategię Zielonego Ładu. Bardzo dobra zimotrwałość (5,5 w
skali 9 0 ). Odmiana o średnio krótkiej długości słomy i wysokiej
odporności na wyleganie. Wykazuje dobrą odporność na
porastanie ziarna w kłosie. Piękne, grube ziarno (MTZ ok. 45 g),
o bardzo dobrym wyrównaniu i gęstości. Pszenżyto o bardzo
dobrej zdolności krzewienia.

10. RAMBO - odmiana owsa zwyczajnego jarego
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
Owies RAMBO wyróżnia się wyjątkowo wysokim plonowaniem.
W ekstremalnie suchym roku 2019 RAMBO zdeklasował
pozostałe odmiany osiągając wynik 110% wzorca. RAMBO
konsekwentnie osiąga najwyższe wyniki plonowania w kolejnych
latach doświadczeń COBORU (2020, 2021) co świadczy o jego
wyjątkowej stabilności i elastyczności pod względem wymagań
glebowo-klimatycznych. Pod względem masy 1000 ziaren oraz
gęstości ziarna plasuje się w grupie odmian o wyższych
parametrach tych cech co gwarantuje dobre ceny w skupie.

11. SM Wawel
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
NR 1 w plonie ziarna – 111% wzorca (126,6 dt/ha) NR 1 w plonie
CCM – 111% wzorca (219 dt/ha) Mocny Stay-Green Odporny na
wyleganie Rekomendowany do uprawy w całym kraju.

12. WIRTUOZ – jęczmień jary
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Jęczmień jary WIRTUOZ reprezentuje sobą wszystkie najbardziej
pożądane cechy takie jak wysoki i stabilny plon, zdrowotność
oraz odporność na zmieniające się warunki glebowo –
klimatyczne. Dzięki dobremu wyrównaniu i wysokiej MTZ,
zapewnia znakomitą jakość ziarna!

13. Żyto ozime Dańkowskie DRAGON
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
Dańkowskie DRAGON to najnowsze żyto hodowli DANKO,
zarejestrowane w 2020 roku charakteryzujące się najlepszą
jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta
populacyjnego. Sprzedawane w jednostkach siewnych. Odmiana
o wysokim potencjale plonowania. Dańkowskie DRAGON
posiada rewelacyjne parametry jakościowe, które zostały
potwierdzone również przez naszych partnerów handlowych we
Francji, Danii i Niemczech, gdzie zostało wprowadzone do
reprodukcji. Ważna cechą jest wysoka liczba opadania, co
sprawia, w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość
ziarna. Jest to żyto o dobrej zdrowotności. Odmiana wczesna, o
średniej wysokości (w typie D. Granat) oraz dobrej odporności
na wyleganie. Charakteryzuje się również bardzo dobrą
odpornością na zakwaszenie gleby, co predysponuje ją do
uprawy na glebach słabszych). Ziarno o średniej MTZ, o dobrym
wyrównaniu.

