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Nie wiesz, jakie nasiona wybrać? Z pomocą przychodzi COBORU, który
właśnie opublikował nowy raport, dotyczący wyników plonowania różnych
odmian poszczególnych zbóż. Sprawdziliśmy, jaka jest najlepsza pszenica
ozima według danych z sierpnia 2019 roku.
Przed gospodarzami specjalizującymi się w produkcji roślinnej stoi ważna decyzja. Po zakończeniu
żniw i przeanalizowaniu zbiorów nadchodzi bowiem pora na wybór nasion do kolejnego wysiewu.
Istotną wskazówkę mogą stanowić z pewnością informacje zebrane podczas badań
doświadczalnych, przeprowadzonych przez grono ekspertów Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych na przestrzeni lat 2017–2019.
Specjaliści rozpatrzyli szereg ważnych cech rolniczo-użytkowych, takich jak m.in. plon ziarna czy
zimotrwałość. Poniżej prezentujemy listę najwyżej ocenionych odmian pszenicy zwyczajnej ozimej.
Uwzględnia one przeciętny poziom agrotechniki. Może zatem stanowić wskazówkę, na jakie
nasiona warto postawić w tym roku, niezależnie od regionu czy stanowiska.

Najlepsza pszenica ozima – top 10 odmian
W zestawieniach odniesiono się m.in. do wartości technologicznej nasion. Wśród elitarnych odmian
chlebowych (E) nie miały sobie równych Moschus (DE) i Astoria (PL).
Znacznie więcej pozycji obejmowała lista najlepszych jakościowych odmian chlebowych (A)
pszenicy. W jej przypadku czołówka wyglądała następująco:
1. LG Keramik (DE).
2. Venecja (PL).
3. KWS Dakotana (DE).
4. Opoka (PL).
5. Linus (FR).
6. Apostel (DE).
7. Euforia (PL).
8. Comandor (PL).
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9. RGT Kilimanjaro (FR).
10. Formacja (PL).
Wśród odmian chlebowych (B) na najwyższą ocenę zasłużyły natomiast:
1. KWS Donovan (DE).
2. RGT Specialist (DE).
3. Godnik (DE).
4. Artist (DE).
5. Bosporus (DE).
6. Błyskawica (PL).
7. Fakir (DE).
8. Plejada (PL).
9. SY Orofino (DE).
10. Opcja (PL).
Dla porównania, w przypadku odmian pastewnych i innych (C) COBORU wyróżnił:
1. Tonnage (DK).
2. KWS Kiran (DE).
3. Sikorka (PL).
4. Frisky (DE).
5. Lawina (PL).
6. RGT Kicker (DE).
7. RGT Treffer (DE).
8. Gimantis (DE).
9. Florencia (DE).
10. Markiza (PL).
Należy zaznaczyć, że są to wstępne wyniki plonowania, które mogą ulec niewielkiej zmianie po
przeanalizowaniu wszystkich przeprowadzonych doświadczeń. Warto więc śledzić stronę internetową
COBORU, na której w późniejszym czasie mają pojawić się bardziej szczegółowe informacje.
Artykuł opracowano na podstawie raportu COBORU pt. „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach
porejestrowych. Zboża ozime 2019” (Słupia Wielka, sierpień 2019).

Sprawdź również: Najlepsze pszenżyto ozime – top 10 najwyżej plonujących odmian

Czy artykuł był przydatny?
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