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 Waleczna w polu

MOCNE STRONY
Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia
Wysoka zdrowotność, szczególnie na ramularię
Wczesność z imponującą wydajnością

ZALETY
Wysokowydajna odmiana o doskonałej zimotrwałości 
z bardzo wysokim i stabilnym plonem, potwierdzonym 
w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2016‑2018. 
Dodatkowo wysoka witalność odmiany szczególnie 
po śnieżnych zimach, czyni ją bezkonkurencyjną w rozwoju 
wiosennym. Na szczególną uwagę zasługuje, potwierdzona 
w wieloletnich doświadczeniach, najwyższa tolerancja 
na ramularię. Nie bez znaczenia jest również genetyczna 
odporność na mączniaka prawdziwego (kombinacja 
genów Mlla7+MLAb). MELIA to wysoka wartość 
rynkowa zebranego plonu, dzięki wysokiemu udziałowi 
wyrównanego ziarna o wysokiej wadze hektolitra. 

Jęczmień ozimy, wielorzędowy, paszowy
Hodowca: Streng – Engelen
Rejestracja: PL  2019MELIA

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

plamistość siatkowa        
rynchosporioza        

rdza karłowa        
wirus żółtej mozaiki jęczmienia        

ramularia        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
ciężar 1 hl        

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

240 szt. 290 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Nie ma większych wymagań glebowych, ale nie toleruje 
gleb podmokłych i zimnych.

NOWOŚĆ

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• 2 odmiana pod względem plonu w doświadczeniach 

porejestrowych COBORU w roku 2019, 

• 2 odmiana pod względem plonu w doświadczaniach 
porejestrowych w latach 2017-2019
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REKOMENDACJE
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MELIA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Krzysztof Piłat
Kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie, 
IGP Polska

Niezwykłość nowej odmiany sześciorzędowego 
jęczmienia ozimego MELIA polega na prostym 
połączeniu w jedną całość, najważniejszych z punktu 
widzenia producenta rolnego cech, takich jak:

• najwyższej wydajności w plonie ziarna 
potwierdzonej badaniami urzędowymi COBORU 
(nawet 12,3 t/ha SDOO Wrócikowo 2019),

• bezpieczeństwa zimotrwałości  
(ocena COBORU 5,5),

• bardzo dobrej zdrowotności wraz z odpornością 
na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV).

Miłym uzupełnieniem jest niespotykana wśród 
odmian sześciorzędowych wczesność kłoszenia 
i dojrzewania, a co za tym idzie szybszy zbiór (patrz 
przedplon rzepak) oraz grube dorodne ziarno.
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Plonowanie MELIA w latach 2017, 2018, 2019
Doświadczenia rejestrowe COBORU, w % wzorca

 MELIA    WZORZEC  

Wyśmienita tolerancja odmiany MELIA na ramularię na tle 
innych odmian
Doświadczenia rejestrowe BSA Niemcy, średnia z lat 2016-2018

 MELIA    ODMIANY PORÓWNAWCZE 

Skala 9 stopniowa:  
1 najlepsza tolerancja
9 najgorsza tolerancja
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