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MOCNE STRONY
Wczesny mieszaniec 
Niskie porażenie sporyszem
Na wczesny zbiór

ZALETY
Wcześnie schodzący z pola mieszaniec pozwalający na 
czas przygotować stanowisko pod roślinę następczą. 
Bardzo elastyczny co do terminu zbioru. Przydatny zarówno 
w uprawie na ziarno jak też na biomasę. Doskonale i co 
najważniejsze, stabilnie w latach, plonuje zarówno na 
glebach lekkich jak i na cięższych, o wyższym potencjale 
plonowania.

Czołowy zawodnik pola

SU NASRI Żyto ozime, mieszańcowe
Hodowca: Hybro SZ, Niemcy
Rejestracja: PL 2015

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
kłoszenie        

dojrzałość        
wysokość roślin        

odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

rynchosporioza        
rdza brunatna        

łamliwość podstawy łodygi        
sporysz        

wartość plonu
plon ziarna (a1+a2)        

MTZ        
liczba opadania        

ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

zawartość skrobi        

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

wczesny optymalny opóźniony

180 szt. 220 szt. 260 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na wszystkie stanowiska w każdym regionie uprawy, 
a szczególnie na te suchsze. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana z hodowli Hybro 

w doświadczeniach porejestrwoych COBORU w latach 
2017 i 2018 
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REKOMENDACJE
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SU NASRI  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Paweł Burdach
Przedstawiciel Handlowy,
Oddział Sokołów Podlaski,
województwo mazowieckie

W firmie PROCAM od 8 lat. Obsługuje gospodarstwa 
na pograniczu dwóch województw, północnej 
części lubelskiego oraz północno-wschodniej części 
mazowieckiego.

Na moim terenie działania przeważają gleby słabsze, 
mozaikowe, gorzej znoszące suszę jaka doskwiera nam 
w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę problemy z jakimi 
borykają się moi klienci gospodarujący na takich gruntach, 
polecam przede wszystkim odmiany, które łagodniej 
znoszą okresowe niedobory wody i lepiej dają sobie radę 
na słabszych stanowiskach. Do takich odmian należy 
również żyto hybrydowe SU NASRI. Polecam je w pierwszej 
kolejności ze względu na swoją wczesność, co sprzyja 
lepszemu wykorzystaniu wilgoci zgromadzonej po zimie. 
Następnie ze względu na wysoką zdrowotności roślin, w tym 
podwyższoną odporność na porażenie przez sporysz. Miedzy 
innymi dzięki temu klienci moi uzyskują bardzo wysokie 
plony, a ziarno mogą przeznaczyć na konsumpcję lub paszę 
(w jednym i drugim przypadku trzyma wysokie parametry).
Dodatkowo gospodarstwa w których doradzam, mimo 
stanowisk jakie mają, decydują się na uprawę rzepaku, 
ceniąc SU NASRI jako doskonały przedplon, gdyż 
pozwala im na terminowe wykonanie wszelkich uprawek 
przed siewem. Już teraz mogę stwierdzić, że w nowym 
sezonie SU NASRI na pewno powiększy swój udział 
w gospodarstwach współpracujących ze mną, co jest 
logicznym wyborem. Zachęcam również Państwa do wyboru 
tej doskonałej i stabilnej w plonach odmiany.
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Plonowanie odmiany SU NASRI w doświadczeniach PDO 
na tle wzorca w latach 2017, 2018, 2019, w % wzorca

 SU NASRI    WZORZEC  

Wzorzec: średnia z odmian 
(w zależności od roku): Agriko, Amilo, Arant, Dańskowskie Nowe, Matador, Rostockie, Słowiańskie

Plon ziarna na poziomie a1 na tle wzorca [%]
Doświadczenia porejestrowe COBORU, 2014-2016

 SU NASRI   WZORZEC
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