
Pszenica ozima 
Delawar

Doskonały splot zalet
Plonowanie Zdrowotność Jakość

   pszenica ozima Delawar – odmiana jakościowa (grupa A) o bardzo dobrym  
potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z grupy B)

   doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium

   rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie



Fusarium

lepiej niż inne odmiany toleruje opóźnione terminy siewów

Plon (doświadczenia rejestrowe COBORU 2013-2015)

A1: 103% – 96,4 dt/ha
A2: 101% – 107,5 dt/ha

A1: 101% – 89,8 dt/ha
A2: 98% – 100,8 dt/ha

A1: 105% – 97,6 dt/ha
A2: 101% – 107,0 dt/ha

A1: 100% – 88,5 dt/ha
A2: 99% – 100,7 dt/ha

A1: 99% – 83,8 dt/ha
A2: 98% – 96,5 dt/ha 

A1: 101% – 82,4 dt/ha
A2: 101% – 93,7 dt/ha

(COBORU 2013-2017)
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Syngenta Polska Sp. z o.o. 
ul. Szamocka 8 
01-748 Warszawa 
tel. (22) 326 06 01 
fax (22) 326 06 99

® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company,  
TM znak handlowy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia  
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wska-
zanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl
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Zespół ds. Sprzedaży Odmian Zbóż
Michał Materka 
Polska Północno-Zachodnia  
tel.: 600 119 923 
e-mail: michal.materka@syngenta.com

Andrzej Nowak 
Polska Południowo-Zachodnia 
tel.: 608 033 822 
e-mail: andrzej.nowak@syngenta.com

Paweł Wodzyński 
Polska Wschodnia 
tel.: 608 627 301 
e-mail: pawel.wodzynski@syngenta.com

Kiełkowanie Wschody Krzewienie Strzelanie w źdźbło Kłoszenie i kwitnienie
00 13 21 25 29 30 31-32 37 39 49 51 55 61

ochrona przed szkodnikami

jesienna ochrona 
przed chwastami

zaprawa 
zbożowa

wiosenna ochrona przed chwastami
(chwasty jednoliścienne)

(chwasty jedno- i dwuliścienne)

ochrona przed wyleganiem

ochrona przed chorobami

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY
Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach

PROGRAM OCHRONY

TERMIN I NORMA WYSIEWU
Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, 
zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów

  krzewienie BBCH 21-25 40-80 kg N/ha

  strzelanie w źdźbło BBCH 31-32 35-70 kg N/ha

  początek kłoszenia BBCH 49-51 50-100 kg N/ha

TERMIN I NORMA WYSIEWU
Połowa września do końca listopada, w zależności  
od rejonu uprawy

  wczesny: 250-280 kiełkujących ziaren/m2

  optymalny: 280-320 kiełkujących ziaren/m2

  opóźniony: 400-450 kiełkujących ziaren/m2

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowe-
go COBORU od kilku lat prowadzi serię doświadczeń specjal-
nych z opóźnionym terminem siewu odmian pszenicy ozimej. 
Na podstawie wyników tych doświadczeń można stwierdzić 
duże różnice odmianowe, a także zróżnicowanie wyników  
w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Siew poza opty-
malnym terminem jest obarczony pewnym ryzykiem, doty-
czącym głównie przezimowania. Ryzyko to można znacznie 
ograniczyć wybierając odpowiednią odmianę.

We wspomnianych doświadczeniach relatywnie lepszymi 
plonami na tle innych odmian w ostatnim trzyleciu wyróż-
niła się odmiana DELAWAR, co oznacza dobrą przydatność 
tej odmiany do uprawy również w warunkach opóźnionych 
siewów po zbiorze buraków cukrowych czy kukurydzy.  
W przypadku tej ostatniej uprawy warto podkreślić dużą 
odporność odmiany DELAWAR na fuzariozę kłosów, stano-
wiącą potencjalnie większe zagrożenie dla pszenicy ozimej 
uprawianej po kukurydzy.

Nasze zobowiązanie zwiększenia  
wydajności upraw ma na celu  
podniesienie średniej produktywności  
głównych upraw na świecie bez  
wykorzystania większych powierzchni  
gruntów rolnych, zasobów wody  
i innych surowców. www.syngenta.pl/ggp


