
KWS HIGGINS

- mistrzowska wydajnoœæ 

>10 t w intensywnej uprawie

Bardzo grube ziarno

Zimotrwa³oœæ 4,5 

www.agromor.pl

www.b2seeds.com

Najwy¿sza jakoœæ 

nasion zbó¿ 

i str¹czkowych 

potwierdzona  

pierwszym w Polsce 

certyfikatem ESTA.
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KWS HIGGINS 
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- mistrzowska wydajnoœæ

Cechy odmiany:

?Wysoki plon na terenie ca³ego kraju – œredni plon dla kraju na intensywnym 

poziomie agrotechniki powy¿ej 10t/ha.

?Dobra odpornoœæ na wyleganie – proste prowadzenie ³anu i ³atwy zbiór podczas 

¿niw.

?Ziarno o bardzo dobrej jakoœci – idealne wyrównanie ziarna, wysoka masa 1000 

ziaren.

?Elastyczny termin siewu – mo¿liwoœæ siewu w terminach optymalnym i opóŸnionym.

?Odporny na wirusa ¿ó³tej mozaiki jêczmienia (BaYMV) typ 1 – ³an zabezpieczony 

przed chorob¹ wirusow¹.

Kierunek u¿ytkowania pastewny

Wysokoœæ roœlin a  [cm] 101 œrednia do wysokiej 1

Wyleganie [skala 9°] 6,8 du¿a
Zimotrwa³oœæ 4,5 dobra do bardzo dobrej 

M¹czniak prawdziwy [skala 9°] 7,5 œrednia
Plamistoœæ siatkowa [skala 9°] 7,4 œrednia do du¿ej 
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9 œrednia
Ciemnobrunatna plamistoœæ [skala 9°] 7,6 œrednia do du¿ej 
Rdza jêczmienia [skala 9°] 7,2 ma³a do œredniej 

Masa 1000 ziaren [g] 49,7 du¿a
Plon ziarna a  [% wzorca] 103 bardzo wysoki 1

Plon ziarna a  [% wzorca] 105 bardzo wysoki 2

Profil odmiany:

Odpornoœæ na choroby:

Struktura plonu:

Profil odmiany:

�ród³o danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018

Œredni plon z doœwiadczeñ 2015-2017 (ze wszystkich lat badañ, w których dana odmiana wystêpowa³a, 

dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018

Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

NOW
OŒÆ



4

Porównanie odmian KWS Higgins vs KWS Kosmos vs wiod¹ca odmiana 

dwurzêdowa w PL wg Bundessortenamt 2018 – kluczowe parametry:
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KWS HIGGINS 

KWS KOSMOS

Wiod¹ca odmiana
dwurzêdowa 
na rynku PL
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dobra do b. dobrej

dobra do b. dobrej

dobra do b. dobrej 

Plon 
ziarna a1

Plon 
ziarna a2

MTZ Wczesnoœæ Zimotrwa³oœæ

KWS HIGGINS – ponad kosmiczny wymiar plonu


