
KWS LOFT
Najwy¿szy plon w pe³nych 
trzech latach rejestrowych 
w COBORU

Niska, prawie hybrydowa 
dawka wysiewu = niski koszt 
nasion na hektar

Znakomite A-klasowe 
parametry ziarna 

Rewelacyjna odpornoœæ 
na choroby

Mo¿liwoœæ póŸnego siewu

- plony wy¿sze 
ni¿ kiedykolwiek

Najwy¿sza jakoœæ 

nasion zbó¿ 

i str¹czkowych 

potwierdzona  

pierwszym w Polsce 

certyfikatem ESTA.



KWS LOFT

?Zdecydowanie najwy¿szy poziom plonowania – najwy¿sze plony ziarna 

w doœwiadczeniach rejestrowych w Polsce, 118% wzorca na poziomie a  i 112% 1

wzorca na poziomie a . 2 

?Zdrowe ŸdŸb³o oraz liœcie – rewelacyjna odpornoœæ na najwa¿niejsze choroby 

wystêpuj¹ce w pszenicy, szczególnie wysoka odpornoœæ na m¹czniaka, choroby 

podstawy ŸdŸb³a oraz rdzê brunatn¹. 

?Znakomite parametry jakoœciowe ziarna – bardzo wysoka i stabilna liczba 

opadania, nawet w przypadku wyj¹tkowo niekorzystnych warunków pogodowych 

?Odmiana niska o dobrej odpornoœci na wyleganie – polecana do technologii 

intensywnej.

?Mo¿liwoœæ póŸnego siewu – toleruje paŸdziernikowo-listopadowe opóŸnienia 

w terminie siewu, nie trac¹c przy tym potencja³u plonotwórczego.

Cechy odmiany:

 - plony wy¿sze ni¿ kiedykolwiek
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Profil odmiany:

Struktura plonu:

Jakoœæ:

Cechy rolniczo-u¿ytkowe:

Odpornoœæ na choroby:

Plon ziarna a  [% wzorca] 101 wysoki1

Plon ziarna a  [% wzorca] 101 wysoki 2

Masa 1000 ziaren [g] 43,8 ma³a do œredniej

Liczba opadania 9 bardzo du¿a 

Zawartoœæ bia³ka 5 œrednia

Wysokoœæ roœlin [cm] 88 niska do œredniej 

Odpornoœæ na wyleganie 7,9 œrednia do du¿ej 

M¹czniak prawdziwy 8,1 œrednia do du¿ej 

Septorioza liœci 7 œrednia 

Septorioza plew 7,6 œrednia 

Rdza brunatna 8,1 œrednia do du¿ej 

Rdza ¿ó³ta 7,6 ma³a do œredniej 

Brunatna plamistoœæ liœci 7,9 œrednia do du¿ej 

Fuzarioza k³osów 7,9 œrednia do du¿ej 

Choroby podstawy ŸdŸb³a 7,9 œrednia do du¿ej 

�ród³o danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018 - wyci¹g
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
a  - przeciêtny poziom agrotechniki; a  - wysoki poziom agrotechniki1 2
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Termin siewu

Kompleks glebowy 
pszenny bardzo dobry

pszenny dobry

Kompleks glebowy 
pszenny wadliwy

¿ytni bardzo dobry

wczesny

optymalny

póŸny

bardzo póŸny

240-280

280-340

360-380

380-440

240-260

260-300

300-360

380-420

2Norma wysiewu (liczba kie³kuj¹cych ziaren na m )


