
jęczmień jary
RUBASZEK

• wysokie i stabilne plony w całym kraju

• najsztywniejsze źdźbło

• najwyższa odporność na rdzę jęczmienia

1. miejsce w PDO 2017 (a1)
2. miejsce w PDO 2016 (a1) 
oraz PDO 2017 (a2)



Zalety
•	 dobrze	plonuje	w	skali	całego	kraju,	zarówno	na	średnim,	

jak	i	na	intensywnym	poziomie	uprawy
•	 stabilny	plon	powyżej	odmian	wzorcowych	w	dwóch	

ostatnich	latach	w	PDO
•	 odmiana	z	genem	Mlo	warunkującym	niewrażliwość	na	

porażenie	przez	mączniaka	prawdziwego
•	 rośliny	średniej	wysokości	o	dobrej	odporności	na	

wyleganie
•	 odmiana	o	dobrej	odporności	na	porażenia	występujące	

w	jęczmieniu
•	 nasiona	o	dość	wysokiej	zawartości	białka	

Ważniejsze cechy  
rolniczo-użytkowe

Kierunek użytkowania pastewny

Termin kłoszenia* 157 średni

Termin dojrzałości woskowej* 197 średni

Wysokość roślin 70 niska do średniej

Odporność na wyleganie 7,1 wysoka

Reakcja na zakwaszenie gleby 5 na poziomie odmian 
krajowego rejestru

MTZ 47-48	g na poziomie odmian 
krajowego rejestru

*	(liczba	dni	od	01	stycznia)

 
Charakterystyka jakościowa

Wyrównanie ziarna > 2,5 mm 86% na poziomie odmian 
krajowego rejestru

Gęstość ziarna w stanie zsypnym 6 duża

Zawartość białka 5 na poziomie odmian 
krajowego rejestru

Odporność na choroby 
Mączniak prawdziwy 8,1 bardzo wysoka (Mlo)

Plamistość siatkowa 7,4 wysoka

Rdza jęczmienia 7,6 wysoka

Rynchosporioza 7,7 wysoka

Ciemnobrunatna  
plamistość liści

7,4 wysoka

Nawożenie mineralne
Przedsiewne 50	–	80	kg/ha

80-120	kg/ha
40	kg/ha
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Strzelanie w źdźbło do	20	kg N

Rubaszek jęczmień jary

Rekomendacja COBORU do 
uprawy w województwach:
- lubuskie 2016
- świętokrzyskie 2017
- zachodnio-pomorskie 2016
- mazowieckie 2017
- opolskie 2017
- warmińsko-mazurskie 2016
- wielkopolskie 2017
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\\ Doświadczenia COBORU 2013-2017

\\ COBORU, doświadczenia 
porejestrowe 2017

   agrotechnika a
1

   agrotechnika a
2

   rejestrowe

   porejestrowe

Właściwości plonotwórcze

1. miejsce w PDO 2017 (a1)
2. miejsce w PDO 2016 (a1) 
oraz PDO 2017 (a2)



Oddział Bąków
46-233	Bąków
woj.	opolskie	
tel.	77	413	17	92
bakow@hrsmolice.pl

Oddział Przebędowo
62-095	Murowana	Goślina
woj.	wielkopolskie
tel.	61	812	23	95
przebedowo@hrsmolice.pl

Oddział Ożańsk
37-500	Jarosław
woj.	podkarpackie
tel.	16	621	54	02
ozansk@hrsmolice.pl	

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice	146,	63-740	Kobylin,	woj.	wielkopolskie
tel.	65	548	24	20,	e-mail:	smolice@hrsmolice.pl,	www.hrsmolice.pl

„Od trzech lat mamy w swojej ofercie nowość jeśli chodzi o odmianę jęczmienia jarego – 
Rubaszek z HR Smolice. Rubaszka wysialiśmy po raz pierwszy w naszym zakładzie w 2014 
roku na areale 5 ha. Plantacja wyglądała niczym „powierzchnia oceanu”, zapowiadając już 
w czerwcu wysokie plony ziarna. Potwierdziły to żniwa, bo ostatecznie plon sięgnął 70 dt/
ha, co w przypadku jęczmienia jarego jest wynikiem bardzo dobrym. Polecam Rubaszka 
wszystkim rolnikom ze względu na jego wysoki stabilny plon na poziomie odmian 
wzorcowych polskich i zagranicznych oraz wysoką odporność na wyleganie i choroby 
grzybowe występujące w jęczmieniu jarym.”
mgr inż. Marek Wawer – dyrektor zakładu

Opinia producenta

\\ na zdjęciu: Michał Kamiński – autor 
odmiany, główny hodowca jęczmienia 
jarego w ZD IHAR – PIB Radzików

\\ Twój sprzedawca nasion


