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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2021 

ZIEMNIAKI 

ZIEMNIAK JADALNY 
BARDZO WCZESNE:  
1. DENAR (10)    
2. IMPALA (7)  
 
WCZESNE:  
1. MICHALINA (8)  
2. GWIAZDA (7)  
3. BOHUN (3) 
4. MADELEINE (3)  
 
ŚREDNIOWCZESNE:   
1. SATINA (9) 
2. LECH (3) 
 
ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE:  
1. JELLY (4)  
 

ZIEMNIAK SKROBIOWY 
ŚREDNIOWCZESNE:  
1. ZUZANNA (10)  
2. MIESZKO (3) 
3. SZYPER (3) 
4. KUBA (1) 
 
ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE:  
1. KURAS (10)  
2. HINGA (4)  

 

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)  
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ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNY – LOZ 2021 

DENAR – odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 1999 r. Należy do grupy odmian bardzo 
wczesnych, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. 
Kłęby duże do bardzo dużych, okrągłoowalne do owalnych, skórka żółta, gładka; oczka płytkie do 
średnio płytkich; miąższ jasnożółty do żółtego. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji 
handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, 
odporna na wirusy; ocena odporności (Y;L) = (7;7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka – 3 w 
skali 9 stopniowej. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte 
 
IMPALA Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2003 r. Należy do grupy odmian bardzo 
wczesnych, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna o 
dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość 
podatna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą 
ziemniaka. Hodowca: Agrico B.A. 
 
 
ZIEMNIAK JADALNY WCZESNY – LOZ 2021 

 
MICHALINA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r. Odmiana średniowczesna, jadalna, w 
typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże okrągłoowalne o 
regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna o dużym 
udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusa Y, podatna na 
liściozwój i porażenie zarazą ziemniaka. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte 
 
GWIAZDA Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. Należy do grupy odmian wczesnych, 
jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, 
okrągłoowalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie 
miąższu. Odmiana dość plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika 
ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Hodowca: 
Hodowla Ziemniaka Zamarte. 
 
BOHUN Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2014r. Należy do grupy odmian wczesnych, 
jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, 
okrągłe o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. 
Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y mała, 
liściozwoju średnia; na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro 1 mątwika 
ziemniaczanego. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte. 
 
MADELEINE Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2016r. Odmiana jadalna w typie 
konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże okrągłoowalne, o regularnym 
kształcie, oczka bardzo płytkie, skórka i miąższ żółte. Plenność duża, duży udział frakcji handlowej w 
plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y mała, na zarazę ziemniaka dość mała. Hodowca Agrico B.A. 
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ZIEMNIAK JADALNY ŚREDNIOWCZESNY – LOZ 2021 
 
LECH Odmiana wpisana do Krajowego rejestru w 2016r. należy do grupy odmian średniowczesnych 
w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy średniej 
wielkości, okrągłoowalne o bardzo regularnym kształcie, płytkich oczkach. Skórka gładka, 
jasnoczerwona, miąższ jasnożółty. Plenność dość dobra, stabilna w latach badań; duży udział frakcji 
handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana 
odporna na patotyp Ro 1 mątwika ziemniaczanego. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte. 
 
SATINA Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2000 r. Należy do grupy odmian 
średniowczesnych, jadalnych w typie konsumpcyjnym wszechstronnie użytkowym, o dobrym smaku. 
Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, oczka płytkie; miąższ żółty, skórka żółta. Odmiana bardzo plenna, 
o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, , średnio 
odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, ocena odporności (Y;L) = (5;7), podatna na 
porażenie zarazą ziemniaka – 3 w skali 9 stopniowej. Przedstawiciel Hodowcy: Solana Polska. 
 
 
ZIEMNIAK JADALNY ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY – LOZ 2021 
 
JELLY Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje się bulwami 
bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Bardzo 
plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, 
średnio odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach dużego 
zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. Hodowca: Europlant  
 
 
 
ZIEMNIAK SKROBIOWY ŚREDNIOWCZESNY – LOZ 2021 

 
ZUZANNA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2007 r. Odmiana średniowczesna, skrobiowa, 
o średniej zawartości skrobi 19%. Bulwy wyrównane, średnie do dużych. Charakteryzuje się dużym 
udziałem frakcji handlowej w plonie ogólnym. Bardzo plenna, co przy wyżej podanej zawartości skrobi 
zapewnia wysoki jej plon. Jest odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, 
odporna na wirusa liściozwoju. Z uwagi na niską odporność na zarazę ziemniaka (3) wymaga ochrony 
przed tą chorobą. Odmiana przeznaczona tylko dla przemysłu skrobiowego. Hodowca: Europlant 

Pflanzenzucht GmbH. 
 
MIESZKO odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2015r. Odmiana średniowczesna, skrobiowa, o 
średniej zawartości skrobi 20%. Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne. Skórka żółta, miąższ 
jasnożółty. Plenność dobra. Odporność na wirus Y duża; na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana 
odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. Hodowca: PMHZ Strzekęcin. 
 
SZYPER odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2014r. Odmiana skrobiowa średniowczesna, w 
typie kulinarnym mączystym. Bulwy średnie do dużych, o dość regularnym kształcie, dość płytkich 
oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Zawartość skrobi duża do bardzo dużej. Odporna 
na wirusa Y i średnioodporna na wirusa liściozwoju i zarazę ziemniaka. Odmiana odporna na patotyp 
Ro1 mątwika ziemniaczanego. Hodowca: PMHZ Strzekęcin. 
 
 
KUBA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 1999 r. Odmiana średniowczesna, skrobiowa, o 
średniej zawartości skrobi 19,5%. Bulwy wyrównane, duże, okrągłoowalne. Skórka żółta, średnio 
gładka, oczka średnio płytkie, miąższ zółty do jasnożółtego.  Odmiana plenna, co przy wyżej podanej 
zawartości skrobi zapewnia wysoki jej plon. Jest odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo 
odporna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju. Hodowla Ziemniaka Zamarte. 
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ZIEMNIAK SKROBIOWY ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY – LOZ 2021 
 
KURAS odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2007r. Odmiana późna, skrobiowa - zawartość 
skrobi średnio 19%. Bardzo plenna o wysokim udziale bulw frakcji handlowej w plonie ogólnym. Bulwy 
bardzo duże, okrągłe, miąższ – kremowy. Charakteryzuję ją wysoka skłonność do gromadzenia 
glikoalkaloidów, co powoduje, że nie może być użytkowana na cele konsumpcyjne i paszowe. Jest 
odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirus Y, podatna na wirus liściozwoju. 
Cechuje ją też bardzo wysoka odporność na porażenie zarazą ziemniaka. Uprawa tylko z 
przeznaczeniem do wykorzystania w  przemyśle. Hodowca: Agrico B.A. 
 
HINGA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 1996r. Odmiana późna, skrobiowa o zawartości 
skrobi średnio 20%. Odmiana plenna, daje duże plony kłębów i bardzo duże plony skrobi. Odmiana 
odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liściozwoju. Jest odporna na porażenie zarazą 
ziemniaka. Hodowca: PMHZ Strzekęcin.  
 
 


