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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2021 

ŻYTO OZIME 

 

1. DAŃKOWSKIE TURKUS (3) 

2. KWS DOLARO F1 (3) 

3.  DAŃKOWSKIE GRANAT (2) 

4. KWS FLORANO F1 (2) 

5. KWS VINETTO F1 (2) 

6. KWS SERAFINO F1 (1) 

7. PIANO F1 (1) 

8. PIASTOWSKIE (1) 

 

 

 

 

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)  
F1 – odmiana mieszańcowa  
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ŻYTO OZIME – LOZ 2021 

DAŃKOWSKIE TURKUS Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na 
poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową i septoriozy liści – dość mała. 
Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska do bardzo 
niskiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: DANKO HR 

 
KWS DOLARO Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, 
na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo 
wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska 
 
DAŃKOWSKIE GRANAT Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność 
powyżej najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i rdzę źdźbłową – dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści 
– średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania 
średnie, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa 
temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: DANKO HR 
 
KWS FLORANO Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
powyżej średniej. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego – dość mała. 
Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. 
Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka mała. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo 
wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska 

KWS VINETTO Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści i 
rynchosporiozę – dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny,  
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, 
zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, 
końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Przedstawiciel 
hodowcy: KWS Lochow Polska 
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KWS SERAFINO Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i 
rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła – 
średnia. Rośliny średnie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie średnia,  liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość mała.  Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska 

PIANO Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do 
uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na choroby podstawy źdźbła i rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, 
rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i  septoriozy liści – średnia, na pleśń śniegową – mała. Rośliny niskie, o 
dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, 
wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie 
ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska 

PIASTOWSKIE Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie 
czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. 
Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści i choroby 
podstawy źdźbła – średnia,  na pleśń śniegową i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny wysokie, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, 
wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie 
średnia, liczba opada-nia mała, zawartość białka duża do bardzo dużej. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość mała.  Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin. 

 


