LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2021
GROCH SIEWNY-ODMIANY OGÓLNOUŻYTKOWE

1. BATUTA (6)
2. TARCHALSKA (6)
3. ASTRONAUTE (3)
4. SPOT (3)
5. OLIMP (1)

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)
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GROCH SIEWNY, ODMIANY OGÓLNOUŻYTKOWE - LOZ 2021
BATUTA Odmiana wąskolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na
paszę i konsumpcję. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do dość
późnego, okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą
sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą sztywnością przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatne
na choroby. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała.
Nasiona barwy żółtej, średniej wielkości, o zawartości białka nieco mniejszej od średniej. Odpowiednia
do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. Hodowca:
DANKO HR Choryń
TARCHALSKA Odmiana wąsolistna, przydatna uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem
na paszę oraz cele kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny
średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo
małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i
osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże
do dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała. Masa 1000 nasion dość duża. Udział
nasion bardzo dużych duży, bardzo małych bardzo mały. Intensywność pobierania wody przez
nasiona średnia do małej. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna
obsada roślin około 120 szt./m2. Hodowca: DANKO HR Choryń.
ASTRONAUTE Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z
przeznaczeniem na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży.
Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia
krótki do bardzo krótkiego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na
wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego
średnia do dużej, na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego średnia.
Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w
nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin
około 110 szt./m. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska
SPOT Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przydatna do uprawy na zbiór
suchych nasion z przeznaczeniem na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka średni do
dużego. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres
kwitnienia średni do krótkiego. Równomierność dojrzewania duża. Rośliny niskie. Odporność na
wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed zbiorem duża mała do średniej. Odporność na fuzaryjne
więdnięcie, zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwegi i mączniaka rzekomego – średnia.
Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna
surowego mała do średniej. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna
obsada roślin około 110 szt./m. Przedstawiciel hodowcy: IGP Polska
OLIMP odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, prze-znaczona do uprawy na suche
nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. Termin
kwitnienia dość wczesny, dojrzewania wczesny Okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny
niskie do średnio wysokich. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia do dużej, przed
zbiorem duża do bardzo dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie i mączniaka rzekomego śred-nia
do dużej, na mączniaka prawdziwego – średnia, na zgorzelową plamistość mała do średniej. Nasiona
żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo
dużej, włókna surowego średnia do dużej. Tempo rozgotowywania się nasion dobre. Optymalna
obsada roślin około 110 szt./m. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin
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