LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2021
PSZENICA OZIMA

1. ARTIST B (6)
2. RGT KILIMANJARO A (5)
3. LINUS A (4)
4. FORMACJA A (2)
5. MEDALISTKA B (2)
6. RGT BILANZ B (2)
7. BŁYSKAWICA B (1)
8. EUFORIA A (1)
9. OWACJA B (1)
10. PLEJADA B (1)

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)
A – odmiany jakościowe
B – odmiany chlebowe
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PSZENICA OZIMA – LOZ 2021
ARTIST Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i
septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną
plamistość liści i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość
słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba
opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo
dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Przedstawiciel hodowcy: DSV Polska.
RGT KILIMANJARO Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej.
Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na rdzę
brunatną, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy
źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała.
Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża.
Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża.
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska.
LINUS Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość 4,0. Odporność na
ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną – dość duża Rośliny dość niskie, o dość dużej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość
mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w
kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża.
Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na
zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska.
FORMACJA Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 4,5. Odporność na septoriozę plew –
dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę
kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści – dość mała. Rośliny wysokie, o dość
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na
porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu
dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.
MEDALISTKA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość słaba. Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,5. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę
żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę
brunatną, septoriozy liści i septoriozę plew – dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie
ziarna i gęstość w stanie zsypnym dość duże. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba
opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do
bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin.
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RGT BILANZ Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,5. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka
prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę
brunatną i brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna
dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba
opadania bardzo duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny
SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska.
BŁYSKAWICA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 4,0. Odporność na rdzę brunatną – dość duża,
na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i septoriozy liści – średnia, na brunatną plamistość liści,
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na mączniaka prawdziwego – mała. Rośliny dość
niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża.
Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała,
ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała.
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin.
EUFORIA Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 5,5. Odporność na mączniaka
prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści,
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny dość
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża.
Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia,
ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna
mąki średnia.Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
OWACJA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,5. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści
i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści
i septoriozę plew – średnia, na rdzę żółtą – mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o małej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren
średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w
kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS
duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość
duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
PLEJADA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 5,0. Odporność na choroby podstawy źdźbła,
mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość
duża, na brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia,
wyrównanie ziarna słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia,
liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik
sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby
dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
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