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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2022 

ŁUBIN ZÓŁTY 

 

 

1. MISTER (7) 

2. PUMA (4) 

3. DIAMENT (1) 

4. GOLDENEYE (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat) 
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ŁUBIN ŻÓŁTY – LOZ 2022 
 

MISTER Odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka 
bardzo duży, stabilny w latach użytkowania. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny 
do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia średni. Wyleganie w fazie początku kwitnienia bardzo małe, w 
końcu kwitnienia bardzo małe do małego, przed zbiorem małe. Dojrzewanie równomierne. Nasiona 
średniej wielkości. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej. Hodowca: PHR. 
 
PUMA Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 
Plon nasion i białka bardzo duży. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny wysokie. Odporność na 
wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność na 
fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. 
Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość duży. Masa 1000 nasion duża. Zawartość 
białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w nasionach średnia. Zawartość alkaloidów 
bardzo mała. Hodowca: HR Smolice. 
 
DIAMENT Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona 
paszowe. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania 
roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin 
w fazie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknoz ę – średnia. 
Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, 
włókna surowego dość mała. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie 
na nasiona około 90 szt./m2. Hodowca: PHR 
 
GOLDENEYE Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona 
paszowe. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania 
roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin 
w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem dość mała. Odporność na antraknozę – średnia. 
Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość w nasionach białka ogólnego, tłuszczu i włókna surowego – 
średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 
szt./m2. Hodowca: PHR 
 


