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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA ROK 2022 

OWIES JARY 

 

 

1. ROMULUS (5) 

2. SIWEK (5) * 

3. PERUN (2) 

4. PANTEON (1) 

5. POKER (1) 

6. RAMBO (1) 

7. REFLEKS (1) 

 

 

 

 

 

 

 

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)  
* Odmiana o ziarnie nieoplewionym 
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OWIES JARY-LOZ 2022 
 
ROMULUS Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski – dość duży. Odporność na 
mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i źdźbłową oraz septoriozę liści – dość mała, na helmintosporiozę 
– średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania średni, 
dojrzewania dość wczesny. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie 
zsypnym duża, wyrównanie ziaren dość duże. Zawartość białka i tłuszczu średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Danko HR Choryń. 
 
SIWEK Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na helmintosporiozę – 
dość duża, na rdzę źdźbłową i septoriozę liści – średnia, na rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. W stosunku 
do odmiany Polar charakteryzuje się podobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 
ziaren, lepszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, a także mniejszą 
zawartością białka i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: MHR. 
 
PERUN odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski średni. Odporność na rdzę 
źdźbłową – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści – 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość 
wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna 
średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka dość duża, tłuszczu mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 

PANTEON Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Odporność na septoriozę liści – 
dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. 
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania 
średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w 
stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. 
Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 

POKER Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego, 
rdzę owsa i septoriozę liści – średnia, na helmintosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość duży, masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość 
białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Danko HR Choryń. 

RAMBO Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego. Odporność na mączniaka 
prawdziwego i septoriozę liści – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. 
Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie 
zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
Hodowca: HR Strzelce. 

REFLEKS Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Odporność na 
rdzę źdźbłową i helmintosporioz ę – średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i septoriozę liści 
– dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i 
dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, 
gęstość w stanie duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce. 

 


