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WSTĘP 

 
W styczniu 2022 w formie zdalnej odbyło się Posiedzenie Lubuskiego Zespołu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na którym ustalone zostały 

Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego, grochu 

siewnego, łubinów ( wąskolistnych i żółtych) oraz soi do uprawy w województwie 

lubuskim na rok 2022. 

Decyzje dotyczące utworzenia LOZ na dany rok oraz włączenia lub wycofania 

odmian podejmowane są na spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu PDO po przedstawieniu 

propozycji dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie (Stacja 

Koordynująca) i po przeanalizowaniu wyników doświadczeń prowadzonych w 

województwie lubuskim. Doświadczenia w naszym województwie zakładane są w trzech 

punktach: 

- Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie, 

- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - z rejonizacją w Szprotawie, 

- Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. - Grupa IHAR oddział Małyszyn. 

Warunkiem zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest 

odpowiednia ilość doświadczeń i czas badania - przynajmniej 2 lata w systemie PDO. 

Głównym kryterium oceny odmiany przed zamieszczeniem na LOZ jest jej 

wysokość i stabilność plonowania w województwie lubuskim, ponadto analizuje się inne 

cechy odmiany, jak np. odporność na choroby, zimotrwałość, wartość technologiczną, 

jakość ziarna, przydatność dla przemysłu i specyficznych warunków klimatycznych. 

Celem tworzenia Listy Odmian Zalecanych jest wskazanie rolnikom 

województwa lubuskiego najlepszych i sprawdzonych w naszych warunkach odmian 

spośród tych, wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian i Wspólnotowego Katalogu 

Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej. 

Informacje na temat Listy Odmian Zalecanych można uzyskać w: Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, Lubuskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku, Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie 

Marszałkowskim w Zielonej Górze i w Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze. 

 

Mariusz Krepski  

Dyrektor Stacji Koordynującej PDO w województwie lubuskim 
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ZASADY PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ 

 

Doświadczenia z większością gatunków, z wyjątkiem owsa, ziemniaków i rzepaku 

ozimego, prowadzone są na dwóch poziomach agrotechnicznych: przeciętnym 

i intensywnym. 

Wyszczególnienie Poziom przeciętny a1 Poziom intensywny a2 

Nawożenie azotowe 

Wysokość przeciętna 

dla danego regionu, 

w którym prowadzone 

jest doświadczenie 

a1 + 40 kg/ha dla zbóż 

Fungicydy Nie stosuje się* 

           Dla zbóż w fazie: 

1. pierwszego kolanka, 

2. kłoszenia. 

Regulator wzrostu Nie stosuje się* Obowiązkowo 

Nawożenie dolistne 

preparatem 

wieloskładnikowym 

Dopuszczalne tylko 

w razie niekorzystnego 

przebiegu wegetacji 

Obowiązkowo 

 

*Na poziomie o przeciętnej agrotechnice nie stosuje się ochrony przeciw chorobom ani 

regulatora wzrostu, w celu sprawdzenia odporności na choroby i określenia naturalnej 

wysokości roślin i podatności na wyleganie. 

 

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest regionalnym (wojewódzkim) 

systemem badań odmianowo-agrotechnicznych mającym na celu dostarczenie rolnikom 

możliwie pełnej informacji o przydatności zarejestrowanych odmian do upraw w ich 

rejonie. 
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LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) DO UPRAWY 

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA ROK 2022 

Pszenica  

ozima 

Pszenżyto  

ozime 

Żyto 

 ozime 

Jęczmień  

ozimy 

SY Orofino Tadeus Dańkowskie Granat Mirabelle 

Owacja Belcanto Piano F1 KWS Higgins 

Linus Lombardo KWS Trebiano F1 Jakubus 

RGT Bilanz Meloman KWS Serafino F1 Zenek 

RGT Kilimanjaro Trefl KWS Tayo F1 Melia 

Medalistka SU Liborius KWS Berado F1 KWS Flemming 

Formacja  KWS Jethro F1  

Opoka    

Venecja    
 

F-1 odmiany mieszańcowe 

 

Rzepak ozimy - odmiany populacyjne 

Derrick                     Gemini 
 

Rzepak ozimy - odmiany mieszańcowe 

Absolut Angelico Dominator Dynamic 

Advocat Prince Artemis Ambassador 

Chopin Duke Aurelia DK Exporter 
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Groch  

siewny 

Łubin 

wąskolistny 

Łubin  

żółty 
Soja 

Astronaute Samba Puma Adessa 

Mandaryn Tango Mister Obelix * 

Olimp Agat  Abelina 

Grot Bolero  Nessie PZO * 

Kazek Rumba  Achillea * 

Prosper Neron  Acardia * 

 Furman  Albiensis * 

   Amiata * 

* - w przypadku odmian soi niewpisanych do KR (pochodzących z CCA) po dwóch latach badań 

PDO możliwa jest jedynie rekomendacja wstępna 
 

 

Powyższe odmiany mimo zmiennych warunków wegetacji w latach 2018-2020 

prowadzone w doświadczeniach PDO potwierdziły dużą przydatność do uprawy w 

warunkach naszego województwa. Lista Odmian Zaleconych ułatwia dokonanie wyboru 

odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków. Wyżej wymienione 

odmiany biorą udział w badaniach PDO w roku 2021-2022.

Pszenica 

 jara 

Pszenżyto 

 jare 

Jęczmień 

 jary 
Owies 

Jarlanka Odys Forman Agent 

Mandaryna Santos Etoile Perun 

Alibi Impetus Mecenas Panteon 

WPB Troy  KWS Harris Poker 

Anakonda  MHR Fajter  

Aura  Adwokat  
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CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2022 ROKU  

PSZENICA OZIMA 

 

SY OROFINO - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo 

dobrej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę 

brunatną, rdzę żółtą i septoriozy liści – dość duża, na brunatną plamistość liści, 

septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. 

Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wydajność ogólna mąki średnia. 

 

OWACJA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. 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, ilość glutenu dość duża. Wydajność ogólna 

mąki dość duża.  

 

LINUS - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. 

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 mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, 

liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wydajność 

ogólna mąki dość dobra. 

 

RGT BILANZ - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Odporność na 

choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści, 
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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. Wydajność ogólna mąki dość 

mała. 

 

RGT KILIMANJARO - odmiana jakościowa (grupa A) o bardzo wysokich 

parametrach wypiekowych. Wyróżnia się w szczególności liczbą opadania, która 

została oceniona na maksymalne 9 pkt. Nawet w przypadku niekorzystnej pogody 

i przedłużającego zbioru odmiana nie reaguje radykalnym spadkiem tego 

parametru. Odmiana nie ma skłonności do porastania w kłosie i wyróżnia się 

bardzo wysoką odpornością na większość patogenów chorobotwórczych. Średnią 

odporność wykazuje jedynie w przypadku mączniaka prawdziwego, przeciwko 

któremu rośliny chronić należy bardziej intensywnie.  

 

MEDALISTKA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość słaba. 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. Wydajność ogólna mąki średnia.  

 

FORMACJA - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. 

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. 

Wydajność ogólna mąki średnia.  
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OPOKA - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo 

dobrej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, 

brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na rdzę 

brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę żółtą – bardzo mała. Rośliny 

wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie 

przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki 

średnia. 

 

VENECJA - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę 

plew – średnia, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy 

liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do 

bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wydajność 

ogólna mąki średnia. 

 

PSZENŻYTO OZIME 

 

TADEUS - odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na 

pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – dość duża, 

na rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na 

rdzę brunatną i septoriozę plew – dość mała. Rośliny niskie, o dużej odporności 

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, 

wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na 

porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka 

średnia. 

 

BELCANTO - Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność 

na rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – 

średnia, na pleśń śniegową i septoriozę plew – dość mała. Rośliny średniej 
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wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość 

ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość 

duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia.  

 

LOMBARDO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Odporność na 

mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na pleń śniegową, 

choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – 

średnia, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie, o małej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren 

duża, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała, 

odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – średnie. Zawartość białka 

mała.  

 

MELOMAN - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Odporność na 

mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, 

rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na 

rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny średniej 

wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, 

dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość 

ziarna w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, 

liczba opadania – duża. Zawartość białka dość mała.  

 

TREFL - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka 

prawdziwego – duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, septoriozę liści i 

fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę i septoriozę plew – średnia, na 

pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość wysokie, o 

małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania – 

średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w 

stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, 

liczba opadania – dość duża. Zawartość białka średnia.  

 

SU LIBORIUS - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę 

żółtą – duża, na pleśń śniegową, fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę plew i 



12 

 

septoriozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość wysokie, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w 

stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość 

małe. Zawartość białka mała.  

 

ŻYTO OZIME 

 

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.  

 

PIANO - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), 

przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. 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.  

 

KWS TREBIANO - Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem 

„Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, 

rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – dość duża, na pleśń śniegową i septoriozy liści 

– średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie 

ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na 
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porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża, zawartość białka mała 

do bardzo małej.  

 

KWS SERAFINO - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do 

uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową, rdzę 

brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę – dość duża, na choroby podstawy 

źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową – średnia. 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 mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, 

liczba opadania dość duża, zawartość białka mała.  

 

KWS TAYO - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen 

Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na 

pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozy liści – dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia. 

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, 

gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w 

kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała.  

 

KWS BERADO - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem 

„Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, 

rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śniegową i rdzę źdźbłową 

– średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej 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 przeciętna, 

liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do bardzo małej.  

 

KWS JETHRO -odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen 

Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na 

choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy 

liści – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia. 

Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 
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dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, 

gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w 

kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do 

bardzo małej.  

 

JĘCZMIEŃ OZIMY 

 

MIRABELLE - Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do 

bardzo dobrej. Odporność na ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na 

mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę 

– średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna 

dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie 

średnie. 

 

KWS HIGGINS - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo 

dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę 

jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, 

gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie.  

 

JAKUBUS - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. 

Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej 

wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość 

dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie.  

 

ZENEK - odmiana o dużej wczesności i zimotrwałości. Rośliny średniej 

wysokości o dobrej odporności na wylęganie. Posiada zwiększoną tolerancję na 

zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Wykazuje 

dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 

rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą 

ilością pośladu.  
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MELIA - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo 

dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę jęczmienia, 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – 

dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie 

ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie 

dość duże.  

 

KWS FLEMMING - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra 

do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – 

dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość 

– średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie 

ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie 

dość duże. 

 

RZEPAK OZIMY 

 

DERRICK - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w 

nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w 

suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość duża. 

Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej wysokości, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 

technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i 

choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i 

czerń krzyżowych średnia. 

 

GEMINI - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w 

nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w 

suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion dość duża. Zimotrwałość 

roślin dość duża. Roś liny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby 

podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej. 
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ABSOLUT - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu w nasionach nieco mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. 

Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 

średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 

nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą 

zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych 

większa od średniej.  

 

ADVOCAT - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. 

Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 

średnia. Zimotrwałość roślin duża. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, 

dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą 

zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń 

krzyżowych średnia. 

 

CHOPIN - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. 

Zawartość tłuszczu w nasionach nieco większa od średniej, glukozynolanów 

znacznie większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 

większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin mniejsza od 

średniej. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średnia. Odporność na 

zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi 

średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej.  

 

ANGELICO - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. 

Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów znacznie powyżej 

średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco większa od 

średniej. Masa 1000 nasion powyżej średniej. Zimotrwałość roślin mniejsza od 

przeciętnej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 

twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby 

podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.  



17 

 

PRINCE - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu 

w nasionach nieco większa od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. 

Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 

1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej wysokości, 

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco 

wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na 

zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą 

zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

 

DUKE - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w 

nasionach dość duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w 

suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od 

średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, 

suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy 

łodygi większa od średniej. 

 

DOMINATOR - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w 

suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion dość mała. Zimotrwałość 

roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 

wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę 

kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. 

 

ARTEMIS - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu i glukozynolanów nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie 

beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość 

roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na 

zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, 

na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. 
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AURELIA - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie 

beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość 

roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby 

podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. 

 

DYNAMIC - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. 

Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów powyżej średniej. 

Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion 

mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco 

wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na 

zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą 

zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

 

AMBASSADOR - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość 

tłuszczu i glukozynolanów nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie 

beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość 

roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średnia. 

Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od 

średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

 

DK EKSPORTER - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. 

Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w 

suchej masie bez-tłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. 

Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności 

na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń 

krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. 
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PSZENICA JARA 

 

JARLANKA - Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. 

Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 

prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość 

niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie 

zsypnym średnie.  

 

MANDARYNA - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo 

dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew - 

dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę liści 

oraz fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności 

na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża.  

 

ALIBI - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Odporność na rdzę 

brunatną i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 

prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – 

średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 

bardzo duża, wyrównanie bardzo dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia.  

 

WPB TROY - Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do 

bardzo dobrej. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy 

źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy 

liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny średniej 

wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość 

wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, 

gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, 

liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo 

dużej.  
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ANAKONDA - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, 

septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na rdzę żółtą i brunatną plamistość 

liści – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość 

małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym 

dość mała. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania bardzo duża. 

Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. 

 

AURA - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów – dość duża, na 

choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej wysokości, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym 

średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do 

bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża 

 

PSZENŻYTO JARE 

 

ODYS - odmiana pastewna. Plenność dość dobra. Odporność na rdzę żółtą – dość 

duża, na mączniaka prawdziwe-go, rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunatną 

plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny o przeciętnej 

wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna W stanie 

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania 

przeciętna. Zawartość białka dość mała.  

 

SANTOS - odmiana pastewna. Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną, 

rdzę żółtą, rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę 

plew – dość duża, na mączniaka prawdziwego – mała. Rośliny dość wysokie, o 

średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. 

Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w 

stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba 

opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. 



21 

 

IMPETUS - odmiana pastewna. Plenność dobra. Odporność na mączniaka 

prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na rdzę brunatną, rynchosporiozę, 

brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny 

niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym 

dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. 

Zawartość białka średnia. 

 

JĘCZMIEŃ JARY 

 

FORMAN - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na 

mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na 

plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość 

niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 

przeciętny. Masa 1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w 

stanie zsypnym średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża 

 

ETOILE - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na 

ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę 

jęczmienia – średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość mała. 

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w 

stanie zsypnym i zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. 

 

MECENAS - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na 

plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na mączniaka 

prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. 

Masa 1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna wstanie zsypnym 

dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna 
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KWS HARRIS - odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost 

plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. 

Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę jęczmienia, 

plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – 

dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 

mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. 

Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

 

MHR FAJTER - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na 

plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, 

na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość niskie, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren,, gęstość ziarna w stanie zsypnym i 

zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

 

ADWOKAT - odmiana typu pastewnego. Plenność dość duża. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na 

mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny niskie, o dość 

dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania 

przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość 

białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

 

OWIES 

 

AGENT - 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 – dość duża, na rdzę 

owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – 

mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

wiechowania wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego, 

masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 

w stanie zsypnym mała.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

GROCH SIEWNY 

 

ASTRONAUTE - Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach. 

Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. 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, MTN średnia do dużej.  

 

MANDARYN - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przeznaczona do uprawy 

na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i plon 
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białka duży Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny dość niskie. 

Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. 

Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka 

prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – dość mała.  Nasiona żółte, 

masa 1000 nasion duża.  

 

OLIMP - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, 

przeznaczona do uprawy na suche nasi ona, do wykorzystania na paszę i 

konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość 

wczesny, dojrzewania wczesny. 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 średnia do 

dużej, na mączniaka prawdziwego – średnia, na zgorzelową plamistość mała do 

średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej.  

 

GROT - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona 

do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon 

nasion średni do dużego, plon białka średni. Termin kwitnienia wczesny, termin 

dojrzewania średni, okres kwitnienia dość długi. Równomierność dojrzewania 

dobra. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia 

dość mała, przed zbiorem mała. Odporność na zgorzelową plamistość, mączniaka 

prawdziwego i mączniaka rzekomego – średnia, na fuzaryjne więdnięcie – 

mniejsza od średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. 

 

KAZEK - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, 

przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i 

konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka dość duży. Termin kwitnienia i 

dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania średnia. 

Rośliny dość wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia oraz przed 

zbiorem mała do średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, mączniaka 

prawdziwego i mączniaka rzekomego – większa od średniej, na zgorzelową 

plamistość – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. 

 

PROSPER - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, 

przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i 



25 

 

konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka dość duży. Termin kwitnienia i 

dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo 

dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość 

duża, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową 

plamistość, mączniaka prawdziwego oraz mączniaka rzekomego – średnia. 

Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. 

 

ŁUBIN WĄSKOLISTNY 

 

SAMBA - Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do 

uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży. Rośliny średniej 

wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia poniżej 

średniej i przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, 

na antraknozę średnia. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania 

strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion dość duża. 

Zawartość alkaloidów dość duża w porównaniu do innych odmian 

niskoalkaloidowych 

 

TANGO - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Plon nasion duży, plon 

białka bardzo duży. Rośliny wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na 

wyleganie. Odporność na choroby duża do bardzo dużej. Dojrzewa dość 

równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała.  

 

AGAT - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy 

na nasiona paszowe. Plon nasion oraz plon białka bardzo duży. Rośliny średniej 

wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia mała, przed 

zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na antraknozę 

– średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i 

osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka 

ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego 

dość duża, alkaloidów mała.  

 

BOLERO - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy 

na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. 

Rośliny średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. 
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Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża 

odporność na na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do 

pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. 

Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna 

surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała.  

 

RUMBA - Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy 

na nasiona paszowe. Plon nasion duży, stabilny w latach badań. Plon białka 

bardzo duży. Rośliny wysokie. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia bardzo 

małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na choroby duża do bardzo dużej. 

Dojrzewa dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania 

nasion dość mała. Masa 1000 nasion dość mała do średniej. Odpowiednia do 

uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego.  

 

NERON - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do 

uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży, plon białka średni do dużego. 

Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca 

kwitnienia i przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość 

duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania 

strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość 

w nasionach białka ogólnego mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego 

duża. Zawartość alkaloidów mała.  

 

FURMAN - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do 

uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka 

duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. 

Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca 

kwitnienia i przed zbiorem duża. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do 

pękania strąków bardzo mała. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – duża, na 

antraknozę – średnia. Masa 1000 nasion średnia. 

 

ŁUBIN ŻÓŁTY 

 

PUMA - Odmiana niesamokończąca, plon nasion i białka bardzo duży, stabilny 

w latach badań. Rośliny wysokie, odporność na wyleganie roślin w fazie końca 
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kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność na fuzaryjne 

więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewania 

przeciętna. 

 

MISTER – łubin żółty, odmiana tradycyjna, wczesna, mało wrażliwa na 

opóźnienie siewu, o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych nasionach. 

Odmiana dobrze plonująca, o dużej odporności na choroby fuzaryjne, zalecana do 

uprawy na terenie całego kraju.  

 

SOJA 

 

ADESSA - Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni, jednak większy niż innych 

odmian o podobnej wczesności. Termin kwitnienia roślin wczesny, okres 

kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny 

do bardzo wczesnego. Rośliny dość niskie. Osadzenie najniższych strąków 

bardzo niskie. Odporność na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na 

bakteryjną ospowatość, zgorzelową plamistość i na bakteryjną 149 plamistość – 

średnia. Równomierność dojrzewania bardzo duża. Odporność na pękanie 

strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia.  

 

ABELINA - Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w 

latach badań. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia długi. Początek 

dojrzewania i dojrzałość techniczna średniowczesna. Rośliny wysokie, najniższe 

strąki osadzone dość wysoko. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie 

występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. 

Odporność na bakteryjną ospowatość powyżej średniej. Dojrzewanie 

równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa 1000 nasion 

średnia.  

 

Odmiany OBELIX, NESSIE PZO, ACHILLEA, ACARDIA, ALBIENSIS 

i AMIATA nie są zarejestrowane w Polsce, a wpisane są Wspólnotowego 

Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA. 

 


