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WPROWADZENIE

W dniu 20 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiego 
Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w for-
mie wideokonferencji, na którym ustalone zostały Listy Odmian Zalecanych 
(LOZ) do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego na rok 2022 zbóż ozi-
mych i jarych, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, bobi-
ku, soi, ziemniaków oraz  rzepaku ozimego. 

Decyzje dotyczące utworzenia LOZ oraz włączenia lub wycofania z nich 
odmian podejmowane są przez dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woje-
wództwie, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Wojewódzkiego 
Zespołu PDO. LOZ tworzy się w oparciu o co najmniej 4-letnie wyniki do-
świadczeń odmianowych (2 lata badań rejestrowych lub 2 lata badań rozpo-
znawczych) oraz 2 lata doświadczeń PDO 

Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy odmiana uzyskała bardzo do-
bre wyniki 2-letnich badań urzędowych WGO lub badań rozpoznawczych 
oraz potwierdziła je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDO, możliwa 
jest jej wstępna rekomendacja już po trzech latach badań. LOZ w danym 
gatunku można utworzyć w przypadku prowadzenia w województwie, 
co najmniej trzech doświadczeń PDO. LOZ dla danego gatunku może być 
tworzona tylko przy zapewnieniu odpowiedniej liczebności doświadczeń 
w tym gatunku w dłuższym okresie czasu. 

Celem tworzenia List Odmian Zalecanych jest wskazanie wśród kilku-
dziesięciu odmian wpisanych do Krajowego rejestru Odmian i Wspólnoto-
wego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej takiej odmiany, 
której uprawa gwarantuje uzyskanie dobrych wyników. 

Odmiany zamieszczone w LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przy-
datność do uprawy w warunkach naszego województwa. Uprawa właści-
wej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodar-
stwie rolnym.

 
 Przewodnicząca Świętokrzyskiego Zespołu PDO

 mgr inż. Ewa Kotarska
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ZASADY PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ

Doświadczenia z większością gatunków, z wyjątkiem: owsa, rzepaku 
ozimego, grochu, łubinu, bobiku, soi  oraz ziemniaków 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 N dla zbóż

Fungicydy nie stosuje się*

dla zbóż w fazie:
1.pierwszego kolanka 

(strzelanie w źdźbło)
2.początku kłoszenia

Regulator wzrostu nie stosuje się* obowiązkowo
Nawożenie dolistne 
preparatami wielo-
składnikowymi

dopuszczalne tylko  
w razie niekorzystnego 
przebiegu wegetacji

obowiązkowe

* na poziomie o przeciętnej agrotechnice nie stosuje się ochrony przeciw choro-
bom ani regulatora wzrostu w celu sprawdzenia odporności na choroby i określenia 
naturalnej wysokości roślin i podatności na wyleganie.

Objaśnienia:

Wzorzec – średnia ogólna ze wszystkich badanych odmian w danym roku 
z jednego poziomu agrotechnicznego. Inna jest wartość wzorca dla poziomu 
przeciętnego, inna – dla poziomu intensywnego, dlatego nie można na 
podstawie tekstu obliczyć przyrostu plonu na poziomie intensywnym.

Oceny podawane są w skali 9 stopniowej, w której 9 oznacza ocenę najbar-
dziej korzystną: 5 – ocenę średnią, 1 – ocenę najgorszą

Szczegółowe dane zamieszczone są w biuletynie „Porejestrowe Doświad-
czalnictwo Odmianowe – wyniki 2022” wydawanym przez SDOO w Słupi.
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PSZENICA OZIMA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana Wartość 
technologiczna

LINUS
FORMACjA

RgT KILIManJaRO
RgT METRONOM

COMANDOR
ARTIST

SY OROFINO
Lg KERaMIK

A
A
A
A
A
B
B
B

Wartości technologiczne:  
A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w woj. 
świętokrzyskim w latach 2019-2021

PSZENICA  OZIMA 
 

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022 

 

Odmiana Wartość 
technologiczna 

LINUS A 
FORMACJA A 
RGT KILIMANJARO A 
RGT METRONOM A 
COMANDOR A 
ARTIST B 
SY OROFINO B 

LG KERAMIK B 
 

Wartości technologiczne: 
 A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa 

 
 
 

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki w woj. świętokrzyskim 
w latach 2019-2021                      
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(2 lata badań)
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poziom a1 - uprawa standardowa: N 110 kg/ha poziom a2 - uprawa intensywna: N 150 kg/ha,  2 x fungicydy wiosną, regulator wzrostu
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CHaRaKETRYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH
PSZENICY OZIMEj 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon pszenicy ozimej 
za lata 2019-2021 wyniósł:

• 87,1 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechnicznym
• 98,3 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechnicznym

LINUS – odmiana francuska – RAGT 2n; Rue Emile Singla, pełnomoc-
nik hodowcy – RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice. Wpisana do 
Krajowego rejestru w 2011 roku. Zimotrwałość prawie  średnia 4,0 w skali 
9 stopniowej. Odmiana jakościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 
2019-2021 wynosił 100 % wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % wzorca 
na intensywnym poziomie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzy-
skim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 103%  wzorca na 
przeciętnym i  104 % wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na waż-
niejsze 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 śred-
nia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

FORMaCJa – odmiana polska – Poznańska Hodowla Roślin, Tulce. Wpi-
sana do Krajowego rejestru w 2017 roku.  Zimotrwałość prawie średnia 4,5 

w skali 9 stopniowej. Odmiana jakościowa (grupa a). Średni plon z kraju za 
lata 2019-2021 wyniósł 98 % wzorca na przeciętnym poziomie i 98 % wzorca 
na intensywnym poziomie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzy-
skim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 100 % wzorca 
na przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na intensywnym poziomie. Od-
porność 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 wyso-
kie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna śred-
nie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie 
przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaź-
nik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki 
średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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RgT KILIManJaRO – odmiana francuska – RAGT 2n; Rue Emile Singla, 
pełnomocnik hodowcy – RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice. Wpi-
sana do Krajowego rejestru w 2014 roku. Zimotrwałość prawie średnia 4,0 
w skali 9 stopniowej. Odmiana jakościowa  (grupa a). Średni plon z kraju 
za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca na przeciętnym poziomie i 100 % 
wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach PDO w woj. święto-
krzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości  103 % wzorca 
na przeciętnym poziomie i 103 % wzorca na intensywnym poziomie. Odpor-
ność 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, doj-
rzewania 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 sedy-
mentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

RgT METROnOM – odmiana francuska – RAGT 2n; Rue Emile Singla, 
pełnomocnik hodowcy – RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice. Wpi-
sana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Zimotrwałość prawie średnia 4,5 
w skali 9 stopniowej. Odmiana jakościowa  (grupa a). Średni plon z kraju za 
lata 2019-2021 wyniósł 96 % wzorca na przeciętnym poziomie i 97 % wzorca 
na intensywnym poziomie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzy-
skim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 101 % wzorca na 
przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na intensywnym poziomie. Odpor-
ność na septoriozy liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żół-
tą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, 
na choroby podstawy źdźbła i  rdzę brunatną – dość mała. Rośliny średniej 
wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna 
dość dobre, 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 duża.

COManDOR – odmiana polska – DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. 
Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Zimotrwałość pra-
wie średnia 4,5 w skali 9 stopniowej. Odmiana jakościowa (grupa a). Średni 
plon z  kraju za lata 2019-2021 wyniósł 98 % wzorca na przeciętnym po-
ziomie i 98 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 
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103% wzorca na przeciętnym poziomie 102 % wzorca  na intensywnym pozio-
mie. Odporność na choroby podstawy  źdźbła i rdzę brunatną – dość duża, 
na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość, septoriozy 
liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, 
o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie 
zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opa-
dania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik 
sendymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna. 

aRTIST – odmiana niemiecka – Deutsche Saatveredelung AG; pełnomoc-
nik hodowcy DSV Polska  sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do Krajowego re-
jestru w 2013 roku. Zimotrwałość prawie średnia 4,0 w skali 9 stopniowej. 
Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon z kraju za lata 2019-2021 wyniósł 
101% wzorca na przeciętnym poziomie 101 % wzorca na intensywnym po-
ziomie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni 
plon za lata 2019-2021 w wysokości i 101 % wzorca na przeciętnym pozio-
mie i 102 % wzorca na intensywnym poziomie. 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 dużej odporności na wy-
leganie. 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. Wy-
dajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SY OROFInO – odmiana czeska – Syngenta Participations; pełnomocnik 
hodowcy Syngenta Polska sp.  z o. o. Warszawa. Wpisana do Krajowego re-
jestru w 2018 roku. Zimotrwałość prawie średnia 4,0 w skali  9 stopniowej. 
Odmiana chlebowa (grupa B). Średni plon z kraju za lata 2019-2021 wyniósł 
101% wzorca na przeciętnym poziomie i 100% wzorca na intensywnym po-
ziomie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni 
plon z lata 2019-2021 w wysokości 104 % wzorca na przeciętnym poziomie 
i 102 % wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na choroby podsta-
wy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną 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, wyrów-
nanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, 
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ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. 
Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Lg KERaMIK – odmiana francuska – Limagrain Europe s.a. pełnomocnik 
hodowcy – Limagrain Central Europe Spłóka Europejska oddział w Polsce, 
Poznań. Wpisanana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Zimotrwałość pra-
wie średnia 4,0 w skali 9 stopniowej. Odmiana chlebowa (grupa B). Średni 
plon z kraju za lata 2020-2021 wyniósł 104% wzorca na przeciętnym pozio-
mie i 104 % wzorca na intensywnym poziomie. W dowiadczeniach w PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2020-2021 w wysokości 
105 % wzorca na przeciętnym poziomie i 103 % wzorca na intensywnym 
poziomie. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i rdzę 
żółtą – dość duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, 
septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. 
Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrów-
nanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność 
na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka 
i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sendymentacyjny SDS bardzo duży. Wy-
dajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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PSZENŻYTO  OZIME

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana
BELCANTO
BOROWIK
CARMELO
MELOMAN

PORTO
SU LIBORIUS

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki  
w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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Wzorzec BELCANTO BOROWIK CARMELO MELOMAN PORTO SU LIBORIUS (2 lata
badań)
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poziom a1 - uprawa standardowa: N 100 kg/ha poziom a2- uprawa intensywna: N 140 kg/ha; 2x fungicydy wiosną, regulator wzrostu
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
PSZEnŻYTa OZIMEgO

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon pszenżyta ozimego
za lata 2019-2021 wyniósł:

 • 80,4 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechnicznym
• 93,2 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechniczny

BELCANTO – odmiana wyhodowana w DANKO Hodowla Roślin sp. 
z o.o. Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Zimotrwałość 
dość duża 5,5 w skali 9 stopniowej. Plon w kraju za lata 2019-2021 wynosił 102 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach w PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019-2021 w wysokości 103 % wzorca na przeciętnym poziomie i 102 na 
intensywnym poziomie. Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo do-
brej. Odporność na rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści 
dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego ryn-
chosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na pleśń śniegową i septoriozę 
plew - dość mała. Rośliny średniej 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. Tolerancja na zakwaszenie gle-
by średnia.

BOROWIK – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2011 roku. Zimotrwałość 
dość duża 5,0 w skali 9 stopniowej. Odmiana o tradycyjnej długości źdźbła. 
Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wynosił 94 % wzorca na przeciętnym 
poziomie i 97 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach 
PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wy-
sokości 101% wzorca na przeciętnym poziomie i 104 % wzorca na inten-
sywnym poziomie. Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Odporność 
na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę 
żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę 
plew, rynchosporiozę średnia. Rośliny o dość dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, 
wyrównanie  dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka śred-
nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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CaRMELO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Zimotrwałość 
duża 6,0 w skali 9 stopniowej. Plon w kraju za lata 2019–2021 wynosił 98 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i  98 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019–2021 w wysokości 109 % wzorca na przeciętnym poziomie i 106 % wzorca 
na intensywnym poziomie. Odmiana pastewna. Plenność dobra. Odporność 
na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów 
i na choroby podstawy źdźbła - dość duża, na septoriozę liści i rynchospo-
rioze – średnia, na  rdzę brunatną i septoriozę plew – dość mała. Rośliny 
o średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna 
średnie, gęstość ziarna w  stanie zsypnym duża. Odporność na  porastanie 
w  kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby dość mała.

MELOMan – odmiana wyhodowana w  Hodowli Roślin Strzelce sp. z o. o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2014 roku. Zimotrwałość 
dość duża 5,5 w skali 9 stopniowej. Odmiana o tradycyjnej długości źdźbła. 
Średni plon w kraju za lata 2019–2021 wynosił 99 % wzorca na przeciętnym 
poziomie i 99 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach 
PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019–2021 w wy-
sokości 101 % wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na inten-
sywnym poziomie. 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 po-
rastanie w kłosie dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka dość 
mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

PORTO – odmiana wyhodowana w DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. 
Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Zimotrwałość dość 
duża 5,5 w skali 9 stopniowej. Plon w kraju za lata 2019–2021 wynosił 95 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 95 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019–2021 w wysokości 101 % wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % 
wzorca na intensywnym poziomie. Odmiana pastewna. Plenność bardzo 
dobra. Odporność na  mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę 
liści, choroby podstawy źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę żółtą, 
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rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość niskie, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna 
w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w  kłosie 
dość duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża. Tolerancja na  
zakwaszenie gleby średnia. 

SU LIBORIUS – odmiana niemiecka – Nordsaat Saatzucht GmbH, pełno-
mocnik  hodowcy - Saaten – Union Polska sp.  z o.o. Wągrowiec. Wpisana do 
Krajowego rejestru w 2019 roku. Zimotrwaość mała do średniej 4,0 w skali  
9 stopniowej. Plon w kraju za lata 2020 – 2021 wynosił 103 % na przeciętnym 
poziomie i 106 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach 
w PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2020 – 2021 
w wysokości 109 %  wzorca na przeciętnym poziomie i 111 % wzorca na 
intensywnym poziomie. Odporność na rdzę żółtą - duża, na pleśń śniego-
wą, fuzariozę kłosów - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę plew i septoriozę liści – średnia, 
na rdzę brunatna – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporno-
ści 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 mała. Za-
wartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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ŻYTO  OZIME

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana
DańK. aMBER

DańK. HaDROn
DańK. SKanD
KWS DOLaRO      
KWS vInETTO     

PIANO

populacyjna
populacyjna
populacyjna
mieszańcowa
mieszańcowa
mieszańcowa

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki  
w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ŻYTa OZIMEgO 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon żyta ozimego
za lata 2019-2021 wyniósł:

• 79,1 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechnicznym
• 93,5 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechnicznym

DańKOWSKIE aMBER – odmiana wyhodowana w DANKO Hodowla 
Roślin sp. z o.o. Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2010 roku. Od-
miana populacyjna. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wynosił 101 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 99 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019-2021 w wysokości 88 % wzorca na przeciętnym i 87 % wzorca na 
intensywnym poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę bru-
natną, rdzę źdźbłową, choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową – dość 
duża, na rynchosporiozę – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny 
średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość sła-
be, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka duża. Lepkość maksy-
malna kleiku skrobiowego i końcowa temperatura kiełkowania średnie. To-
lerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność na poziomie czołowych 
odmian populacyjnych.

DańKOWSKIE HaDROn – odmiana wyhodowana w DANKO Hodow-
la Roślin sp. z o.o. Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2016 roku. Od-
miana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Średni plon w kraju 
za lata 2019-2021 wynosił  101 % wzorca na przeciętnym poziomie i 100 % 
wzorca na poziomie intensywnym. W doświadczeniach PDO w woj. święto-
krzyskim  uzyskała  średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 82 % wzorca 
na przeciętnym poziomie i 81 % wzorca na intensywnym poziomie. Plenność 
na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Odporność na rdzę brunat-
ną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę 
źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na septoriozy liści – dość mała, na pleśń 
śniegową – mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie 
i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w 
kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka dość duża. Lep-
kość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowa-
nia bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 
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DańKOWSKIE SKanD – odmiana wyhodowana w DANKO Hodow-
la Roślin sp. z o.o. Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. 
Odmiana populacyjna. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wynosił 101 %  
wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na intensywnym pozio-
mie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon 
za lata 2019-2021 w wysokości 95 % wzorca na przeciętnym i  94 % wzor-
ca na intensywnym poziomie. Odporność na pleśń śniegową – dość duża, 
na mączniaka prawdziwego i  rdzę źdźbłową – średnia, na  rdzę brunatną, 
septoriozy liści, rynchosporiozę i  choroby podstawy źdźbła – dość mała. 
Rośliny dość wysokie, o dość wysokiej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie 
i  gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie średnia, liczba opadania mała, zawartość białka dość duża. Lep-
kość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo mała, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia

KWS DOLaRO – odmiana niemiecka wyhodowana w KWS Lochow 
GmgH, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondrato-
wice. Wpisana do Krajowego rejestru w 2016 roku. Odmiana mieszańcowa 
trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Plenność bardzo dobra. Średni plon w kraju za lata 2019-2021  wy-
nosił 128 % wzorca na przeciętnym poziomie i 125 % wzorca na poziomie 
intensywnym. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim  uzyskała  
średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 116 % wzorca na przeciętnym 
poziomie i 115 % wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na rdzę 
brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, 
na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – 
średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrów-
nanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnia, zawartość białka dość 
mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, koń-
cowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość mała.

KWS vInETTO – odmiana niemiecka wyhodowana w KWS Lochow 
GmgH, pełnomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondrato-
wice. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana mieszańcowa 
trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Plenność bardzo dobra. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wy-
nosił  129 % wzorca na przeciętnym poziomie i 126 % wzorca na poziomie 
intensywnym. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim  uzyskała  
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średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 118 % wzorca na przeciętnym po-
ziomie i 118 % wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na  rdzę bru-
natną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę, choroby podstawy 
źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – średnia. 
Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłosze-
nia dość późny i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie 
dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na po-
rastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość biał-
ka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dobra do bardzo 
dobrej, końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na  zakwasze-
nie gleby średnia.

PIanO – odmiana niemiecka wyhodowana w KWS Lochow GmgH peł-
nomocnik hodowcy KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice. Wpisana 
do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana mieszańcowa trójkomponen-
towa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plen-
ność bardzo dobra. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wynosił 129 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 126 % wzorca na poziomie intensywnym. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała  średni plon za 
lata 2019-2021 w wysokości 123 % wzorca na przeciętnym poziomie i 120 % 
wzorca na intensywnym poziomie. 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 dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kło-
sie dość mała, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa tempera-
tura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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PSZENICA JARA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana grupa
technologiczna

aTRaKCJa A
JaRLanKa A
MERKaWa A

MHR JUTRZEnKa A
vaRIUS A

AURA A
ALIBI B

HARENDA B

Wartości technologiczne:   
A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa.

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki 
w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
PSZENICY jAREj 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon pszenicy jarej 
za lata 2019-2021 wyniósł:

• 65,9 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechnicznym
• 76,1 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechnicznym

aTRaKCJa – odmiana wyhodowana w Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana ja-
kościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 101 % 
wzorca  na przeciętnym  poziomie i 102 % wzorca  na poziomie intensyw-
nym. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon 
za lata 2019-2021 w wysokości 103 % wzorca na przeciętnym poziomie i 105 
% wzorca na poziomie intensywnym. Odporność na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość 
duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość li-
ści – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do 
bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie 
zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opada-
nia duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu dość duża. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki śred-
nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

JaRLanKa – odmiana wyhodowana w Hodowla Roślin Smolice sp. 
z o.o.; Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana 
jakościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 98 % wzor-
ca na przeciętnym poziomie i 98 % wzorca na intensywnym poziomie. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-
2021 w wysokości 100 % wzorca na przeciętnym poziomie i 102 % wzorca na 
intensywnym poziomie. Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na brunatną pla-
mistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Ro-
śliny 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 średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do 
bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydaj-
ność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
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MERKaWa – odmiana wyhodowana w Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana ja-
kościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 104 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 104 % wzorca na intensywnym pozio-
mie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon 
za lata 2019-2021 w wysokości 103 % wzorca na przeciętnym poziomie i 102 
% wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na mączniaka prawdzi-
wego – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 
septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła 
i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporno-
ści na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość 
mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do 
bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna 
mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MHR JUTRZEnKa – odmiana wyhodowana w Małopolska Hodowla 
Roślin sp. z o.o. Kraków. Wpisana do Krajowego rejestru 2018 roku. Odmia-
na jakościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 2019–2021 wyniósł 99 % 
wzorca na przeciętnym poziomie i 100 % wzorca na intensywnym pozio-
mie. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon  
za lata 2019–2021 w wysokości 100 % wzorca na przeciętnym poziomie 
i 99 % wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy 
liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wy-
równanie ziarna dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do 
bardzo dużej. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu bardzo 
duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

vaRIUS – odmian niemiecka wyhodowana w Strube Research GmbH & 
Co.KG; pełnomocnik hodowcy – Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. 
Wpisana do Krajowego rejestru w 2016 roku. Odmiana jakościowa (grupa a). 
Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 98 % wzorca na przeciętnym 
poziomie i 99 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach 
PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wy-
sokości 101 % wzorca na przeciętnym i 100 % wzorca na intensywnym 
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poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, 
na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, sep-
toriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Roślin dość ni-
skie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym 
dość duża. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża do 
bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wy-
dajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

aURa – odmiana wyhodowana w Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2020 roku. Odmiana ja-
kościowa (grupa a). Średni plon w kraju za lata 2020-2021 wyniósł 101% 
wzorca na przeciętnym poziomie i 103 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2020-2021 wyniósł 102 % na przeciętnym poziomie i 103 % wzorca na 
intensywnym poziomie. 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. Rośli-
ny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziar-
na 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. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo 
dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość mała.

ALIBI – odmiana wyhodowana w Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.; 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana chle-
bowa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 103 % wzor-
ca  na przeciętnym  poziomie i 103 % wzorca  na poziomie intensywnym. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019-2021 w wysokości  108 % wzorca  na przeciętnym poziomie i 105 
% wzorca na poziomie intensywnym. Odporność na rdzę brunatną i septo-
riozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdzi-
wego, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – śred-
nia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 
bardzo duża, wyrównanie ziarna bardzo dobre, gęstość w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. 
Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyj-
ny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna.



25

HARENDA – odmiana wyhodowana w Małopolska Hodowla Roślin sp. 
z o.o. Kraków. Wpisana do Krajowego rejestru 2014 roku. Odmiana chlebo-
wa (grupa B). Średni plon w kraju za lata 2019–2021 wyniósł 103 % wzor-
ca na przeciętnym poziomie i 102 % wzorca na intensywnym poziomie. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za 
lata 2019-2021 w wysokości 103 % wzorca na przeciętnym poziomie i 98% 
wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na rdzę brunatną – duża, na 
choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septo-
riozę plew oraz fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka prawdziwe-
go – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. 
Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania duża. 
Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość duża. 
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JĘCZMIEŃ JARY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana Typ odmiany
ELDORADO typ pastewny

FARMER typ pastewny
KWS FanTEx typ pastewny

KWS vERMOnT typ pastewny
MECENAS typ pastewny

PILOTE typ pastewny
aDWOKaT typ pastewny

JOvITa typ pastewny

Średni plon odmian LOZ na dwóch poziomach agrotechniki  
w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
JĘCZMIEnIa JaREgO  

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon jęczmienia jarego 
za lata 2019-2021 wyniósł:

• 71,3 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechnicznym
• 86,3 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechnicznym

ELDORADO – odmiana wyhodowana w Poznańska Hodowla Roślin sp. 
z o.o. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana typu pastew-
nego. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 97% wzorca na pozio-
mie przeciętnym i 98 % wzorca na poziomie intensywnym. W doświadcze-
niach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019–2021 
w wysokości  102 % wzorca na poziomie przeciętnym i 103 % wzorca na 
intensywnym poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemno-
brunatną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia 
i rynchosporiozę - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka 
średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

FARMER – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana typu 
pastewnego. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca 
na poziomie przeciętnym i 98 % wzorca na poziomie intensywnym. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 
2019–2021 w wysokości 106 % wzorca na poziomie przeciętnym i 102 % 
wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwe-
go – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej wy-
sokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. 

KWS FanTEx – odmiana niemiecka wyhodowana w KWS Lochow 
GmbH Postfach; pełnomocnik KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice. 
Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana typu pastewnego. 
Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca na poziomie 
przeciętnym i 101 % wzorca na poziomie intensywnym. W doświadczeniach 
PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 
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104 % wzorca na poziomie przeciętnym i 105 % wzorca na intensywnym 
poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość 
– średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość 
białka w ziarnie, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym śred-
nie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS vERMOnT – odmiana niemiecka wyhodowana w KWS Lochow 
GmbH, pełnomocnik KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice. Wpisa-
na do Krajowego rejestru w 2016 roku. Odmiana typu pastewnego. Średni 
plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca na poziomie przecięt-
nym i 102 % wzorca na poziomie intensywnym. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 
104 % wzorca na poziomie przeciętnym i  109 % wzorca na intensywnym 
poziomie. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wyso-
kim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdzi-
wego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę 
i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym 
dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość duża. 

MECENAS – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana typu 
pastewnego. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca 
na poziomie przeciętnym i 101 % wzorca na poziomie intensywnym. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 
2019–2021 w wysokości 102 % wzorca na poziomie przeciętnym i 106 % 
wzorca na intensywnym poziomie. Odporność na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego i ciem-
nobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym 
dość duże, wyrównanie ziarna średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna.

PILOTE – odmiana szwajcarska wyhodowana w Syngenta Participations 
AG; pełnomocnik DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń. Wpisana do 
Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana typu pastewnego. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 100 % wzorca na poziomie przeciętnym 
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i 99 % wzorca na poziomie intensywnym. W doświadczeniach PDO w woj. 
świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  108  % 
wzorca na poziomie przeciętnym i 103  % wzorca na intensywnym pozio-
mie. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdzi-
wego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziar-
na i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

aDWOKaT – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR .Wpisana do Krajowego rejestru w 2020 roku. Odmiana typu 
pastewnego. Średni plon w kraju za lata 2020-2021 wyniósł 101% wzorca na 
przeciętnym poziomie i 101 % wzorca na poziomie intensywnym. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 
2020-2021 w wysokości 105 % wzorca na przeciętnym poziomie i 101 % na 
intensywnym poziomie. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobru-
natną plamistość średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość białka w ziarnie 
średnia Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

JOvITa – odmiana niemiecka wyhodowana w Nordsaat Saatzucht 
GmbH - pełnomocnik Saaten-Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana 
do Krajowego rejestru w 2020 roku. Odmiana typu pastewnego. Średni po-
lon w kraju za lata 2020-2021 wyniósł 102 % wzorca na przeciętnym  pozio-
mie i 103 % wzorca na intensywnym poziomie. W doświadczeniach w PDO 
w woj.świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2020-2021 w wysokości 
104 % wzorca na przeciętnym poziomie i 106 % na intensywnym poziomie. 
Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, 
plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna 
średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby prze-
ciętna.
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OWIES

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana Typ
BINgO

FIgARO
KOZaK

MONSUN
REFLEKS
RAMBO

zwyczajny
zwyczajny
zwyczajny
zwyczajny
zwyczajny
zwyczajny

Średni plon odmian LOZ  w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 
 W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022 

 
 

Odmiana Typ 
BINGO Zwyczajny 

FIGARO Zwyczajny 

KOZAK Zwyczajny 

MONSUN Zwyczajny 

REFLEKS Zwyczajny 

RAMBO Zwyczajny 
 

 
Średni plon odmian LOZ  w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021 
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
OWSA

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon owsa
za lata 2019-2021 wyniósł 75,1 dt/ha

BINgO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa 
IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2009 roku. Odmiana żółtoziarnista. 
Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 99 % wzorca. W doświadcze-
niach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2019–2021 
w wysokości 101 % wzorca. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową – 
dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia. 
Rośliny średniej wysokości o  przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
wiechowania – wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziaren  
bardzo duża, udział łuski  bardzo mały. Gęstość ziarna w stanie zsypnym 
przeciętna, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu 
dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.   

FIgARO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin DANKO sp. z o.o. 
Choryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana żółtoziar-
nista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 
101 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała 
średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 104 % wzorca. Odporność na 
rdzę źdźbłową – dość duża, na rdzę owsa, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę 
i septoriozę liści – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności 
na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski duży, 
masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość małe, gęstość w stanie zsypnym 
duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby przeciętna. 

KOZaK – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana żół-
toziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł  99 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzy-
skała średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 100 % wzorca. Odporność 
na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i helmintosporiozę – dość duża, na mącz-
niaka prawdziwego i rdzę owsa – średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. 
Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym śred-



34

nie, wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MOnSUn – odmiana niemiecka wyhodowana w Nordsaat Saatzucht 
GmgH SaatzuchtLangenstein; pełnomocnik Saaten-Union Polska sp. z o.o. 
Wągrowiec. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku.  Odmiana żółtoziar-
nista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej po-
łożonych terenów górskich. Średni plon w kraju za lata 2019-20201 wyniósł 
97 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała śred-
ni plon za lata 2019–2021 w wysokości 100 % wzorca.  Plon ziarna z łuską i bez 
łuski dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego dość mała, na rdzę 
owsa, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i helmintosporiozę – średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania 
i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren średnia, gęstość 
w stanie zsypnym dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka 
i tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

REFLEKS – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana żół-
toziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 95 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzy-
skała średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 104 % wzorca. Odporność 
na rdzę źdźbłową i helmintosporiozę – 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 zsypnym duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu bardzo 
duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RAMBO – odmiana wyhodowana w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2020 roku. Odmiana żół-
toziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. Średni plon w kraju za lata 2020–2021 
wynosił 105 % wzorca. W doświadczeniach w PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskała średni plon za lata 2020-2021 w wysokości 106 % wzorca. Plon ziar-
na z łuską duży do bardzo dużego. Odporność  na mączniaka prawdziwego 
i septoriozę liści - dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę - średnia. Ro-
śliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wie-
chowania i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża.  Za-
wartość białka  dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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RZEPAK OZIMY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana
BIRDY populacyjna

DERRICK populacyjna
gEMINI populacyjna

DK ExTRaCT mieszańcowa
ARCHITECT mieszańcowa

DK ExPanSIOn mieszańcowa

Średni plon odmian LOZ w woj. świętokrzyskim w latach 2018-2021
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LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022 

 

Odmiana 

BIRDY Populacyjna 
DERRICK Populacyjna 
GEMINI Populacyjna 
DK EXTRACT Mieszańcowa 
ARCHITECT Mieszańcowa 
DK EXPANSION Mieszańcowa 
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
RZEPaK OZIMY

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon rzepaku ozimego 
za lata 2018-2021 wyniósł 46,9 dt/ha

BIRDY – odmiana populacyjna. Reprezentant hodowcy – KWS Polska 
sp. z o.o. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyj-
nych. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł  107 % wzorca. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 
2018–2021 w wysokości 94 % wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach śred-
nia, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej poniżej średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zi-
motrwałość roślin mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporno-
ści na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 
późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgni-
liznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych 
większa od średniej.

DERRICK – odmiana populacyjna. Reprezentant hodowcy – KWS Pol-
ska sp. z  o.o. Plon nasion dość duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 108 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskała średni plon za lata 2020 -2021 w wysokości 91% wzorca. Zawar-
tość  tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia.  
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. Reprezentant hodowcy – Hodowla 
Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR. Plon nasion dość duży. Średni plon 
w kraju za lata 2020-2021 wyniósł 109 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2020-2021 w wysokości  
91 % wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glu-
kozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. 
Masa 1000 nasion dość duża. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny śred-
niej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, 
na czerń krzyżowych większa od średniej. 
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DK ExTRaCT – odmiana mieszańcowa. Reprezentant hodowcy – Mon-
santo Polska sp. z o.o. Plon nasion duży do bardzo dużego. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 117 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2018–2021 w wysoko-
ści 103 % wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynola-
nów dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza 
od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o nieco mniejszej odporności na wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy 
łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.

aRCHITECT – odmiana mieszańcowa. Reprezentant hodowcy Limagra-
in Central Europe Science Eropeenne Spółka Europejska. Plon nasion bardzo 
duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 123 % wzorca. W do-
świadczeniach w PDO w woj. świętokrzyskim  uzyskała średni plon za lata 
2018-2021 w wysokości 108 % wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach śred-
nia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin 
duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową,  suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na 
choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Odmiana odporna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV)  - deklaracja hodowcy. 

DK ExSPanSIOn – odmiana mieszańcowa. Reprezentant hodowcy 
Monsanto Polska sp. z o.o. Plon nasion bardzo duży. Średni plon w kraju za 
lata 2019–2021 wyniósł 118 % wzorca. W doświadczeniach w PDO w woj. 
świętokrzyskim uzyskała średni plon za lata 2018-2021 w wysokości  107% 
wzorca. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin mniejsza od średniej. Rośliny wy-
sokie, o nieco większej od średniej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową, sucha zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi  i czerń 
krzyżowych średnia.
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INCJATYWA BIAŁKOWA COBORU
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 

w Słupi Wielkiej, mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni 
uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi dla poprawy bilansu pa-
szowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych roz-
wiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmiano-
wego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano InCJaTYWa BIaŁKOWa 
COBORU.

Innowacje te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w marcu 2017 roku.

Głównym celem podjętych działań jest utworzenie przez COBORU na 
bazie wojewódzkich systemów PDO i rekomendacji odmian Krajowego 
systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi. 
Modyfikacje doświadczalne dotyczą badań odmian: grochu siewnego, bobi-
ku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, a zwłaszcza soi. Głównym celem 
jest zweryfikowanie uzyskanych wyników doświadczalnych  i wyznaczenie 
optymalnych rejonów uprawy poszczególnych gatunków, ze wskazaniem 
odmian najlepiej dostosowanych do uprawy w poszczególnych częściach 
kraju.

Szczególnie duży nacisk skierowany jest na uprawę soi, dzięki której 
zwiększymy zapotrzebowanie w białko roślinne z rodzimej produkcji.

Badania PDO realizowane przez COBORU rozwiążą problem przydat-
ności nasion soi wprowadzonych na rynek jako materiał siewny odmian 
zarejestrowanych w innych krajach unijnych, lecz nie zweryfikowanych 
w naszych warunkach. Pozwolą na sprawdzenie ich wartości gospodarczej 
i przydatności do uprawy w polskich warunkach.

Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły wyznaczyć trzy rejony: północ-
ny, centralny i południowy, różniące się między sobą warunkami klimatycz-
no - agrotechnicznymi. Województwo świętokrzyskie jest położone w rejo-
nie południowym, uznanym za najkorzystniejszy w kraju. Charakteryzuje 
się najdłuższym okresem wegetacji, najwyższymi sumami temperatur, po-
ziomem i rozkładem opadów wystarczającymi do uprawy soi.

Wprowadzone innowacje doświadczalne tradycyjnych roślin strączko-
wych ujawniły duże zróżnicowanie w zakresie potencjału oraz stabilności 
plonowania. Wykonane dotychczas badania umożliwiły także ustalenie fak-
tycznej wczesności dojrzewania badanych odmian. Na ich podstawie od-
miany wpisane do KR podzielone zostały na 4 grupy: I - bardzo wczesne 
i wczesne, II - średniowczesne i średniopóźne, III – późne, IV - bardzo późne: 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych doświadczeń wskazują jedno-
cześnie, że część odmian reaguje na zmianę rejonu uprawy - przesunięciem 
wczesności dojrzewania. Narzuca to potrzebę dalszych badań w tym kierun-
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ku, celem wyodrębnienia tych bardziej tolerancyjnych w stosunku do sum 
temperatur efektywnych, a tym samym przydatnych do uprawy na więk-
szych obszarach. 
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SOJA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana grupa

Długość okresu 
wegetacji od 

siewu do zbioru 
2019-2021

Wysokość osadze-
nia najniżej poło-
żonych strąków 
(cm) 2019-2021

ABELINA
OBELIx

ES COMANDOR
vIOLa

ACARDIA
KOFU

POMPEI

śr. wczesna
śr. wczesna

późna
późna
późna

bardzo późna
bardzo późna

138
138
140
141
143
146
159

8
9
9
9
10
12
17

Średni plon odmian LOZ  w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021

SOJA 
 

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022 
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Plon
dt/ha

Odmiana Grupa 
Długość okresu 

wegetacji od 
siewu do zbioru 

2019-2021 

Wysokość 
osadzenia 
najniżej 

położonych 
strąków (cm) 

2019-2021 
ABELINA Śr. Wczesna 138 8 

OBELIX Śr. Wczesna 138 9 

ES COMANDOR Późna 140 9 

VIOLA Późna 141 9 

ACARDIA Późna 143 10 

KOFU Bardzo późna 146 12 

POMPEI Bardzo późna 159 17 
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH SOI 
DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon soi
za lata 2019-2021 wyniósł 32,4 dt/ha

aBELIna – odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny 
w latach badań. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 103 % wzorca. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 
2019–2021 w wysokości 97 % wzorca. Termin kwitnienia roślin średni, okres 
kwitnienia długi. Początek dojrzewania i dojrzałość techniczna średniow-
czesna. Rośliny wysokie, najniższe strąki osadzone dość wysoko. Wylega-
nie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia bardzo 
małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną ospowatość po-
wyżej średniej. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków 
dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasio-
nach średnia, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego dość mała. 
Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bar-
dzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 70-80 szt./m2.

OBELIx – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana śre-
dniowczesna. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 106 % wzorca. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 
2019-2021 w wysokości 101 % wzorca. Rośliny wysokie. Osadzenie najniż-
szych strąków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwitnienia i przed 
zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość średnia. Równo-
mierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion duża. Optymalna obsada 
roślin około 70 szt./m2. Charakterystyka odmiany opracowana na podstawie 
wyników z doświadczeń prowadzonych na terenie województwa święto-
krzyskiego.

ES COManDOR – odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży. 
Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 107 % wzorca. W doświad-
czeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 
w wysokości 104 % wzorca.  Termin kwitnienia roślin  i okres kwitnienia 
średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny 
średniej wysokości. Osadzenie najniższych strąków średnie. Odporność na 
wyleganie w końcu kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odpor-
ność na wyleganie w końcu kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. 
Odporność na bakteryjną plamistość dość duża, na bakteryjną ospowatość 
i zgorzelową plamistość średnia. Równomierność dojrzewania średnia. 
Odporność na pękanie strąków średnia do dość dużej. Masa 1000 nasion 
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średnia do dużej. Zawartość w nasionach białka ogólnego średnia do dużej, 
tłuszczu surowego średnia do małej i włókna surowego mała. Optymalna 
obsada roślin około 70 szt./m2.

vIOLa – odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 99 % wzorca. W doświadczeniach PDO w 
woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 100 
% wzorca. Termin kwitnienia roślin średni, a okres kwitnienia dość długi. 
Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny.  Rośliny średnie 
do wysokich. Osadzenie najniższych strąków średnie do dość niskiego. Od-
porność na wyleganie w końcu kwitnienia średnia do dużej, przed zbiorem 
średnia. Odporność na zgorzelową plamistość i na bakteryjną plamistość 
bardzo duża, na bakteryjną ospowatość średnia do dużej. Równomierność 
dojrzewania mała. Odporność na pękanie strąków średnia do dość dużej. 
Masa 1000 nasion średnia do małej. Zawartość w nasionach białka ogólnego 
średnia do dużej, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Optymal-
na obsada roślin około 70 szt./m2.

aCaRDIa – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana póź-
na. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 113 % wzorca. W doświad-
czeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019-2021 
w wysokości 112 % wzorca. Rośliny dość wysokie. Osadzenie najniższych 
strąków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbio-
rem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość dość dobra. Równo-
mierność dojrzewania mała. Masa 1000 nasion średnia. Optymalna obsada 
roślin około 70 szt./m2. Charakterystyka odmiany opracowana na podstawie 
wyników z doświadczeń prowadzonych na terenie województwa święto-
krzyskiego.

KOFU – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana bardzo 
późna. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 109 % wzorca. W do-
świadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 
2019-2021 w wysokości 106 % wzorca. Rośliny dość wysokie. Osadzenie 
najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwitnie-
nia i przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość dość 
dobra. Równomierność dojrzewania średnia. Masa 1000 nasion dość duża. 
Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2. Charakterystyka odmiany opra-
cowana na podstawie wyników z doświadczeń prowadzonych na terenie 
województwa świętokrzyskiego.

POMPEI – odmiana ze Wspólnotowego katalogu CCA. Odmiana bar-
dzo późna. Średni plon w kraju za lata 2020-2021 wyniósł 81 % wzorca. 
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W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za 
lata 2020-2021 w wysokości 113 % wzorca. Rośliny dość wysokie. Osadze-
nie najniższych strąków dość wysokie. Odporność na wyleganie w końcu 
kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość 
dość dobra. Równomierność dojrzewania mała. Masa 1000 nasion średnia. 
Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2.

Uzyskane wyniki opisują odmianę o wysokim plonie i bardzo dobrych 
parametrach i cechach, ale należy pamiętać, że jest to odmiana z grupy bar-
dzo późnej. Odmiana charakteryzująca się najdłuższym okresem wegetacji 
(159 dni) i w zależności od warunków pogodowych w danym roku zbiór 
jej może być utrudniony lub niemożliwy – brak dojrzałości żniwnej. Cha-
rakterystyka odmiany opracowana na podstawie wyników z doświadczeń 
prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego.



44

GROCH SIEWNY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana grupa
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BATUTA
MANDARYN

OLIMP
NEMO

ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe
ogólnoużytkowe

Średni plon odmian LOZ  w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
gROCHU SIEWNEgO  

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon grochu siewnego za 
lata 2019-2021 wyniósł 37,5 dt/ha

aSTROnaUTE – odmiana francuska wyhodowana w RAGT 2n Rue 
Emile Singla – Site de Bourran, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska 
sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana 
ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy 
na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży 
do bardzo dużego, plon białka duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 110 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  105  % wzorca. 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 kwitnie-
nia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego 
średnia do dużej, na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mącz-
niaka 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./m2.

BATUTA – odmiana polska - DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Cho-
ryń. Wpisana do Krajowego rejestru w 2009 roku. Odmiana wąsolistna, 
przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na konsump-
cję i na paszę. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w la-
tach badań. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 105 % wzorca.  
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za 
lata 2019–2021 w wysokości 114 % wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewa-
nia średni do dość późnego, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wy-
sokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobra 
przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatna na choroby. Rośliny doj-
rzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania 
nasion bardzo mała. Odmiana żółtonasienna, nasiona średniej wielkości  
o zawartości białka nieco mniejszej od średniej. Odpowiednia do uprawy 
na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 
szt./m2.  
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MANDARYN – odmiana polska – Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa 
IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana ogólnoużytkowa 
wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do 
wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i plon białka duży. Średni 
plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 107 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  
103 % wzorca. 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 i mączniaka prawdziwego – 
średnia, na mączniaka rzekomego – dość mała. Nasiona żółte, masa 1000 na-
sion duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. 
Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się na-
sion) powyżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2

OLIMP – odmiana polska – Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Wpisana 
do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana wąsolistna, o białych kwiatach, 
przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na konsumpcję 
i na paszę. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży, stabilny w latach ba-
dań. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 101 % wzorca. W doświad-
czeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 
w wysokości 105 % wzorca. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania 
wczesny, okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny niskie do śred-
nio wysokich. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia do du-
żej, przed zbiorem duża do bardzo dużej. Odporność na fuzaryjne więdnię-
cie i mączniaka rzekomego - średnia do dużej, na mączniaka prawdziwego 
– średnia, na zgorzelowatą 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./m2.

NEMO – odmiana polska - DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń. 
Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana ogólnoużytkowa 
wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, 
do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion bardzo duży, plon 
białka duży. Średni plon w kraju za lata 2019–2021 wyniósł 101 %  wzorca. 
W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 
2019-2021 w wysokości 106 %. Termin kwitnienia i dojrzewania dość późny, 
okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny dość 
wysokie. Odporność  na wyleganie w czasie kwitnienia mała, przed zbiorem 
średnia. Odporność na fuzaryjne więdniecie - dość duża, na zgorzelowa 
plamistość i mączniaka  prawdziwego - średnia, na mączniaka rzekome-
go – duża. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka 
w nasionach mała, włókna surowego dość mała. Intensywność  pobierania 
wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. 
Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
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ŁUBIN WĄSKOLISTNY
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W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana
DALBOR

SALSA
SWINg
TANgO
AgAT

niesamokończące
niesamokończące
niesamokończące
niesamokończące
niesamokończące

 

Średni plon odmian LOZ w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021

ŁUBIN WĄSKOLISTNY 
 

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY 
 W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022 

 
 

Odmiana 

DALBOR niesamokończąca 

SALSA niesamokończąca 

SWING niesamokończąca 

TANGO niesamokończąca 

AGAT niesamokończąca 
 
  
 
 
 
 

Średni plon odmian LOZ  w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Wzorzec DALBOR SALSA SWING TANGO AGAT

Plon
dt/ha



49

CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ŁUBInU WĄSKOLISTnEgO  

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim  
plon łubinu wąskolistnego

za lata 2019-2021 wyniósł 27,8 dt/ha

DALBOR – odmiana wyhodowana przez Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2011 roku. Odmiana niesa-
mokończąca, niskoalkaloidowa. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 104 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 
100 % wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnie-
nia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie  w fazie początku kwitnienia 
nie występuje, w  końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. 
Odporność na fuzaryjne więdnięcie i na antraknozę - mała. Dojrzewanie rów-
nomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. 
Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłusz-
czu surowego mała, włókna surowego średnia do dość małej. Odpowiednia 
do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna ob-
sada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.

SaLSa – odmiana wyhodowana przez Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 
Tulce. Wpisana do Krajowego rejestru w 2015 roku. Odmiana niesamokoń-
cząca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon 
nasion duży. Plon białka dość duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 100 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 107 % wzorca. Termin 
kwitnienia i dojrzewania roślin dość wczesny. Okres kwitnienia średniej 
długości. Rośliny średnie, w fazie końca kwitnienia wylegają nieznacznie. 
Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia małe, przed zbiorem dość małe. 
Odporność na choroby duża. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pęka-
nia strąków i osypywania nasion dość mała. Masa 1000 nasion dość mała.  
Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego średnia 
do dość małej, włókna surowego średnia do dość małej. Zawartość alkaloidów 
mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo do-
brego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2. 

SWINg – odmiana wyhodowana przez Poznańska Hodowla Roślin sp. 
z o.o. Tulce. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana niesa-
mokończąca, niskoalkaloidowa. Plon nasion oraz białka duży. Średni plon 
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w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 105  % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 
109 % wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia 
średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fa-
zie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem średnia do dużej. Odporność 
na fuzaryjne więdnięcie - dość duże, na antraknozę - średnia. Dojrzewanie 
równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość 
mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów 
mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.

TANgO – odmiana wyhodowana przez Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 
Tulce. Wpisana do Krajowego rejestru w 2012 roku. Odmiana niesamokoń-
cząca, niskoalkaloidowa. Plon nasion duży, białka bardzo duży. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 101 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  
102 % wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia 
średniej długości. Rośliny wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na 
wyleganie w fazie kwitnienia i przed zbiorem nasion. Odporność na choro-
by duża do bardzo dużej. Dojrzewa dość równomiernie. Skłonność do pę-
kania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. 
Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, 
włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu 
żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona 
około 100 szt./m2.

agaT – odmiana wyhodowana przez Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2019 roku. Odmiana nie-
samokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona pa-
szowe. Plon nasion oraz białka bardzo duży. Średni plon w kraju za lata 
2019-2021 wyniósł 110 % wzorca. W doświadczeniach w PDO w woj. święto-
krzyskim uzyskał średni plon za lata 2019-2021 w wysokości 112 % wzorca. 
Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni, okres kwitnienia dość krótki. 
Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca 
kwitnienia mała, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnię-
cie – dość duża, na antraknozę – średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłon-
ność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 na-
sion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu 
surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymal-
na obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ŁUBInU ŻÓŁTEgO 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon łubinu żółtego  
za lata 2019-2021 wyniósł 17,6 dt/ha

MISTER – odmiana wyhodowana przez Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 
Tulce.  Wpisana do Krajowego rejestru w 2003 roku. Odmiana niesamokoń-
cząca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon 
nasion duży. Plon białka dość duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 105 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  105 % wzorca. Termin 
kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. 
Okres kwitnienia średni. Wyleganie w fazie początku kwitnienia bardzo 
małe, przed zbiorem małe. Podatność na choroby fuzaryjne mała, na an-
traknozę bardzo mała. Równomierność dojrzewania bardzo dobra, udział 
roślin zielonych przed zbiorem bardzo mały. Zawartość alkaloidu gramina 
znikoma. Masa 1000 nasion średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach 
kompleksu żytniego dobrego. Optymalna obsada roślin około 90 szt./m2.

PUMa – odmiana wyhodowana przez Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., 
Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 roku. Odmiana niesa-
mokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszo-
we. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 107 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości  108 % wzorca. Termin 
kwitnienia i dojrzewania roślin dość późny. Okres kwitnienia średniej dłu-
gości. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwit-
nienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność na fuzaryjne 
więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewa-
nia przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość 
duży. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu suro-
wego i włókna surowego w nasionach średnia. Optymalna obsada roślin 
w uprawie na nasiona około 90 szt./m2.
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
BOBIKU 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim plon bobiku 
za lata 2019-2021 wyniósł 44,6 dt/ha

FERNANDO – odmiana wyhodowana przez Hodowla Roślin Strzelce sp. 
z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2016 roku. Odmiana 
niesamokończąca, niskotaninowa  przydatna do uprawy na nasiona pasz-
owe. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon w kraju za lata 2019-
2021 wyniósł 96 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 93 % wzorca. Termin 
kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. 
Wysokość roślin średnia. Podatność na choroby powodowane przez pato-
geny pochodzenia grzybowego (czekoladową plamistość, zgorzelową pla-
mistość i rdzę) średnia do małej. Równomierność dojrzewania dość dobra. 
Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion 
średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna 
surowego dość mała, znikoma zawartość tanin. Zabarwienie okrywy na-
siennej jasne. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. 
Optymalna obsada roślin około 50 szt/m2.

aPOLLO – odmiana niemiecka wyhodowana przez P.H. Petersen Saatzu-
cht Lundsgaard GmbH, pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. 
Wągrowiec. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana niesa-
mokończąca, wysokotaninowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. 
Plon nasion bardzo duży, białka duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 108 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 106 % wzorca. Termin 
kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. 
Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność 
na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem średnia. 
Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybo-
wego (czekoladową plamistość, askochytozę bobiku i rdzę bobiku) średnia. 
Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach 
mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na gle-
bach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

BOBAS – odmiana wyhodowana przez DANKO Hodowla Roślin sp. 
z  o.o.  Wpisana do Krajowego rejestru w 2002 roku. Odmiana niesamokoń-
cząca, wysokotaninowa  przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon na-
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sion i białka bardzo duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 97 
% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim uzyskał średni 
plon za lata 2019–2021 w wysokości 98 % wzorca. Termin kwitnienia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Podatność na choro-
by pochodzenia grzybowego średnia. Bardziej niż inne odmiany narażona 
na uszkodzenia przez strąkowce. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość 
białka w nasionach duża, tanin względnie mała. Wymagania glebowe typo-
we dla bobiku. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

CaPRI – odmiana niemiecka wyhodowana przez P.H. Petersen Saatzucht 
Lundsgaard GmbH, pełnomocnik hodowcy  Saaten-Union Polska sp. z o.o., 
Wągrowiec. Wpisana do Krajowego rejestru w 2018 roku. Odmiana niesa-
mokończąca, wysokotaninowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszo-
we. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon w kraju za lata 2019-2021 
wyniósł 110 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. świętokrzyskim 
uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 110 % wzorca. Termin 
kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia dość 
krótki. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Od-
porność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża i przed zbiorem 
średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia 
grzybowego (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochyto-
zę bobiku średnia do dość małej. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość 
białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego śred-
nia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Opty-
malna obsada roślin około 50 szt./m2.

FanFaRE – odmiana niemiecka wyhodowana przez Norddeutsche 
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, pełnomocnik hodowcy Saaten-U-
nion Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do Krajowego rejestru w 2017 
roku. Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa przeznaczona do upra-
wy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży. Średni plon 
w kraju za lata 2019-2021 wyniósł 106 % wzorca. W doświadczeniach PDO 
w woj. świętokrzyskim uzyskał średni plon za lata 2019–2021 w wysokości 
102 % wzorca. Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. Wysokość roślin 
średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia 
grzybowego (czekoladową plamistość i askochytozę bobiku) mała, na rdzę 
bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka ogólnego 
w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odmiana odpowied-
nia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada ro-
ślin około 50 szt./m2.
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CHaRaKTERYSTKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ZIEMnIaKa BaRDZO WCZESnEgO  

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

DENAR – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamar-
te sp. z o.o., wpisana do Krajowego rejestru w 1999 r. Należy do grupy 
odmian bardzo wczesnych, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do 
wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Kłęby duże do bardzo du-
żych, okrągłoowalne do owalnych, skórka żółta, gładka; oczka płytkie do 
średnio płytkich; miąższ jasnożółty do żółtego. Bardzo plenna, o dużym 
udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. 
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena 
odporności (Y;L) = (7;7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka – 3 w skali  
9 stopniowej. Zalecana do uprawy w całym kraju. W rejonie południowym 
w prowadzonych doświadczeniach PDO  po 40 dniach od wschodów w la-
tach 2019-2021 plon ogólny wynosił 195,4 dt/ha, a plon handlowy 181,9 dt/ha, 
natomiast po zakończeniu wegetacji plon ogólny wyniósł 426,1 dt/ha, a plon 
handlowy  390,8 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie 
południowym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 468,8 dt/ha 
plonu ogólnego, a plon handlowy wyniósł 452,1 dt/ha.

IMPRESjA – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte 
sp. z o.o, wpisana do Krajowego rejestru w 2015 roku. Odmiana jadalna bar-
dzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do sałatkowo-ogólno-
użytkowego, o dość dobrym smaku po zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, 
o regularnym kształcie, okrągło owalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka 
żółta, miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od pełni wschodów oraz 
po zakończeniu wegetacji dobra. Duży udział frakcji handlowej w plonie 
ogólnym. Odporność na wirusa Y i zarazę ziemniaka mała. Odmiana od-
porna na patotyp Ro 1 mątwika ziemniaczanego. W rejonie południowym 
w prowadzonych doświadczeniach PDO po 40 dniach od wschodów w la-
tach 2019-2021 plon ogólny wynosił 209,6 dt/ha, a plon handlowy 185,6 dt/ha, 
natomiast po zakończeniu wegetacji plon ogólny wyniósł 508,0 dt/ha, a plon 
handlowy 454,7 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie 
południowym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 587,1 dt/ha 
plonu ogólnego, a plon handlowy wyniósł 561,7 dt/ha.
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ZIEMnIaKa WCZESnEgO 

DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

BELLAROSA – odmiana niemiecka wyhodowana przez Europlant Pflan-
zenzucht GmbH, przedstawiciel - Handel Ziemniakami sp. z.o.o, należy do 
grupy odmian wczesnych. Wpisana do Krajowego rejestru w 2006 r. Bardzo 
plenna, o dużym procencie bulw handlowych. Bulwy bardzo duże (najwyż-
sza wartość w 9 stopniowej skali), okrągłe o regularnym kształcie i płytkich 
oczkach. Skórka barwy czerwonej. Miąższ żółty, zarówno surowy jak i po 
ugotowaniu nie ciemnieje. Średnio odporna na wirusa Y (5-6), odporna na 
wirusa liściozwoju (7), bardzo wrażliwa na zarazę (2). W rejonie południo-
wym w prowadzonych doświadczeniach PDO po zakończeniu wegetacji 
w latach 2019-2021 plon ogólny wyniósł 413,2 dt/ha, a plon handlowy 410,5 dt/ha. 
Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowym w 2021 
roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 471,0 dt/ha plonu ogólnego, a plon 
handlowy wyniósł  468,1 dt/ha.

gWIAZDA – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte 
sp. z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do Krajowego rejestru w 2011 r. Należy do 
grupy odmian wczesnych, jadalna, o typie konsumpcyjnym ogólnoużytko-
wym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym 
kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie miąż-
szu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. 
Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, po-
datna na porażenie zarazą ziemniaczaną. W rejonie południowym w pro-
wadzonych doświadczeniach PDO po zakończeniu wegetacji w latach 2019-
2021 plon ogólny wyniósł 452,4 dt/ha,a plon handlowy 423,0dt/ha. Badana 
odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowym w 2021 roku po 
zakończeniu wegetacji osiągnęła 507,2 dt/ha plonu ogólnego, a plon handlo-
wy wyniósł 453,5 dt/ha.

vInETa – odmiana wyhodowana przez Europlant Pflanzenzucht  GmbH. 
Wpisana do Krajowego rejestru w 1999 r. Należy do grupy odmian wcze-
snych, jadalnych w typie konsumpcyjnym sałatkowym do wszechstron-
nie użytkowego, o dobrym smaku. Kłęby duże do bardzo dużych, skórka 
żółta, gładka; oczka płytkie; miąższ żółty. Bardzo plenna, o dużym udziale 
w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, 
odporna na wirusy; ocena odporności (Y;L) = (7;8), podatna na porażenie 
zaraza ziemniaka – 2 w skali 9 stopniowej. Zalecana do uprawy w całym 
kraju. W rejonie południowym  w prowadzonych doświadczeniach PDO  po 
zakończeniu wegetacji w latach 2019-2021 plon ogólny wyniósł 413,2 dt/ha,  
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a plon handlowy 397,9 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO 
w rejonie południowym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 
496,9 dt/ha plonu ogólnego, a plon handlowy wyniósł  487,6 dt/ha.

BOHUN – odmiana wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte 
sp. z o.o. Grupa IHAR.  Wpisana do Krajowego rejestru w 2014 r. Należy do 
grupy odmian wczesnych, jadalnych w typie konsumpcyjnym ogólnoużyt-
kowym, o smaku dobrym. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłe, o dość 
regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu ja-
snożółta. Plenność  dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y mała, liściozwoju średnia, na zarazę ziemniaka 
mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. W reo-
jonie południowym w prowadzonych doświadczeniach PDO  po zakończe-
niu wegetacji w latach 2019-2021 plon ogólny wyniósł 474,1 dt/ha, a plon 
handlowy 460,7 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie 
południowym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 564,2  dt/ha 
plonu ogólnego, a plon handlowy wyniósł 531,5 dt/ha.
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ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY ŚREDNIOPÓŹNY  
I PÓŹNY

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2022

Odmiana Barwa miąższu
SATINA
TAjFUN
JUREK

JELLY – ODMIana PÓźna

żółta
żółta
żółta
żółta

Średni plon odmian LOZ ziemniaka średniowczesnego, średniopóźnego 
i późnego w woj. świętokrzyskim w latach 2019-2021
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CHaRaKTERYSTYKa LISTY ODMIan ZaLECanYCH  
ZIEMnIaKa ŚREDnIOWCZESnEgO, ŚREDnIOPÓźnEgO  

I PÓźnEgO  
DLa WOJEWÓDZTWa ŚWIĘTOKRZYSKIEgO na ROK 2022

SATINA – odmiana niemiecka przedstawiciel Solana Polska sp. z o.o. Wpisa-
na do Krajowego rejestru w 2000 r. Należy do grupy odmian średniowczesnych, 
jadalnych w typie konsumpcyjnym wszechstronnie użytkowym, o dobrym 
smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, oczka płytkie; miąższ żółty, skórka 
żółta. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa 
Y, odporna na wirusa liściozwoju, ocena odporności (Y;L) = (5;7), podatna na 
porażenie zarazą ziemniaka – 3 w skali 9 stopniowej. W rejonie południowym 
w prowadzonych doświadczeniach PDO  po zakończeniu wegetacji w latach 
2019-2021 plon ogólny wyniósł 462,0 dt/ha, a plon handlowy 431,3 dt/ha. Bada-
na odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południowym w 2021 roku po 
zakończeniu wegetacji osiągnęła  425,0 dt/ha plonu ogólnego, a plon handlowy 
wyniósł 395,8 dt/ha.

TAjFUN – odmiana polska wyhodowana przez Pomorsko-Mazurską Ho-
dowlę Ziemniaka sp. z o.o. w Strzekęcinie. Wpisana do Krajowego rejestru 
w 2004 r. Należy do grupy odmian średniowczesnych, jadalnych w typie 
konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego, o dobrym smaku. Bul-
wy bardzo duże, owalne, kształtne; oczka płytkie; miąższ żółty. Odmiana 
bardzo plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmia-
na odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (7 w skali 9), 
średnio odporna na zarazę ziemniaka – 5 w skali 9 stopniowej. W rejonie 
południowym w prowadzonych doświadczeniach PDO po zakończeniu we-
getacji w latach 2019-2021 plon ogólny wyniósł 522,9 dt/ha, a plon handlowy 
477,7 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południo-
wym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła  563,2 dt/ha plonu 
ogólnego, a plon handlowy wyniósł 513,0 dt/ha.

JUREK  – odmiana polska wyhodowana przez Hodowla Ziemniaka 
Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR. Wpisana do  Krajowego rejestru w 2012 
roku. Odmiana jadalna średniowczesna w typie konsumpcyjnym ogólno-
użytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, 
okrągłoowalne o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. 
Barwa miąższu żółta. Plon ogólny bardzo duży, o dużym udziale frakcji 
handlowej. Odmiana średnio odporna na wirus liściozwoju 5-6 w skali 9 
stopniowej i porażenie zarazą ziemniaka 4,5 w skali 9, odporna na mątwika 
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ziemniaczanego, bardzo odporna na wirus Y 8 w skali 9 stopniowej. W re-
jonie południowym w prowadzonych doświadczeniach PDO po zakończe-
niu wegetacji w latach 2019–2021 plon ogólny wyniósł 543,2 dt/ha, a plon 
handlowy 496,2 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie 
południowym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 579,1 dt/ha 
plonu ogólnego, a plon handlowy wyniósł 522,8 dt/ha.

ZIEMnIaK ŚREDnIOPÓźnY I PÓźnY

jELLY – odmiana niemiecka wyhodowana przez Europlant Pflanzenzu-
cht GmbH. Wpisana do Krajowego rejestru w 2005r. Należy do grupy od-
mian średniopóźnych, jadalnych w typie konsumpcyjnym ogólnoużytko-
wym, o bardzo dobrym smaku. Kłęby bardzo duże, owalne, skórka żółta, 
gładka; oczka bardzo płytkie; miąższ żółty. Bardzo plenna, o dużym udziale 
w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, 
średnio odporna na wirusy; ocena odporności (Y;L) = (5;5), średnio odporna 
na porażenie zarazą ziemniaka – 5 w skali 9 stopniowej. W rejonach dużego 
zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. W rejonie po-
łudniowym w prowadzonych doświadczeniach PDO  po zakończeniu we-
getacji w latach 2019-2021 plon ogólny wyniósł 492,4 dt/ha, a plon handlowy 
454,6 dt/ha. Badana odmiana w doświadczeniach PDO w rejonie południo-
wym w 2021 roku po zakończeniu wegetacji osiągnęła 483,5 dt/ha plonu 
ogólnego, a plon handlowy wyniósł  439,7 dt/ha.
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