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W związku z utrzymywaniem się w naszym kraju stanem epidemii COVID-19  
i obowiązującymi rządowymi restrykcjami Posiedzenie całego Wojewódzkiego Zespołu 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego było niemożliwe.  

W tym roku aby wyłonić najlepsze odmiany roślin rolniczych jako 
rekomendowane wszyscy członkowie Regionalnego Zespołu mieli możliwość wybrać je 
w sposób korespondencyjny za pomocą Ankiety, którą przygotował Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.  

W celu ostatecznego ustalenia Listy Odmian Zalecanych do uprawy w 
województwie zachodniopomorskim, w dniu 29 stycznia 2021 roku w Zakładzie 
Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie zebrało się Prezydium Wojewódzkiego 
Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w składzie: 

 
 Przewodniczący Zespołu – Jarosław Rzepa - poseł na Sejm IX kadencji, 
 I Zastępca przewodniczącego – Lech Bany, 
 II zastępca przewodniczącego – Magdalena Grudzińska – koordynator PDO w 

województwie zachodniopomorskim, 
 Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu – Dariusz 

Rawicki, 
 Sekretarz Zespołu – Łukasz Suliński, ZDOO Rarwino. 
 

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie 
zachodniopomorskim oraz zgodnie z głosami wszystkich członków Wojewódzkiego 
Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2021 zostały wpisane następujące 
odmiany: 
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I. Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego w roku 2021 

 

L.p Pszenica 

ozima 

Rok wpisania 

na Listę 

1 Artist 2016 

2 RGT Kilimanjaro 2021 

3 Venecja (R) 2021 

4 Linus 2013 

5 Bonanza 2019 

6 Frisky 2020 

7 Hybery 2019 

8 RGT Bilanz 2020 

9 Opoka (R) 2021 

10 KWS Donowan (R) 2021 

11 Tonnage (R) 2021 
 

L.p Jęczmień 

ozimy 

Rok wpisania 

na Listę 

1 Jakubus 2020 

2 KWS Kosmos 2017 

3 Zenek 2021 

4 KWS Astaire 2020 

5 KWS Higgins 2019 
 

L.p Pszenżyto 

ozime 

Rok wpisania 

na Listę 

1 Belcanto 2020 

2 Meloman 2016 

3 Lombardo 2021 

4 Sekret 2020 

5 Temuco 2020 

6 Tadeus 2019 

7 Dolindo (R) 2021 

8 SU Liborius (R) 2021 
 

L.p Żyto ozime Rok wpisania 

na Listę 

1 Antonińskie 2018 

2 Dańkowskie Granat 2021 

3 KWS Binnto 2021 

4 KWS Serafino 2020 

5 SU Performer 2021 

6 KWS Vinetto 2020 

7 KWS Trebiano 2021 

8 KWS Berado (R) 2021 
 

 

 

 

L.p Pszenica jara Rok wpisania 

na Listę 

1 Harenda 2015 

2 Jarlanka 2021 

3 KWS Sunny 2021 

4 MHR Jutrzenka 2020 
 

L.p Jęczmień jary Rok wpisania 

na Listę 

1 Avatar 2021 

2 RGT Planet 2019 

3 Runner 2020 

4 Etoile 2019 

5 Pilote 2020 

6 Rezus 2020 

7 KWS Fantex 2020 

8 Brigitta (R) 2021 
 

L.p Owies Rok wpisania 

na Listę 

1 Agent 2019 

2 Rambo (R) 2021 

3 Krezus 2018 

4 Arden 2019 

5 Komfort 2019 

6 Figaro 2020 

7 Refleks 2021 
 

L.p Pszenżyto jare Rok wpisania 

na Listę 

1 Mamut 2017 

2 Odys 2021 

3 Milewo 2020 

4 Mazur 2020 

5 Hugo 2021 

6 Gucio(R) 2021 
 

L.p Groch siewny Rok wpisania 

na Listę 

1 Tarchalska 2020 

2 Hubal 2021 

3 Batuta 2017 

4 Mentor 2020 

5 Turnia 2021 

6 Arwena 2019 

7 Olimp 2020 

8 Nemo 2021 
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L.p Łubin wąskolistny Rok wpisania 

na Listę 

1 Tango 2021 

2 Wars 2020 

3 Koral 2021 

4 Neron 2021 

5 Roland 2020 

6 Agat 2021 

7 Furman (R) 2021 

8 Homer 2020 
 

L.p Łubin żółty Rok wpisania 

na Listę 

1 Lord 2020 

2 Puma 2020 
 

L.p Soja Rok wpisania 

na Listę 

1 Adessa 2021 

2 Abelina 2020 
 

L.p Rzepak ozimy Rok wpisania 

na Listę 

1 Birdy 2020 

2 Derrik 2020 

3 Gemini (R) 2021 

4 Absolut 2021 

5 Advokat 2021 

6 Angelico 2021 

7 Anniston 2020 

8 Arkansas 2021 

9 Aspekt 2021 

10 Astana 2021 

11 Chopin 2021 

12 DK Expansion 2021 

13 DK Expiro 2021 

14 DK Extrakt 2020 

15 Prince 2021 

16 KWS Riccardo 2021 

17 Aurelia (R) 2021 

18 Ambassador (R) 2021 

 

 

 

 

 

L.p Rzepak jary Rok wpisania 

na Listę 

1 Goliat 2021 

2 Turner 2021 

3 Lumen 2017 

4 Lagonda 2021 

5 Lancia 2021 

6 Legolas 2020 

7 Lakritz (R) 2021 
 

L.p Ziemniak – odmiany jadalne 

Bardzo wczesne Rok wpisania 

na Listę 

1 Riviera (W) 2018 

2 Denar 2009 

3 Impala 2019 

4 Impresja 2021 

5 Tonacja 2021 
 

L.p Ziemniak – odmiany jadalne 

Wczesne Rok wpisania 

na Listę 

1 Bellarosa 2021 

2 Bohun 2019 

3 Gwiazda 2020 

4 Ignacy 2018 

5 Michalina 2021 
 

L.p Ziemniak – odmiany jadalne 

Średniowczesne, 

średniopóźne i późne 

Rok wpisania 

na Listę 

1 Jurek 2018 

2 Satina 2020 

3 Tajfun 2019 
 

L.p Ziemniak 

odmiany skrobiowe 

Rok wpisania 

na Listę 

1 Boryna 2016 

2 Jubilat 2017 

3 Mieszko 2021 

4 Zuzanna 2018 

5 Kuras 2021 
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(W) – wczesny zbiór 
(1) R – wstępna rekomendacja 
(W) – na wczesny zbiór 
 
„Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” została 
sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany umieszczone na „ Liście…” wykazały 
w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na 
znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje 
gwarancję lepszych efektów gospodarczych, niż uprawa innych odmian badanych w naszym 
województwie. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Charakterystyka odmian  na podstawie 
listy opisowej odmian wydawnictwo COBORU 

 

1. JĘCZMIEŃ JARY 
 

Amidala  

Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej.  

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 

Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 

plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności 

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka w ziarnie dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentujący: Saaten – Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 

Mariola 

Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej.  

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 
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Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, 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 i wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość białka w ziarnie dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: IGP Polska Sp. z o.o. sp. k., ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań 
 

RGT Ylesia  

Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. 

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Odporność na rynchosporiozę – duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – średnia, na plamistość 

siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka w ziarnie średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10 A, 87-148 Łysomice 

 

Adwokat  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność dość duża. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 

Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i 

ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 

dość późny, dojrzewania przeciętny. 

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce  

 

Brygitta  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia i 

ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentujący: Saaten – Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 

Feedway  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i 

ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna małe. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27,  64-000 Kościan 

 

Flair  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. 

Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – 

średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny.     

Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna małe do bardzo małego. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentujący: SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. u.. dr A. Schmidta 1, Żołędowo 86-031 Osielsko 
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Jovita  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. 

Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i 

ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny.  

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten – Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 

Pasjonat  

Odmiana typu pastewnego.  

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej.  

Odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i 

ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren przeciętna, dobre wyrównanie ziarna. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 
 

2. PSZENICA JARA 
 
Akcja  
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej.  

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i 

septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej 

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

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość 

glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR , Smolice 146 ,  63-740 Kobylin 

 

Anakonda  
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni.  

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści i septoriozę 

plew – średnia, na rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny 

średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na 

porastanie w kłosie mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

Aura  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni.  

Odporność na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę 

brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w 

kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 
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Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

 

Fama  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny 

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

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w 

kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. 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 przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

SU Ahab  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej.  

Odporność na rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny 

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

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża do bardzo dużej, 

ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Strube Polska sp. z o.o. , ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 

 

WPB Troy  
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej 

średniej. 

Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, 

brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny 

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

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w 

kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o. , ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

3. OWIES 
 

Rambo  
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia. 

Rośliny średniej  wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.  

Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie   ziaren średnie, gęstość w stanie zsypnym dość 

duża. Zawartość białka dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ,ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

Panteon  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską dość duży.  
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Odporność na septoriozę liści – dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia, na mączniaka 

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

wiechowania i dojrzewania średni.  

Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie zsypnym 

bardzo duża. Zawartość białka średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten – Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 

Huzar  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską dość duży. 

Odporność na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i helimntosporiozę – średnia. 

Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania 

średni.  

Udział łuski duży do bardzo dużego, masa 1000 ziaren dość   mała, wyrównanie ziaren dość słabe, gęstość w 

stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,  64-000 Kościan 

 

Alfa  
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską dość duży. 

Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę owsa, septoriozę liści i helmintosporiozę – średnia. 

Rośliny bardzo niskie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin   wiechowania dość późny, 

dojrzewania średni.  

Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość słabe, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Zawartość białka duża. 

Tolerancja na zakwaszenie dość mała.  

Reprezentujący: IPG Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań 

 

Poker  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską dość duży. 

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i septoriozę   liści – średnia, na helmintosporiozę – dość 

mała. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.  

Udział łuski dość duży, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość dobre, gęstość w stanie zsypnym 

dość duża. Zawartość białka dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,  64-000 Kościan 

 

 

MHR Harem  
Odmiana owsa nagiego, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

terenów górskich.  

Plon ziarna z łuską i bez łuski na poziomie odmiany Siwek.  

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę owsa – dość duża, na  helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia. 

Rośliny dość niskie,  o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.  

Udział łuski na poziomie odmiany Siwek. Masa 1000 ziaren, gęstość w stanie zsypnym, wyrównanie ziaren i 

zawartość białka większe niż u odmiany Siwek. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Małopolska Hodowla Roślin HBP sp. .z o. o , ul. Zbożowa 4,  30-002 Kraków 

 

4. PSZENŻYTO JARE 
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Gucio  
Odmiana pastewna. 

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, 

rynchosporiozę i brunatną plamistość liści – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny niskie, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

Impetus  
Odmiana pastewna. 

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

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

plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na 

porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.  

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan 

 

5. GROCH SIEWNY 
 

Achille  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, prze-znaczona do uprawy na suche nasiona, do 

wykorzystania na paszę i konsumpcję.  

Plon nasion duży, plon białka średni.  

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 zgorzelową plamistość i mączniaka rzekomego – średnia, na fuzaryjne więdnięcie i mączniaka 

prawdziwego – mniejsza od średniej.  

Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, włókna surowego 

średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej.  

Optymalna obsada roślin około 110 szt./m
2
. 

Reprezentujący: IPG Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań 

 

Grot  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, prze-znaczona do uprawy na suche nasiona, do 

wykorzystania na paszę i konsumpcję.  

Plon nasion średni do dużego, plon białka średni.  

Termin kwitnienia wczesny, termin dojrzewania średni, okres kwitnienia dość długi. Równomierność 

dojrzewania dobra.  

Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość mała, przed zbiorem mała.  

Odporność na zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego – średnia, na fuzaryjne 

więdnięcie – mniejsza od średniej.  

Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. 

Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) nieco poniżej średniej.  

Optymalna obsada roślin około 110 szt./m
2
. 

Reprezentujący: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 

 

Kazek  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, prze-znaczona do uprawy na suche nasiona, do 

wykorzystania na paszę i konsumpcję.  

Plon nasion duży, plon białka dość duży.  
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Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania średnia.  

Rośliny dość wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia oraz przed zbiorem mała do średniej.  

Odporność na fuzaryjne więdnięcie, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego – większa od średniej, na 

zgorzelową plamistość – średnia.  

Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach dość 

mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) poniżej średniej.  

Optymalna obsada roślin około 110 szt./m
2
. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,  64-000 Kościan 

 

Prosper  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, prze-znaczona do uprawy na suche nasiona, do 

wykorzystania na paszę i konsumpcję.  

Plon nasion duży, plon białka dość duży.  

Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo dobra.  

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

Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego oraz mączniaka 

rzekomego – średnia.   

Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, włókna surowego 

średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. 

Optymalna obsada roślin około 110 szt./m
2
. 

Reprezentujący: IPG Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań 

 

6. ŁUBIN WĄSKOLISTNY 
 

Furman  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży.  

Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność 

roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność 

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

Masa 1000 nasion średnia. 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./m
2
. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR , Smolice 146 ,  63-740 Kobylin 

 

Twist  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion duży do bardzo dużego (stabilny w latach badań), plon białka duży.  

Termin kwitnienia roślin średni, dojrzewania późniejszy od średniego. Okres kwitnienia dość długi. Rośliny 

średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Dojrzewanie 

dość równomierne. Skłonność do pękania strąków średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na 

antraknozę – średnia.  

Masa 1000 nasion powyżej średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego i 

włókna surowego średnia, alkaloidów mała.   

Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m
2
. 

Reprezentujący: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. , ul. Kasztanowa 5, 63 – 004 Tulce 

 

7. ŁUBIN ŻÓŁTY 
 

Salut  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion i białka dość duży. 

Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na 

wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Równomierność dojrzewania średnia. Udział 

roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym przeciętny. Odporność na antraknozę – średnia. 
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Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego i włókna 

surowego średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała.  

Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./ 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR , Smolice 146 ,  63-740 Kobylin 

 

8. SOJA 
 

ES Governor   

Odmiana późna.  

Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia dość długi. Termin osiągnięcia 

dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej wysokości do niskich. Najniższe strąki osadzone 

średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i 

septoriozę –średnia, na bakteryjną ospowatość – poniżej średniej. Równomierność dojrzewania średnia. 

Odporność na pękanie strąków duża.  

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego duża, włókna surowego 

średnia.  

Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m
2
. 

Reprezentujący: Euralis Nasiona Sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, 64-449 Poznań 

 

Marzena  

Odmiana wczesna.  

Plon nasion i białka średni do dużego w porównaniu do odmian o podobnej wczesności.  

Termin kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnienia średni. Termin dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny. 

Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniższych strąków niskie. Odporność na wyleganie przed zbiorem 

przeciętna. Odporność na bakteryjną ospowatość – średnia, na bakteryjną plamistość – mniejsza od średniej, a na 

septoriozę –dość mała. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia do dużej.  

Masa 1000 nasion mała do średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego średnia do dużej, 

włókna surowego średnia.  

Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m
2
. 

Reprezentujący: PROGRAIN ZIA s.r.o. Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik 

 

Orpheus  

Odmiana bardzo późna.  

Plon nasion duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia dość długi. Termin 

dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny średniej wysokości. Najniższe strąki osadzone średnio 

wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem przeciętna. Odporność na bakteryjną plamistość – dość duża, 

na septoriozę – średnia do dużej, na bakteryjną ospowatość – średnia. Równomierność dojrzewania mała do 

średniej. Odporność na pękanie strąków bardzo duża.  

Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego mała do średniej, 

włókna surowego średnia. 

Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m
2
. 

Reprezentujący: Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi „AgeSoya” Sp. z o.o., ul. Długa 50a, 37-413 Huta Krzeszowska 
 

Trumpf  

Odmiana bardzo późna.  

Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia długi. Termin dojrzałości 

technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny bardzo wysokie. Najniższe strąki osadzone dość wysoko. 

Odporność na wyleganie przed zbiorem mała. Odporność na bakteryjną ospowatość, bakteryjną plamistość i 

septoriozę – średnia. Równomierność dojrzewania średnia do małej. Odporność na pękanie strąków bardzo duża.  

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna 

surowego średnia.  

Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m
2
. 

Reprezentujący: SZB Polska sp.k., ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań 

 

9. JĘCZMIEŃ OZIMY 
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KWS Morris  

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego.  

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę jęczmienia – duża, na mączniaka 

prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny.  

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość 

białka w ziarnie średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: KWS Lochow Polska  Sp. z  o.o.,  Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy 

 

Lautetia 

Odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. 

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – 

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

dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość 

wczesny.  

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość 

białka w ziarnie średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

10. PSZENICA OZIMA 
 

Ambicja  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).  

Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość dość mała (3,5
o
). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, na mączniaka 

prawdziwego i septoriozy liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i 

fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 

dość późny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność 

na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu 

średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. , Grupa IHAR, ul. Główna 20,  99-307 Strzelce 
 

Impresja  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).  

Plon ziarna średni. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość średnia (5,0
o
). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i 

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

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

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. , Grupa IHAR, ul. Główna 20,  99-307 Strzelce 

 

Kariatyda  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).  

Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość średnia (5,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego – dość duża, na 

choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – 

średnia, na rdzę brunatną – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. 
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Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w 

kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan 

 

KWS Universum  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej.  

Zimotrwałość dość mała (3,5
o
). Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego, 

septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia, na 

choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: KWS Lochow Polska  Sp. z  o.o.,  Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy 

 

SY Cellist  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość mała (3,0
o
). Odporność na rdzę brunatną,  rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozę plew – duża, na 

brunatną plamistość liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów 

– średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 

dość późny. 

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Syngenta Polska  sp. z o.o. ,ul. Szamocka 8, 01 – 748 Warszawa 

 

Argument  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość mała do średniej (4,0
o
). Odporność na rdzę brunatną, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę 

kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka 

prawdziwego – dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania dość późny. 

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość mała. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 

 

KWS Talium  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość mała (3,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego – dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na 

rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość mała. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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Reprezentujący: KWS Lochow Polska  Sp. z  o.o.,  Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy 

 

MHR Promienna  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość mała do średniej (4,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na septoriozę plew – dość duża, na 

mączniaka prawdziwego i septoriozy liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną 

plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie 

dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o., ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków 

 

RGT Provision  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość mała do średniej (4,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego – dość duża, 

na septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i 

brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: RAGT Semences Polska sp. z o.o. , ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice 

 

RGT Ritter  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej.  

Zimotrwałość mała (3,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na septoriozy liści i septoriozę plew – dość duża, na 

choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną 

plamistość liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość 

późny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość 

glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: RAGT Semences Polska sp. z o.o. , ul. Sadowa 10A, 87-148 Łysomice 

 

SU Mangold  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej 

średniej.  

Zimotrwałość dość mała (3,5
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i 

septoriozę plew – dość duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – średnia, 

na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Strube Polska Sp. zo o. ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 

 

SU Petronia  

Odmiana chlebowa (grupa B).  
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Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej 

średniej.  

Zimotrwałość dość mała (3,5
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 

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

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

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

SU Tarroca  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej.  

Zimotrwałość mała (3,0
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na 

septoriozy liści i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość mała, na 

mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS średni. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

SU Viedma  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość dość mała (3,5
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści, 

septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i brunatną 

plamistość liści – średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w 

kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

Symetria  

Odmiana chlebowa (grupa B).  

Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.  

Zimotrwałość prawie średnia (4,5
o
). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną 

i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę 

kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie 

w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ,ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

11. PSZENŻYTO OZIME 
 

Corado  
Odmiana pastewna. 

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. 

Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, 

rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża,  na pleśń śniegową – średnia, 
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na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia późny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna     w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.   

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan 

 

Medalion  

Odmiana pastewna. 

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. 

Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę 

żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę 

kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość 

wczesny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na 

porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20,  99-307 Strzelce 

 

12. ŻYTO OZIME 
 

Dańkowskie Dragon  

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. 

Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. 

Odporność na pleśń śniegową – dość duża,  na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę 

źdźbłową i  rynchosporiozę – średnia, na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność 

na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna 

kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27,  64-000 Kościan 

 

KWS Skylor  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 

Odporność na pleśń śniegową – duża, na rdzę źdźbłową i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy 

źdźbła, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość niskie, o 

dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża, zawartość białka mała do bardzo 

małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania 

wysoka do bardzo wysokiej.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentujący: KWS Lochow Polska  Sp. z  o.o.,  Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy 

 

SU Dreamer  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 

Odporność na pleśń śniegową – duża, na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – średnia, na choroby 

podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.  

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe, zawartość białka mała. Lepkość 

maksymalna kleiku skrobiowego mała do bardzo małej, końcowa temperatura kleikowania niska.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

13. RZEPAK OZIMY 
 
Akilah  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. zawartość 

białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin dość duża. rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 

średni.  

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

kapustnych i czerń krzyżowych średnia. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki 

rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec 

 
Batis  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów poniżej 

średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. masa 1000 nasion mniejsza od 

średniej. Zimotrwałość roślin średnia. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin 

początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby 

podstawy łodygi mniejsza od średniej. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki 

rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: DSV Polska sp.z o.o. , ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 
Bono  
Odmiana populacyjna.  

Plon nasion dość duży. zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. 

zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin średnia. 

rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia średni, dojrzałości 

technicznej nieco wcześniejszy od średniego.  

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową i choroby 

podstawy łodygi mniejsza od średniej. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. , Grupa IHAR, Smolice 146, 63 – 740 Kobylin 

Crotora  
Odmiana mieszańcowa.  
Plon nasion duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. zawartość białka w suchej masie 

beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. rośliny średniej wysokości, o 

przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń 

krzyżowych średnia. odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów 

Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 
Daktari  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów poniżej średniej. 

zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość 

roślin dość duża. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia 

średni, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń 

krzyżowych średnia. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: DSV Polska sp.z o.o. , ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 

 
DK Excited  
Odmiana mieszańcowa.  
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Plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów powyżej średniej. 

zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 

Zimotrwałość roślin dość duża. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin 

początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.  

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na 

zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 

żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Monsanto Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02 – 672 Warszawa 

 
DK Expat  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. 

zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość 

roślin średnia. rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i 

dojrzałości technicznej średni.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby 

podstawy łodygi mniejsza od średniej. 

Reprezentujący: Monsanto Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02 – 672 Warszawa 

 
ES Amaretto  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów 

powyżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. masa 1000 nasion większa od średniej. 

Zimotrwałość roślin średnia. rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku 

kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń 

krzyżowych średnia. 

Reprezentujący: Euralis Nasiona sp. z o.o.,  ul. Wichrowa 1a,  60 – 449 Poznań 

 
Herakles  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów 

poniżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion większa od 

średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni.  

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

kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

Reprezentujący: Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

Kwazar  
Odmiana populacyjna.  

plon nasion dość duży. zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. zawartość 

białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia średni, dojrzałości 

technicznej nieco późniejszy od średniego.  

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

kapustnych średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. , Grupa IHAR, ul. Główna 20,  99-307 Strzelce 

 
Le17346  
Odmiana mieszańcowa. 

Plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. zawartość białka w suchej 

masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. masa 1000 nasion większa od średniej. zimotrwałość roślin dość 

duża. rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości 

technicznej średni.  
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Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy 

łodygi średnia, na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 

na wirusa żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział  w Polsce,  ul. Rataje 164, 61-168   

Poznań 

 
LG Anarion  
Odmiana mieszańcowa.  
Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów 

powyżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. masa 1000 nasion 

średnia. Zimotrwałość roślin średnia. rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku 

kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.  
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń 

krzyżowych średnia. odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów 

Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. według deklaracji hodowcy odmiana jest także 

odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,  ul. Rataje 164, 61-168 

Poznań 

 
LG Areti  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. zawartość białka w suchej 

masie beztłuszczowej większa od średniej. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. rośliny 

wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni.  

Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy 

łodygi średnia, na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna 

na wirusa żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,  ul. Rataje 164, 61-168 

Poznań 

 
LG Aviron  
Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. zawartość białka w suchej 

masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość 

duża. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i 

dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego.  

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby 

podstawy łodygi mniejsza od średniej. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki 

rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,  ul. Rataje 164, 61-168 

Poznań 

 

Mars  

Odmiana populacyjna.  

Plon nasion dość duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach mniejsza od średniej. zawartość białka 

w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. 

rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 

średni.  

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na zgniliznę twardzikową i 

czerń krzyżowych mniejsza od średniej. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. , Grupa IHAR, ul. Główna 20,  99-307 Strzelce 

 
Temptation  
Odmiana mieszańcowa.  
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Plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. 

zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. 

rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości 

technicznej średni.  

Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę 

kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia. według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 

żółtaczki rzepy (TUYV). 

Reprezentujący: DSV Polska sp.z o.o. , ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wągrowiec 
 

14. RZEPAK JARY 
 
Gustaw  
Odmiana populacyjna.  

Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość 

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

Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych 

średnia. 

Reprezentujący: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

Lakritz  

Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej 

masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.  

Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych 

średnia.  

Reprezentujący: Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

Lavina  

Odmiana mieszańcowa.  

Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość 

białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku 

kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia.  

Reprezentujący: Saaten-Union Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

 

15. ZIEMNIAKI  –  ODMIANY JADALNE 
 
Surmia  

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym 

smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne, o regularnym kształcie, oczka dość płytkie, skórka żółta, 

miąższ jasnożółty. 

Plenność po 40 dniach od wschodów poniżej wzorca, po zakończeniu wegetacji dobra, stabilna w latach badań, 

duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 

Odporność na wirusa Y oraz zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka oraz na 

mątwika ziemniaczanego Ro1. 

Reprezentujący: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński 

 

Werbena  

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy średnie 

do dużych, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. 



Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2021 
 

 

Plenność po 40 dniach od wschodów znacznie powyżej wzorca, po zakończeniu wegetacji średnia. Przydatna 

głównie do uprawy na wczesny zbiór.  

Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka 

oraz na mątwika ziemniaczanego Ro1. 

Reprezentujący: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński 

 

Longina  

Odmiana jadalna wczesna, przydana do produkcji frytek. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko 

mączystego, o dobrym smaku. Bulwy średnie, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie, oczka bardzo 

płytkie, skórka jasnobeżowa, miąższ kremowy. 

Plenność słaba, udział frakcji handlowej w plonie ogólnym średni. 

Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka.  

Reprezentujący: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński 

 

 

Mila 

Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym lekko mączystym, o dobrym 

smaku. Bulwy średnie do dużych, okrągłoowalne, o regularnym kształcie, oczka dość płytkie, skórka 

jasnobeżowa, miąższ żółty. 

Plenność dobra, dość duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 

Odporność na wirusa Y oraz na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patoytp 1(D1) raka ziemniaka.  

Reprezentujący: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 13-100 Nidzica 

 

16. ZIEMNIAKI – ODMIANY SKROBIOWE 
 

Kotwica  
Odmiana skrobiowa średniowczesna.  

Bulwy średnie do dużych, podłużnoowalne, skórka i miąższ żółty. Plon ogólny bulw duży, plon skrobi średni. 

Zawartość skrobiponiżej wzorca, średnio 19,8%. 

Odporność na wirusa Y duża; na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka 

oraz mątwika ziemniaczanego Ro1. 

Reprezentujący: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno 


