
LOZ 2019 – uprawy ozime 
 
28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019. W tym numerze przybliżymy 
charakterystykę upraw ozimych zalecanych do uprawy w warunkach województwa 
zachodniopomorskiego. 
 
 
ANNA WERELICH, DARIUSZ RAWICKI, JAROMIR PALUSIŃSKI 
Członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
 

 

 

 

 

JĘCZMIEŃ   OZIMY 

 

 

ANTONELLA 

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka 

prawdziwego i czarną plamistość duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową i 

rynchosporiozę duża, na rdzę jęczmienia dość duża. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość 

dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 

ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. 

Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność bardzo 

dobra. 

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

 

KWS  KOSMOS 

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie 

na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na 

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

ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 

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

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

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  

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

ARENIA     

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie 

na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia. Odporność na 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i 

plamistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny dość niskie, o 

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



Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość 

białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

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

 

 

 

PSZENICA   OZIMA 

 

 

LINUS 

Odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze 

choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała. Liczba 

opadania duża, zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. 

RAGT Semences Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 10 a, 87-148 Łysomice 
 

 

 

ARTIST  

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (4o). Odporność na mączniaka prawdziwego, 

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

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

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

wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie 

przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny 

SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna.  

DSV Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 
 
 
 
 
BONANZA  

Odmiana chlebowa (grupa B).  Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na choroby 

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

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

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

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

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

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

mąki dość duża.   Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

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

 

HYBERY   

Mieszańcowa odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (3,5o). Odporność na choroby 



podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew i 

fuzariozę kłosów – dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozy liści – średnia. Rośliny 

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

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

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

Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. 

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

 
 
 
 
 
 
 
PSZENŻYTO   OZIME 

 

 

MELOMAN 

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na 

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

plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny o 

przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 

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

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

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.   

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

 

TRAPERO 

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 

średni. Zimotrwałość dość duża (6). Odporność na septoriozę liści – duża, na mączniaka 

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

rynchosporiozę,   fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny dość 

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

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

zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. 

Zawartość białka duża do bardzo dużej.  Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 

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

LOMBARDO 

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 

powyżej średniej. Zimotrwałość średnia (5). Odporność na mączniaka prawdziwego i 

septoriozę plew – dość   duża, na pleń śniegową, choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, 

rynchosporiozę i  fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie, o 

małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 

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

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

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.  



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

 

AVOCADO 

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 

poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na septoriozę plew – duża, na 

mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy 

źdźbła  – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę  – średnia, na pleśń śniegową mała. 

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

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna - średnie, gęstość ziarna w 

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

do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.   

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan 
 
 
TADEUS 

Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość średnia (5,0). Odporność 

na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego – dość duża, na  rdzę żółtą, septoriozę liści, 

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

septoriozę plew dość mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna  

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

bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 

Saaten-Union Polska sp. z o.o. ,ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 
 
 
 
 
ŻYTO   OZIME 

 

 

 

TUR 

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.Plenność 

bardzo dobra.Odporność na pleśń śniegową i septoriozę liści – dość duża, na mączniaka 

prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową – średnia. 

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

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie, gęstość w stanie zsypnym średnie. 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania średnia, zawartość białka 

mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania 

niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.   

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

 

POZNAŃSKIE 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność dobra. Odporność na pleśń 

śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną,  septoriozy liści, rynchosporiozę i  choroby 

podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej 

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



wyrównanie dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość 

maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby średnia.  

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

 

DAŃKOWSKIE  GRANAT 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność powyżej najlepiej 

plonujących odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i 

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

średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i średniej odporności 

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

gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba 

opadania średnie, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego 

średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 

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

 

 

ANTONIŃSKIE 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie najlepiej 

plonujących odmian populacyjnych.Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i źdźbłową – 

dość duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści – średnia, na rynchosporiozę i choroby 

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

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w 

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

średnia, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, 

końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.   

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

 

SU  BINNTTO 

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do 

uprawy na  ziarno.  Plenność bardzo dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę 

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

średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, 

wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna 

kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby dość mała.   

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

 

KWS  DOLARO 

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do 

uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. 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 kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość 

dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i 

liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego 

duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby dość mała.   

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

 

 

 

 

RZEPAK   OZIMY 

 

 

ES  VALEGRO 

Odmiana populacyjna. Plon nasion zbliżony do najlepiej plonujących odmian populacyjnych. 

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

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

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, 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.  

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

 

ATORA  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, 

glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 

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  i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę 

kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej.  
Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 

  

 

 

KUGA  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od 

średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 

1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności 

na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od 

średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na suchą 

zgniliznę kapustnych większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.  
Saaten-Union Polska sp. z o.o.,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec 
 

 

 



DK  PLATINIUM 

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 

glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 

Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość 

dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 

Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, 

choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Odmiana o dużej odporności na kiłę 

kapusty, w zakresie ras Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. 

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

 

ES  IMPERIO 

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach 

średnia, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 

Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 

technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą 

zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. 

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

LOHANA.  

Odmiana populacyjna o dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Zawartość tłuszczu w nasionach 

średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 

powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio 

wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 

technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą 

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

krzyżowych średnia.  

Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 
164, 61 – 168 Poznań 

 

 

QUARTZ.  

Odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. 

Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka 

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

roślin dość duża. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku 

kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na 

zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych 

średnia. 

KWS Polska sp. z o.o., ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań 
 

 

MERCEDES.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, 

glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco większa od 

średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o 

dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 



średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość duża, na choroby 

podstawy łodygi zbliżona do średniej. 

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

 
 

 

Charakterystyka odmian dokonana na podstawie listy opisowej odmian – Wydawnictwo 

COBORU 
 


