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TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNEJ

Odmiany warte 
polecenia
Listy Odmian Zalecanych 
ułatwiają rolnikom dokonanie 
wyboru odmian najlepiej 
dostosowanych do lokalnych 
warunków gospodarowania.

AnnA Werelich, JAromir PAlusiński
JAN MAZuRKIewICZ
członkowie Zachodniopomorskiego Zespołu 
Porejestrowego Doświadczalnictwa odmianowego

Na tegorocznej Liście Odmian Zaleca
nych znalazło się 35 odmian roślin 

jarych, 34 ozimych oraz 11 odmian ziem
niaków jadalnych i 4 ziemniaków skrobio
wych. Podstawą do ustalenia Listy była 
analiza wyników doświadczeń prowadzo
nych w ramach Porejestrowego Doświad
czalnictwa Odmianowego w naszym wo
jewództwie.

W poprzednim numerze ZMR przedsta
wiliśmy listy odmian zalecanych (LOZ) do 
uprawy na obszarze województwa zachod
niopomorskiego w 2017 r. Poniżej przyta
czamy charakterystyki odmian gatunków 
roślin, dla których LOZ jest tworzona w 
naszym województwie. Odmiany zamiesz
czone na liście potwierdziły w ostatnich 
latach, w doświadczeniach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego, dużą 
przydatność do uprawy w warunkach 
województwa zachodniopomorskiego. 
Informacje te powinny ułatwić rolnikom 
dokonanie właściwego wyboru odmian 
najlepiej dostosowanych do lokalnych 
warunków.

Nowością tegorocznej listy jest obec
ność na niej roślin bobowatych: grochu 
siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego. 
Ponadto badaniami PDO w województwie 
zachodniopomorskim objęte są inne gatunki 
roślin: soja, bobik, kapusta głowiasta biała 
i marchew jadalna.

Szczegółowe wyniki doświadczeń pro
wadzonych w ramach PDO w wojewódz
twie zachodniopomorskim są dostępne we 
wszystkich Powiatowych Zespołach Do
radztwa Rolniczego ZODR lub na stronie 
COBORU (www.coboru.pl).

JĘCZMIEŃ JARY
ARGENTO
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra 
do bardzo dobrej. Odporność na mącznia
ka prawdziwego dość duża, na plamistość 
siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę 
i czarną plamistość średnia. Rośliny dość 
niskie, o przeciętnej odporności na wylega
nie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie 
ziarna dość słabe, zawartość białka w ziar
nie dość mała.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

SOLDO
Odmiana typu pastewnego. Plenność bar
dzo dobra. Odporność na mączniaka praw
dziwego dość duża, na plamistość siatkową, 
rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną 
plamistość średnia. Rośliny dość niskie, o 
dość dużej odporności na wyleganie. Ter
min kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrów
nanie ziarna dość dobre, zawartość białka 
w ziarnie dość duża.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o. 
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

SALOME
Odmiana typu browarnego, o dobrej war
tości technologicznej. Plenność dobra do 
bardzo dobrej. Przyrost plonu przy upra
wie na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na ciemnobrunatną 
plamistość i rdzę jęczmienia dość duża, na 
mączniaka prawdziwego, plamistość siat
kową, i rynchosporiozę średnia. Rośliny 
dość niskie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym i zawartość białka w 
ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

RUBASZEK
Odmiana typu pastewnego. Plenność do
bra. Przyrost plonu przy uprawie na wyso
kim poziomie agrotechniki przeciętny. Od

porność na mączniaka prawdziwego dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę jęcz
mienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość średnia. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość mała, wyrówna
nie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża, zawartość biał
ka w ziarnie średnia. 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146 
63-740 Kobylin 

RADEK
Odmiana typu 
pastewnego. 
Plenność dobra 
na przeciętnym 
poziomie agrotech
niki, dobra do bardzo 
dobrej na wysokim. 
Przyrost plonu na 
wysokim poziomie agro
techniki przeciętny. Odpor
ność na mączniaka prawdziwego 
i ciemnobrunatną plamistość dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Roś
liny dość wysokie, o dość małej odporno
ści na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym i zawartość białka w 
ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

KWS VERMONT
Odmiana typu pastewnego. Plenność bar
dzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 
Odporność na mączniaka prawdziwego dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmie
nia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną pla
mistość średnia. Rośliny dość niskie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Termin kło
szenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawar
tość białka dość mała. Tolerancja na zakwa
szenie gleby dość duża.
KWS Lochow Polska Sp. z o.o., Kondratowice 
ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy



ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY  kwiecień 201724

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wy
dajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

SERENADA
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 
Plenność dobra. Przyrost plonu przy upra
wie na wysokim poziomie agrotechniki po
niżej średniej. Odporność na septoriozy liści 
dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, brunatną plamistość liści i choro
by podstawy źdźbła średnia, na septoriozę 
plew, fuzariozę kłosów i rdzę żółtą dość 
mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej 
odporności na wyleganie. Termin kłosze
nia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre, 
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odpor
ność na porastanie w kłosie średnia, 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.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

OWIES
BINGO
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Plon ziarna 
z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Od
porność na mączniaka i rdzę wieńcową 
dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintospo
riozę i septoriozę liści przeciętna. Rośliny 
dość wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin wiechowania wczesny, 
dojrzewania przeciętny. Udział łuski bar
dzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, 
gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrów
nanie ziarna dość dobre. Zawartość białka 
przeciętna, tłuszczu duża. Tolerancja na 
zakwaszenia gleby średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

PSZENICA JARA

TYBALT
Odmiana jakościowa (grupa A). Odpor
ność na mączniaka i rdzę brunatną duża, na 
septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę 
kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, 
na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie 
do bardzo niskich, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość póź
ny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 
duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w 
stanie zsypnym mała. Odporność na pora
stanie ziarna bardzo duża, liczba opadania 
duża do bardzo dużej. Zawartość białka 
dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik 
sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. 
Ogólna wydajność mąki dość dobra. Plen
ność bardzo dobra. Przyrost plonu przy up
rawie na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gle
by przeciętna.
Irena Szyld, ul. Celtycka 41 a, 62-800 Kalisz

HARENDA
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność 
bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie 
na wysokim poziomie agrotechniki średni. 
Odporność na rdzę brunatną duża, na sep
toriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną 
plamistość liści i choroby podstawy źdźbła 
dość duża, na mączniaka, septoriozę liści 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Termin kło
szenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 
1000 ziaren i wyrównanie dość duże, gęstość 
w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność 
na porastanie w kłosie dość mała, liczba 
opadania duża. Zawartość białka dość duża, 
ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedy
mentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwa
szenie gleby dość duża.
Małopolska Hodowla Roślin-HBP Sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków

GOPLANA
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 
Plenność dobra. Przyrost plonu przy upra
wie na wysokim poziomie agrotechniki 
średni. Odporność na mączniaka prawdzi
wego, rdzę brunatną i choroby podstawy 
źdźbła dość duża, na rdzę żółtą, septoriozy 
liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz 
brunatną plamistość liści średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia późny, doj
rzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie słabe, gęstość w sta
nie zsypnym duża. Odporność na po
rastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania duża do bardzo 
dużej. Zawartość białka 
duża, ilość glutenu 
duża do bardzo dużej. 

HARNAŚ
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy na terenie całego kraju, z wyjąt
kiem wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską duży, bez łuski dość 
duży. Odporność na mączniaka prawdzi
wego, rdzę wieńcową, helmintosporiozę 
i septoriozę liści – średnia, na rdzę źdźbło
wą dość mała. Rośliny średniej wysokości, 
o dużej odporności na wyleganie. Termin 
wiechowania i dojrzewania dość późny. 
Udział łuski duży. Masa 1000 ziaren i wy
równanie ziarna średnie, zawartość białka 
dość mała, tłuszczu przeciętna. Tolerancja 
na zakwaszenia gleby średnia.
Małopolska Hodowla Roślin-HBP Sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków

NAWIGATOR
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy na terenie całego kraju, z wyjąt
kiem wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską i bez łuski bardzo 
duży. Odporność na mączniaka prawdzi
wego, rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową 
dość duża, na helmintosporiozę, septorio
zę liści średnia. Rośliny średniej wysoko
ści, o dużej odporności na wyleganie. Ter
min wiechowania i dojrzewania średni. 
Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren 
bardzo duża, wyrównanie ziarna bardzo 
duże, gęstość w stanie zsypnym duża. Za
wartość białka średnia, zawartość tłusz
czu duża do bardzo dużej. Tolerancja na 
zakwaszenia gleby dość mała.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

ROMULUS
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy na terenie całego kraju, z wyjąt
kiem wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. 
Odporność na mączniaka prawdziwego, 
rdzę owsa, rdzę źdźbłową oraz septoriozę 
liści dość mała, na helmintosporiozę śred
nia. Rośliny średniej wysokości, o małej 
odporności na wyleganie. Termin wiecho
wania średni, dojrzewania dość wczes
ny. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren 
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dość duża, gęstość w stanie zsypnym duża, 
wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość 
białka i tłuszczu średnia. Tolerancja na za
kwaszenia gleby średnia.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

PSZENŻYTO JARE

MAZUR
Odmiana pastewna. Plenność dobra do 
bardzo dobrej. Przyrost plonu na wyso
kim poziomie agrotechniki poniżej śred
niej. Odporność na rdzę brunatną duża, na 
choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści 
i fuzariozę kłosów dość duża, na mącznia
ka prawdziwego i brunatną plamistość liści 
średnia, na septoriozę plew dość mała. Ro
śliny średniej wysokości, o dużej odporno
ści na wyleganie. Termin kłoszenia średni, 
dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 
dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość 
w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność 
na porastanie w kłosie i liczba opadania 
średnia. Zawartość białka dość mała. Tole
rancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

SOPOT
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu 
przy wysokim poziomie agrotechniki prze
ciętny. Odporność na septoriozę liści i sep
toriozę plew duża, na rdzę brunatną, bru
natną plamistość liści i fuzariozę kłosów 
dość duża, na mączniaka prawdziwego 
średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze
wania dość późny. Masa 1000 ziaren śred
nia, wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość 
w stanie zsypnym duża. Odporność na po
rastanie w kłosie średnia, liczba opadania 
dość mała. Zawartość białka średnia. Tole
rancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

MAMUT
Odmiana pastewna. Plenność bardzo do
bra. Przyrost plonu przy wysokim pozio
mie agrotechniki przeciętny. Odporność 
na septoriozę liści duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporio
zę i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę 
brunatną, brunatną plamistość liści i sep
toriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, 
o dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziar
na dość dobre, gęstość w stanie zsypnym 
dość duża. Odporność na porastanie w 
kłosie średnia, liczba opadania mała. Za
wartość białka dość duża. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 
64-000 Kościan

RZEPAK JARY

DOKTRIN
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. 
Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów poniżej średniej. Zawar
tość białka w suchej masie beztłuszczo
wej średnia. Masa 1000 nasion średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzało
ści technicznej średni. Rośliny średniej 
wysokości o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na zgniliznę twar
dzikową średnia, na czerń krzyżowych 
mniejsza od średniej.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o. 
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

DODGER
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. 
Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w 
nasionach średnia. Zawartość białka w su
chej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 
nasion średnia. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Rośliny 
dość wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na zgniliznę twar
dzikową i czerń krzyżowych średnia.
Bayer Sp. z o.o. Bayer CropScience 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

LENNON
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość 
duży. Zawartość tłuszczu i glukozynola
nów w nasionach mniejsza od średniej. 
Zawartość białka w suchej masie bez
tłuszczowej dość duża. Masa 1000 na
sion średnia. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej od
porności na wyleganie. Odporność na 
zgniliznę twardzikową średnia, na czerń 
krzyżowych mniejsza od średniej.
Lantmännen ek för Onsjövägen 13 
SE - 268 81 Svalöv

AGRA
Odmiana populacyjna. Plon nasion na 
poziomie najlepiej plonujących odmian 
populacyjnych. Zawartość tłuszczu w na
sionach mniejsza od średniej, glukozynola
nów średnia. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej bardzo duża. Masa 
1000 nasion średnia. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Odporność na 
zgniliznę twardzikową średnia, na czerń 
krzyżowych powyżej średniej. 
Lantmännen ek för Onsjövägen 13
SE - 268 81 Svalöv

KALIBER
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bar
dzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach 
prawie średnia, glukozynolanów średnia. 

Zawartość białka ogólnego w suchej masie 
beztłuszczowej średnia, włóna stosunkowo 
mała. Liczba nasion w łuszczynie średnia, 
masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniej 
wysokości, dość odporne na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzewania 
średni. Odporność na czerń krzyżowych 
przeciętna. 
Saaten-Union Polska, Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

LUMEN
Odmiana mieszańcowa. 
Plon nasion bardzo duży. 
Zawartość tłuszczu w na
sionach większa od śre
dniej, glukozynolanów 
poniżej średniej. 
Zawartość biał
ka w suchej masie 
beztłuszczowej do
ść mała. Masa 1000 
nasion średnia. Ter
min początku kwit
nienia i dojrzałości 
technicznej nieco 
wcześniejszy od 
średniego. Rośli
ny średniej wysoko
ści, o nieco większej 
od średniej odpor
ności na wylega
nie. Odporność na 
zgniliznę twardzikową 
większa od średniej, na 
czerń krzyżowych średnia. 
Saaten-Union Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Straszewska 70 
62-100 Wągrowiec

GROCH SIEWNY

AUDIT
Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, 
o białych kwiatach, przeznaczona do upra
wy na suche nasiona do wykorzystania na 
paszę i konsumpcję. Plon nasion bardzo 
duży, stabilny w latach badań. Plon białka 
bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrze
wania średni, okres kwitnienia nieco dłuż
szy od innych odmian zarejestrowanych. 
Rośliny dość wysokie. Odporność na wy
leganie w czasie kwitnienia na poziomie 
średniej, przed zbiorem powyżej średniej. 
Odporność na podstawowe choroby nieco 
powyżej średniej. Dojrzewanie równomie
rne. Skłonność do pękania strąków i osy
pywania nasion bardzo mała. Nasiona 
barwy żółtej, dość drobne, dość dobrze 
rozgotowujące się, o średniej zawartości 
białka ogólnego i małej włókna surowego. 
Najbardziej odpowiednie do uprawy są 
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gleby kompleksów pszennych. Optymalna 
obsada roślin około 110 szt./m2.
Limagrain Central Europe Societe 
Europeenne Spółka Europejska 
Oddział w Polsce, ul. Ks. Wawrzyniaka 2 
62-052 Komorniki

BATUTA
Odmiana wąsolistna, przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona do wykorzysta
nia na paszę i konsumpcję. Plon nasion 
i białka ogólnego bardzo duży, stabilny 
w latach badań. Termin kwitnienia i doj
rzewania średni do dość późnego, okres 
kwitnienia średni. Rośliny średniej wyso
kości cechują się bardzo dobrą sztywnoś
cią w czasie kwitnienia i dobrą przed zbio
rem. W bardzo małym stopniu podatna na 
choroby. Rośliny dojrzewają dość równo
miernie. Skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion bardzo mała. Odmia
na żółtonasienna, nasiona średniej wielko
ści, o zawartości białka nieco mniejszej od 
średniej. Odpowiednia do uprawy na gle
bach kompleksów pszennych. Optymalna 
obsada roślin około 110 szt./m2.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

LASSO
Odmiana wąsolistna, przeznaczona do up
rawy na suche nasiona do wykorzystania 
na paszę i konsumpcję. Plon nasion dość 
duży, białka średni. Termin kwitnienia 
dość wczesny, dojrzewania średni, okres 
kwitnienia średni. Rośliny średniej wyso
kości, cechują się bardzo dobrą sztywnoś
cią w początku kwitnienia, małą tendencją 
do wylegania w końcu kwitnienia i nieco 
mniejszą od średniej podatnością przed 
zbiorem. W bardzo małym stopniu podat
na na porażenie przez mączniaka rzekome
go i prawdziwego, w małym na zgorzelo
wą plamistość grochu i nieco większym 
w przypadku chorób fuzaryjnych. Rośli
ny dojrzewają równomiernie. Skłonność 
do pękania strąków i osypywania nasion 
mała. Odmiana o żółtych nasionach. Na
siona średniej wielkości, o nieco mniej
szej od średniej zawartości białka i dużej 
intensywności pobierania wody (szybko 
rozgotowują się). Odpowiednia do uprawy 
na glebach kompleksów pszennych. Opty
malna obsada roślin około 110 szt./m2.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

MILWA
Odmiana wąsolistna przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona do wykorzysta
nia na paszę. Termin kwitnienia i dojrze
wania średni do wczesnego, okres kwit
nienia średni. Rośliny średnio wysokie do 
niższych. Wyleganie w fazie kwitnienia 
prawie nie występuje, przed zbiorem jest 
małe. Dojrzewa bardzo równomiernie. 

Skłonność do pękania strąków i osypywa
nia nasion bardzo mała. Plon nasion i biał
ka zbliżony do średniego. Zawartość biał
ka ogólnego w nasionach średnia do dużej. 
Masa 1000 nasion średnia. Odpowiednia 
do uprawy na glebach kompleksu żytniego 
bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin 
około 110 szt./m2.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

STARSKI
Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o 
białych kwiatach, przeznaczona do upra
wy na suche nasiona do wykorzystania 
na paszę i konsumpcję. Plon nasion dość 
duży, stabilny w latach badań. Plon biał
ka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania 
średni, okres kwitnienia średni do dość 
długiego. Rośliny średniej wysokości. 
Odporność na wyleganie w czasie kwit
nienia duża, a przed zbiorem dość duża 
do średniej. Dość odporna na mącznia
ka rzekomego i prawdziwego, fuzaryj
ne więdnięcie i zgorzelową plamistość 
grochu. Równomierność dojrzewania 
średnia. Skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion bardzo mała. Na
siona barwy żółtej, o średniej masie 1000 
nasion o średniej zawartości białka ogól
nego. Zawartość włókna surowego dość 
mała. Nasiona dobrze rozgotowują się. 
Odpowiednia do uprawy na glebach kom
pleksów pszennych. Optymalna obsada 
roślin około 110 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

ŁUBIN 
WĄSKOLISTNY

HEROS
Odmiana niesamokończąca, 
przydatna do uprawy na na
siona paszowe, o małej 
zawartości alkalo
idów. Plon nasion 
bardzo duży, białka 
bardzo duży do du
żego. Termin kwitnie
nia i dojrzewania dość 
wczesny. Okres kwitnie
nia średni. Wysokość 
roślin średnia do niższej. 
Wyleganie w fazie począt
ku kwitnienia nie występuje, 
w końcu kwitnienia bardzo 
małe, przed zbiorem dość ma
łe. Podatność na grzyby z ro
dzaju Fusarium bardzo mała do 
małej, na inne patogeny dość mała. 
Dojrzewanie równomierne. Skłonno
ść do pękania strąków i osypywania 

nasion bardzo mała. Nasiona bardzo drob
ne. Zawartość białka ogólnego w nasionach 
średnia, tłuszczu surowego mała, włókna 
surowego średnia do dość dużej. Odpo
wiednia do uprawy na glebach kompleksu 
żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsa
da roślin około 100 szt./m2.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

REGENT
Odmiana samokończąca przydatna do 
uprawy na nasiona paszowe o małej za
wartości alkaloidów. Plon nasion duży, 
białka ogólnego dość duży. Termin kwit
nienia i dojrzewania dość wczesny, dłu
gość okresu kwitnienia krótka. Wysokość 
roślin nieco niższa od średniej. W fazie 
początku kwitnienia rośliny nie wylega
ją, w końcu kwitnienia wyleganie bardzo 
małe, przed zbiorem małe. Podatność na 
porażenie grzybami z rodzaju Fusarium 
i opadzinę liści mała. Równomierność 
dojrzewania dobra. Skłonność do pęka
nia strąków i osypywania nasion bardzo 
mała. Masa 1000 nasion dość mała do 
bardzo małej. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach średnia, tłuszczu surowego 
dość duża, włókna surowego względnie 
mała. Odpowiednia do uprawy na gle
bach kompleksu żytniego bardzo dobre
go. Optymalna obsada roślin w uprawie 
na nasiona około 100 szt./m2.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

RUMBA
Odmiana niesamokończąca, niskoalka
loidowa, przydatna do uprawy na nasio
na paszowe. Plon nasion duży, stabilny 
w latach badań. Plon białka bardzo duży. 
Termin kwitnienia roślin dość wczesny, 
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termin dojrzewania dość wczesny do 
średniego. Okres kwitnienia średniej dłu
gości. Rośliny wysokie. W fazie początku 
kwitnienia rośliny nie wylegają. W fazie 
końca kwitnienia wyleganie bardzo małe, 
przed zbiorem dość małe. Odporność na 
choroby duża do bardzo dużej. Dojrze
wanie dość równomierne. Skłonność do 
pękania strąków i osypywania nasion 
dość mała. Masa 1000 nasion dość mała 
do średniej. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach dość duża do dużej, tłuszczu 
surowego średnia do dość małej, włókna 
surowego średnia. Zawartość alkaloidów 
dość mała. Odpowiednia do uprawy na 
glebach kompleksu żytniego bardzo do
brego. Optymalna obsada roślin w upra
wie na nasiona około 100 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6 63-004 Tulce

BOLERO
Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloi
dowa przydatna do uprawy na nasiona pa
szowe. Plon nasion i białka duży, stabilny 
w latach badań. Termin kwitnienia i doj
rzewania roślin dość wczesny do średnie
go. Okres kwitnienia średniej długości. 
Rośliny średnie do dość wysokich. W fazie 
początku kwitnienia rośliny nie wylegają. 
Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia 
i przed zbiorem średnie. Dość duża odpor
ność na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewa
nie równomierne. Skłonność do pękania 
strąków i osypywania nasion mała. Masa 
1000 nasion bardzo duża. Zawartość biał
ka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu 
surowego mała, włókna surowego bardzo 
mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpo
wiednia do uprawy zwłaszcza na glebach 
kompleksu żytniego bardzo dobrego. Op
tymalna obsada roślin w uprawie na nasio
na około 100 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

ŁUBIN ŻÓŁTY

BARYT
Odmiana niesamokończąca przydatna do 
uprawy na nasiona paszowe o małej za
wartości alkaloidów. Plon nasion i białka 
duży, stabilny w latach użytkowania. Ter
min kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewa
nia roślin wczesny do bardzo wczesnego. 
Okres kwitnienia średniej długości. Ro
śliny średnio wysokie. W fazie początku 
kwitnienia nie wylegają. Wyleganie ro
ślin w fazie końca kwitnienia małe, przed 
zbiorem dość małe. Podatność na choroby 
mała. Dojrzewanie równomierne. Nasiona 
średniej wielkości. Zawartość białka ogól
nego w nasionach duża, tłuszczu i włókna 
surowego średnia, odpowiednia do uprawy 

na glebach kompleksu żytniego bardzo do
brego. Optymalna obsada roślin w uprawie 
na nasiona około 90 szt./m2. 
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

BURSZTYN
Odmiana niesamokończąca o małej za
wartości alkaloidów, przydatna do upra
wy na nasiona z przeznaczeniem na paszę 
dla zwierząt gospodarskich. Plon nasion 
duży, stabilny w latach. Termin kwitnienia 
i dojrzewania roślin wczesny. Okres kwit
nienia średniej długości. Rośliny średnio 
wysokie. Wyleganie w fazie początku 
kwitnienia znikome, w końcu kwitnienia 
małe, przed zbiorem dość małe. Podatność 
na choroby fuzaryjne mała, na antraknozę 
dość mała. Rośliny dojrzewają dość rów
nomiernie. Nasiona średniej wielkości 
o bardzo dużej zawartości białka ogólne
go. Zawartość tłuszczu średnia, a włókna 
surowego dość duża. Najbardziej odpo
wiednimi do uprawy są gleby komplek
su żytniego dobrego. Optymalna obsada 
roślin około 90 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

MISTER
Odmiana niesamokończąca, przydatna do 
uprawy na zbiór nasiona paszowych. Ter
min kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewa
nia wczesny do bardzo wczesnego. Okres 
kwitnienia średniej długości. Wyleganie na 
początku kwitnienia bardzo małe, w fazie 
końca kwitnienia bardzo małe do małego, 
przed zbiorem małe. Podatność na choro
by fuzaryjne mała, na antraknozę do fazy 
zawiązywania strąków bardzo mała, po 
tym terminie do okresu dojrzewania mała. 
Równomierność dojrzewania bardzo do
bra, udział roślin zielonych przed zbiorem 
bardzo mały. Plonowanie w odniesieniu do 
nasion i białka ogólnego bardzo duże. Za
wartość białka ogólnego w nasionach duża 
do bardzo dużej. Zawartość alkaloidu gra
mina znikoma. Masa 1000 nasion średnia. 
Odpowiednia do uprawy na glebach kom
pleksu żytniego dobrego.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

ZIEMNIAKI 
– ODMIANY JADALNE

ODMIANY BARDZO WCZESNE

DENAR
Odmiana jadalna w typie kulinarnym 
sałatkowym do wszechstronnie użytko
wego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, 
o dużym udziale w plonie frakcji handlo
wej. Przydatna do uprawy na wczesny 
zbiór. Odporna na mątwika ziemniacza

nego, odporna na wirusy – ocena odpor
ności (Y ; L)=(7 ; 7), podatna na poraże
nie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 Kamień Krajeński

LORD
Odmiana jadalna w typie kulinarnym sa
łatkowym do wszechstronnie użytkowego, 
o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym 
udziale w plonie frakcji handlowej. Przy
datna do uprawy na wczesny zbiór. Odpor
na na mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirusy – ocena odporności (Y ; L)=(7 ; 7), 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.  
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 Kamień Krajeński

ARIELLE
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym. Daje duże plony bulw 
zarówno w najwcześniejszym terminie 
zbioru (40 dni po wschodach), jak i po 
zakończeniu wegetacji. Odmiana o du
żym udziale plonu handlowego w plonie 
ogólnym. Bulwy bardzo duże do dużych, 
owalne, o regularnym kształcie, płytkich 
oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ 
zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie 
ciemnieje. Zawartość skrobi średnio 13%. 
Odmiana odporna na mątwika ziemnia
czanego. Podatna na wirusa Y, średnio 
odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 
W rejonach dużego zagrożenia wirusami 
wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
Agrico Polska sp. z o.o., ul. Staromiejska 7 A 
84-300 Lębork

ODMIANY WCZESNE

MICHALINA
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bul
wy bardzo duże, okrągłoowalne, o regu
larnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej 
skórce oraz jasnożółtym miąższu. Plenna, 
o dużym udziale frakcji handlowej w plo
nie. Odporna na mątwika ziemniaczanego 
i wirus Y, podatna na liściozwój i poraże
nie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 Kamień Krajeński

GWIAZDA
Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsu
mpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym 
smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowal
ne, o regularnym kształcie, płytkich ocz
kach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej 
barwie miąższu. Dość plenna, o dużym 
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udziale frakcji handlowej w plonie. Od
porna na mątwika ziemniaczanego oraz 
na wirusy Y i liściozwoju, podatna na po
rażenie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.  
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 Kamień Krajeński

ALTESSE
Odmiana w typie konsumpcyjnym sałat
kowym, o dobrym smaku. Bulwy duże do 
bardzo dużych, bardzo kształtne, owalne, 
o bardzo płytkich oczkach, jasnobeżowej 
skórce i żółtej barwie miąższu. Odmiana 
plenna, o dużym udziale frakcji handlowej 
w plonie. Odporna na mątwika ziemnia
czanego, podatna na wirus Y oraz liścio
zwoju, co sprawia, że w rejonach uprawy 
o dużym zagrożeniu wirusami będzie wy
magać częstej wymiany sadzeniaków. Po
datna na porażenie zarazą ziemniaka.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

BELLAROSA
Odmiana wczesna, jadalna, w typie kon
sumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bardzo 
plenna, o bardzo dużym udziale frakcji 
handlowej w plonie ogólnym. Tworzy 
bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bar
dzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka 
czerwona, miąższ żółty. Zarówno surowy, 
jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Za
wartość skrobi w bulwach średnio 13%. 
Odmiana odporna na mątwika ziemnia
czanego, na wirusa liściozwoju, średnio 
odporna na wirusa Y, bardzo podatna na 
zarazę ziemniaka. Przydatna do uprawy 
na terenie całego kraju. W rejonach duże
go zagrożenia wirusami wymaga częstej 
wymiany sadzeniaków.
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. 
O. Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 a
76-039 Biesiekierz

ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE

SATINA
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyj
nym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. 
Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie 
frakcji handlowej. Odporna na mątwika 
ziemniaczanego, średnio odporna na wiru
sy Y, odporna na wirusa liściozwoju, oce
na odporności (Y ; L)=(5 ; 7,5), podatna na 
porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach 
dużego zagrożenia wirusami wymaga czę
stej wymiany sadzeniaków.
Solana Polska Sp. z o.o., Zduny 25 
99-440 Zduny

TAJFUN
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym do mączystego. Cha
rakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, 
owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach 

i żółtym miąższu. Bardzo plenna, o bardzo 
dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Odporna na mątwika ziemniaczanego, wi
rusy, średnio odporna na porażenie zarazą 
ziemniaka.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

ODMIANY 
ŚREDNIO PÓŹNE

JELLY
Odmiana jadalna, w typie 
konsumpcyjnym ogólno
użytkowym. Charaktery
zuje się bulwami bardzo 
dużymi, owalnymi, bar
dzo kształtnymi, o bardzo płytkich ocz
kach i żółtym miąższu. Bardzo plenna, 
o bardzo dużym udziale w plonie frakcji 
handlowej. Odporna na mątwika ziem
niaczanego, średnio odporna na wirusy 
i porażenie zarazą ziemniaka. W rejo
nach dużego zagrożenia wirusami wyma
ga częstej wymiany sadzeniaków.
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.
O. Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 a 
76-039 Biesiekierz

SYRENA
Odmiana jadalna w typie konsumpcyj
nym ogólnoużytkowym o dobrym sma
ku. Plenna, o dużym udziale w plonie 
frakcji handlowej. Odporna na mątwi
ka ziemniaczanego, bardzo odporna na 
wirusa Y i średnio odporna na wirusa 
liściozwoju i porażenie zarazą ziemnia
ka. Zalecana do uprawy w całym kraju, 
w rejonach dużego zagrożenia wirusami 
wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

ZIEMNIAKI 
– ODMIANY SKROBIOWE

KURAS
Odmiana późna, skrobiowa, o zawartości 
skrobi średnio 19%. Bulwy bardzo duże, 
okrągłe, o kremowym miąższu. Plenność 
bardzo dobra, udział w plonie ogólnym 
frakcji handlowej duży. Odmiana ma 
skłonność do gromadzenia wysokiej za
wartości glikoalkaloidów, nie powinna 
być użytkowana na paszę. Odporna na 
mątwika ziemniaczanego, bardzo odpor
na na wirus Y, podatna na wirus liścio
zwoju. Odporność na porażenie zarazą 
ziemniaka bardzo wysoka. Zalecana do 
uprawy na terenie całego kraju, dla prze
mysłu skrobiowego.
Agrico Polska Sp. z o.o., ul. Staromiejska 7 a 
84-300 Lębork

HINGA
Odmiana późna, skrobiowa, o zawartości 
skrobi średnio 20%. Plenna, daje duże 
plony kłębów i bardzo duże plony skrobi. 
Odporna na wirusa Y i średnio odporna 
na wirusa liściozwoju, ocena odporno
ści (Y;L)=(8; 5,5); odporna na porażenie 
zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy 
w całym kraju, w strefach dużego zagro
żenia wirusami wymaga częstej wymiany 
sadzeniaków.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

BORYNA
Odmiana skrobiowa średnio wczesna. Typ 
mączysty do bardzo mączystego. Bulwy 
duże, okrągłe, o dość regularnym kształ
cie, średnio płytkich oczkach i czerwonej 
skórce. Barwa miąższu biała. Plon skrobi 
duży. Zawartość skrobi duża. Odporność 
na wirusa Y i liściozwoju duża, na zarazę 
ziemniaka średnia do dużej. Odporna na 
patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

JUBILAT
Odmiana średnio wczesna, skrobiowa, 
w typie mączystym do bardzo mączyste
go. Bulwy średniej wielkości, okrągłoo
walne, o regularnym kształcie, płytkich 
oczkach, jasnożółtej skórce i kremowym 
miąższu. Średnio plenna, o dużym udziale 
frakcji handlowej w plonie. Duża zawar
tość i plon skrobi. Odporna na mątwika 
ziemniaczanego i wirusa Y, średnio odpor
na na wirusa liściozwoju i porażenie zarazą 
ziemniaka. Bulwy gromadzą stosunkowo 
wysoką zawartość glikoalkaloidów.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno

Opisy poszczególnych odmian zostały sporządzone na podstawie 
Listy Opisowej Odmian – COBORU.


