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ZIEMNIAKI. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego na 2013 rok

Owacja, Lord, Syrena
Ziemniaczana oferta z Rejestru odmian na 2013 rok
daje rolnikom duże możliwości wyboru pod względem
jakościowym (typy użytkowe, cechy morfologiczne)
oraz ilościowym (plon).

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym
do wszechstronnie użytkowego
(zawartość skrobi 12%), o dobrym
smaku. Odmiana bardzo plenna,
o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże
do bardzo dużych, okrągłoowalne
do owalnych; miąższ jasnożółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y:L
(7:7 w skali 9-stopniowej), podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
Ze względu na odporność na wirusy
zalecana do uprawy w całym kraju.

Dla ułatwienia wyboru odmian
przydatnych do uprawy w rejonie
naszego województwa, na posiedzeniu w siedzibie DODR we Wrocławiu dnia 24 stycznia Wojewódzki
Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego ustalił dla ziemniaka Listę
Odmian Zalecanych do uprawy
na obszarze województwa dolnośląskiego na ten rok (LOZ). Na podstawie wyników ubiegłorocznych
doświadczeń z odmianami jadalnymi, które przeprowadzono w południowo-zachodnim rejonie naszego
kraju w Stacjach i Zakładach Oceny
Odmian w SDOO w Zybiszowie
i w ZDOO w Naroczycach (dolnośląskie), w ZDOO w Masłowicach
(łódzkie), w SDOO w Pawłowicach
(śląskie) oraz w HZ Zamarte O/
Stare Olesno (opolskie), ustalono
odmiany ziemniaków na Listę Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego.

VIVIANA
hodowla niemiecka DE –
Pełnomocnik hodowcy Europlant
Handel Ziemniakami Sp. z o.o.
O/Laski Koszalińskie. Wpisana
do Ro w 2010 roku

W grupie bardzo wczesne są to
Denar, Lord, Miłek i Viviana,
w grupie wczesne – Vineta, Owacja,
Bellarosa i Michalina,
w grupie średnio wczesne – Satina,
Tajfun, Tetyda i Ametyst,
a w grupie średniopóźne i późne
– Syrena i Jelly

Charakterystyka
odmian z LOZ
DENAR
HZ Zamarte Sp. z o.o. Grupa
IHAR, Zamarte 33, PL-89-430
Kamień Krajeński.
Wpisana do Ro w 1999 roku
Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego (zawartość skrobi 12%),
o dobrym smaku. Bardzo plenna,
o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana
o bulwach dużych do bardzo dużych, o kształcie okragłoowalnym
do owalnych, miąższ jasnożółty do żółtego. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego,
odporna na wirusy – Y:L (7:7
w skali 9-stopniowej), podatna
na zarazę ziemniaka. Ze względu
na odporność na wirusy zalecana
do uprawy w całym kraju.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna,
w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku (6,8 w skali
9-stopniowej). Bulwy duże, bardzo
kształtne, okrągłoowalne o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce
i żółtej barwie miąższu. Odmiana
o szybkim tempie gromadzenia plonu. Po zakończeniu wegetacji plon
duży. Duży udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Odporność
na choroby zróżnicowana, Średnio
odporna na wirusy Y i liściozwoju (5-6 w skali 9-stopniowej). Bardzo podatna na zarazę ziemniaka
(2 w skali 9-stopniowej).Odporna na mątwika ziemniaczanego.
Ze względu na średnią odporność
na wirusy wymaga częstej wymiany
sadzeniaków.

LORD
HR Zamarte Sp. z o.o. Grupa
IHAR, Zamarte 33, PL-89-430
Kamień Krajeński. Wpisana
do Ro w1999 roku

MIŁEK
HR Zamarte Sp. z o.o. Grupa
IHAR, Zamarte 33, PL-89-430
Kamień Krajeński. Wpisana
do Ro w 2006 roku
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Odmiana bardzo wczesna, jadalna (zawartość
skrobi ok. 14%), w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Polecana
głównie do bezpośredniego spożycia, o dość dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna. Szybkie
tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże,
okrągłoowalne, kształtne, o żółtej barwie skórki
i jasnożółtym miąższu, o dość płytkich oczkach.
Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe,
po ugotowaniu nie występuje.
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego,
o dobrej odporności na wirus Y (7 w skali 9-stopniowej) i średniej na wirus liściozwoju (5-6 w skali 9-stopniowej), bardzo podatna na zarazę ziemniaka (2 w skali 9-stopniowej). Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach
dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
BELLAROSA
hodowla niemiecka DE – Pełnomocnik
hodowcy Europlant Handel Ziemniakami
Sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie.
Wpisana do Ro w 2006 roku.
Odmiana zarejestrowana także na Słowacji oraz
w Portugalii. Odmiana wczesna jadalna, w typie
konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Odmiana
bardzo plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej – 95-97% plonu ogólnego.
Charakteryzuje się bardzo dużymi, okrągłoowalnymi bulwami, bardzo kształtnymi o płytkich
oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ
zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%.
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego.
Średnio odporna na wirus Y, odporna na wirus
liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka.
Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami
wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
VINETA
odmiana hodowli holenderskiej NL,
pełnomocnik hodowcy Europlant Handel
Ziemniakami Sp. z o.o O/Laski Koszalińskie,
Laski Koszalińskie 3A PL-76-039 Biesiekierz.
Wpisana do Ro w 1999 roku
Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym
ogólnoużytkowy do sałatkowego (zawartość skrobi 13%), o bardzo dobrym smaku. Bardzo plenna
o dużym udziale plonu frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże, owalne, miąższ żółty. Odmiana
odporna na mątwika. Odporna na wirusy Y:L
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(7:8 w skali 9-stopniowej), podatna
na zarazę ziemniaka. Ze względu
na odporność na wirusy przydatna
do uprawy w całym kraju.
OWACJA
HZ Zamarte Sp. z o.o. Grupa
IHAR, Zamarte 33, PL-89-430
Kamień Krajeński.
Wpisana do Ro w 2006 roku
Odmiana wczesna, jadalna w typie
ogólnoużytkowym, lekko mączysty
(zawartość skrobi 13,5%), o dobrym
smaku. Bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże okrągłoowalne, miąższ żółty. Odmiana odporna
na mątwika ziemniaczanego, duża
odporność na wirusa Y oraz L, dość
podatna na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego
kraju, w rejonach dużego zagrożenia
wirusami wymaga częstej wymiany
sadzeniaków.
SATINA
hodowla Saka-Ragis, DE,
pełnomocnik hodowcy Solana
Polska Sp. z o.o., Zduny 25,
PL-99-440 Zduny.
Wpisana do Ro w 2000 roku
Odmiana średnio wczesna, jadalna w typie ogólnoużytkowym (zawartość skrobi 13,5% ), o bardzo
dobrym smaku. Bardzo plenna,
o dużym udziale frakcji handlowej
w plonie. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, miąższ żółty. Odmiana
odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y,
odporna na wirusa L (5-7,5 w skali
9-stopniowej), podatna na zarazę
ziemniaka. Ze względu na średnią
odporność na Y wymaga częstej
wymiany sadzeniaków.
TAJFUN
hodowla Pomorsko-Mazowiecka
Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. zs.
w Strzekęcinie, Strzekęcin,
PL-76-024 Świeszyno.
Wpisana do Ro w 2004 roku
Odmiana średnio wczesna, jadalna
w typie ogólnoużytkowym do mą-
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czystego (zawartość skrobi 16,1%),
o dobrym smaku. Bardzo plenna
o bardzo dużym udziale w plonie
frakcji handlowej. Bulwy bardzo
duże, owalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika, dość
duża odporność na wirusy Y:L (7:7
w skali 9-stopniowej), średnio odporna na zarazę ziemniaka. Przydatna
do uprawy w całym kraju. Odmiana
odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporność na wirus Y wysoka (8
w skali 9-stopniowej), na wirus liściozwoju duża (7 w skali 9-stopniowej).
Dość podatna na porażenie zarazą
ziemniaka (4 w skali 9-stopniowej).
Ze względu na odporność na wirusy
przydatna do uprawy w całym kraju.
TETYDA
hodowla – Hodowla Ziemniaka
Zamarte Sp. z o.o. Zamarte 33
PL 89-430 Kamień Krajeński.
Wpisana do Ro w 2008 roku
Odmiana średniowczesna, jadalna
w typie kulinarnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym
smaku (7,5 w skali 9-stopniowej).
Bulwy bardzo duże, o regularnym,
okrągłoowalnym kształcie i płytkich
oczkach. Skórka żółta i jasnożółty miąższ. Bardzo plenna, o bardzo
dużym udziale frakcji handlowej
w plonie ogólnym. Zawartość skrobi
ok. 12%. Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoka odporność na wirus Y (8 w skali 9-stopniowej) średnia odporność na wirus liściozwoju
(5-6 w skali 9-stopniowej) oraz
na porażenie zarazą ziemniaka
(5 w skali 9-stopniowej). Zalecana
do uprawy w całym kraju.
AMETYST
hodowla Pomorsko-Mazowiecka
Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. zs.
w Strzekęcinie, Strzekęcin,
PL-76-024 Świeszyno
Odmiana średniowczesna, w typie
konsumpcyjnym ogólnoużytkowym
do lekko mączystego, o przeciętnym
smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne o dość regularnym kształcie, przeciętnej głębokości
oczek, jasnobeżowej skórce i kremo-
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wej barwie miąższu. Odmiana bardzo
plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie, odporna na mątwika
ziemniaczanego. Cechuje się wysoką
odpornością na wirus Y oraz średnią
na wirus liściozwoju, dość odporna
na porażenie zarazą ziemniaka. Ze
względu na odporność na wirusy
przydatna do uprawy w całym kraju
SYRENA
Pomorsko-Mazowiecka Hodowla
Ziemniaka Sp. z o.o. zs.
w Strzekęcinie, Strzekęcin,
PL-76-024 Świeszyno.
Wpisana do Ro 2002 roku
Odmiana średnio późna, jadalna
w typie ogólnoużytkowy lekko mączysty (zawartość skrobi 13,9%),
o dobrym smaku. Plenna o dużym
udziale frakcji handlowej w plonie.
Bulwy bardzo duże, owalne, miąższ
żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna
na wirusa Y, średnio odporna na wirusa L, średnio odporna na zarazę
ziemniaka. Ze względu na średnią
odporność na wirusa L wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
JELLY
hodowla DE – pełnomocnik
hodowcy Europlant Handel
Ziemniakami Sp z o.o. O/Laski
Koszalińskie.
Wpisana do Ro w 2005 roku
Odmiana średnio późna, jadalna,
w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o bardzo dobrym smaku (7,3 w skali 9-stopniowej). Bulwy
dość duże, owalne, bardzo kształtne,
o bardzo płytkich oczkach, żółtej
skórce i żółtym miąższu. Odmiana
mątwikoodporna. Średnia odporność
na wirusy Y:L (5:5). Średnio odporna
na zarazę ziemniaka. Odmiana bardzo plenna, o bardzo dużym udziale
plonu handlowego w plonie ogólnym.
Ze względu na średnią odporność
na wirusy wymaga częstej wymiany
sadzeniaków.
źródło: dane COBORU w Słupi Wielkiej – Listy
Opisowe Odmian za lata 1999,2000, 2002,
2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010.

Ewa Śmiałek SDOO Zybiszów

