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OPISY NOWYCH ODMIAN WPISANYCH 
NA LOZ W 2023 ROKU

PSZENICA OZIMA
•	 RGT	BILANZ	Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność 

dobra. Przyrost plonu na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność 
na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę 
żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów –  
średnia, na  rdzę brunatną i  brunatną plamistość liści –  
dość mała. Rośliny średniej wysokości, o  dość dużej 
odporności na  wyleganie. Termin kłoszenia i  dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna 
dość dobre, gęstość w  stanie zsypnym duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie dość duża, liczba opadania bardzo 
duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do  bardzo dużego.  
Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na  zak-
waszenie gleby przeciętna.

•	 FORMACJA Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 
A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim pozi-
omie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie 
średnia (4,5o). Odporność na septoriozę plew – dość duża, 
na  mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, 
brunatną plamistość liści i  fuzariozę kłosów – średnia, 
na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści – dość mała. 

ODMIANY ZALECANE DO UPRAWY NA DOLNYM ŚLĄSKU (PDO)
Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w st-
anie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie 
przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka 
średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki 
średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

JĘCZMIEŃ OZIMY
•	 KWS	 MORRIS	 Odmiana wielorzędowa, typu pastew-

nego. 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. Tol-
erancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

•	 MIRABELLE	Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie 
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 
na  tle gatunku średnia (5,0°). Odporność na  ciemno-
brunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwe-
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go, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę –  
średnia. Rośliny dość wysokie, o  dość dużej odporności 
na  wyleganie. Termin kłoszenia i  dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w zi-
arnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ŻYTO OZIME
•	 KWS	BERADO Odmiana mieszańcowa trójkomponen-

towa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do  uprawy 
na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na  choroby 
podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, 
rynchosporiozę i  septoriozy liści – dość duża, na  pleśń 
śniegową i  rdzę źdźbłową – średnia. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i do-
jrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i  gęstość 
ziarna w  stanie zsypnym średnie. Odporność na  porastanie 
ziarna w  kłosie przeciętna, liczba opadania duża do  bardzo 
dużej, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość mak-
symalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa tempera-
tura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna.

PSZENŻYTO OZIME
•	 CORADO Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo 

dobrej. Przyrost plonu na  wysokim poziomie agrotech-
niki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5⁰). Odporność 
na  mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, 
rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę 
kłosów – dość duża, na  pleśń śniegową – średnia, 
na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość nisk-
ie, 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 opada-
nia średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zak-
waszenie gleby przeciętna.

•	 MEDALION Odmiana pastewna. Plenność dobra 
do  bardzo dobrej. Przyrost plonu na  wysokim poziomie 
agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5⁰). 
Odporność na  pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, 
rdzę brunatną i  rdzę żółtą – dość duża, na  choroby pod-
stawy 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 zsyp-
nym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

PSZENICA JARA
•	 WPB	PEBBLES Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 

A). Plon ziarna duży do  bardzo dużego. Przyrost plonu 
przy uprawie na  wysokim poziomie agrotechniki powyżej 
średniej. Odporność na  mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą 
i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, 
septoriozy liści i brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę 
brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość wysok-
ie, o  małej odporności na  wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna w  stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opada-
nia duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
przeciętna. 

•	 KWS	 DORIUM	 Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 
A). Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie 
na  wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność 
na  mączniaka prawdziwego – duża, na  rdzę brunatną 
i brunatną plamistość liści – dość duża, na rdzę żółtą, septoriozy 
liści i septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła 
i  fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren duża do  bardzo dużej, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość ziarna w  stanie zsypnym średnia. 
Odporność na  pora- stanie w  kłosie dość duża, liczba opada-
nia duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo 
dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna 
mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

PSZENŻYTO JARE
•	 MAZUR Odmiana pastewna. Plenność dobra do  bardzo 

dobrej. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotech-
niki poniżej średniej. Odporność na  rdzę brunatną – duża, 
na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści i fuzariozę kłosów –  
dość duża, na  mączniaka prawdziwego i  brunatną plamistość 
liści – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny średniej 
wysokości, o  dużej odporności 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 – średnie. 
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Zawartość białka dość mała. Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
przeciętna.

JĘCZMIEŃ JARY
•	 RGT	 PLANET Odmiana typu browarnego, 

o  wartości browarnej dobrej do  bardzo dobrej. 
Odporność na  mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, 
rynchosporiozę i  ciemnobrunatną plamistość – średnia, 
na  plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej 
wysokości o  dość słabej odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren, zawartość białka w  ziarnie i  wyrównanie ziarna 
średnie. Plenność bardzo dobra. 

•	 KWS	 JESSIE Odmiana typu browarnego, o  dobrej 
do  bardzo dobrej wartości technologicznej. Plon dość 
dobry. Przyrost plonu przy uprawie na  wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdzi-
wego i  rynchosporiozę – dość duża, na  rdzę jęczmienia 
i  ciemnobrunatną plamistość – średnia, na  plamistość 
siatkową – mała. Rośliny dość niskie, o  przeciętnej 
odporności na  wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 
dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrów-
nanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 

•	 REKRUT	Odmiana typu pastewnego. Plon dobry do bardzo 
dobrego. Przyrost plonu przy uprawie na  wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na  mączniaka prawdzi-
wego, rdzę jęczmienia i  ciemnobrunatną plamistość –  
dość duża, na  plamistość siatkową i  rynchosporiozę średnia. 
Rośliny wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrów-
nanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Toler-
ancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

OWIES
•	 PABLO Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona 

do  uprawy na  terenie całego kraju, z  wyjątkiem wyżej 
położonych terenów górskich. Plon ziarna z  łuską dość 
duży, bez łuski duży. Odporność na  rdzę źdźbłową – 
duża, na  mączniaka prawdziwego – dość duża, na  rdzę 
owsa i  helmintosporiozę – średnia, na  septoriozę liści 
– dość mała. Rośliny średniej wysokości, o  dość dużej  
odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, 
dojrzewania średni. Udział łuski mały, masa 1000 ziaren 
bardzo duża, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie 
zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RZEPAK OZIMY
•	 DK	 EXCITED Odmiana mieszańcowa. Plon nasion 

bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glu-
kozynolanów 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).

•	 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).

•	 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 choro-
by podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest odporna na  wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).

•	 BATIS Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo 
dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glu-
kozynolanów 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 ka-
pustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy 
łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
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•	 GEMINI Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. 
Zawartość tłuszczu w  nasionach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów mała. Zawartość białka w  suchej ma-
sie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion dość duża. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, 
o  przeciętnej odporności na  wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i  dojrzałości technicznej średni. Odporność 
na  zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych 
i  choroby podstawy łodygi – średnia, na  czerń krzyżowych 
większa od średniej.

•	 AMBASSADOR Odmiana mieszańcowa. Plon na-
sion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i  glukozynolanów 
w  nasionach średnia. Zawartość białka w  suchej masie 
beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion 
średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej 
wysokości, o  dość dużej odporności na  wyleganie. Ter-
min początku kwitnienia i  dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na  zgniliznę twardzikową i  choroby podstawy 
łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych 
i  czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

SOJA
•	 ABACA Odmiana wczesna. Plon nasion i  białka bardzo 

duży. Termin kwitnienia roślin średni do wczesnego, długość 
fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości tech-
nicznej i  żniwnej wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe 
strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na  wyleganie 
przed zbiorem przeciętna. Odporność na  septoriozę – 
średnia, na bakteryjną plamistość i bakteryjną ospowatość 
– poniżej średniej. Równomierność dojrzewania średnia. 
Odporność na  pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion 
średnia. Zawartość białka ogólnego w  nasionach mała, 
tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego średnia. 
Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. 

•	 CERES	 PZO Odmiana średniopóźna. Plon nasion 
i  białka bardzo duży. Termin kwitnienia i  długość trwania 
fazy kwitnienia średnie. Termin osiągnięcia dojrzałości 
technicznej i  żniwnej średniopóźny. Rośliny dość wysokie. 
Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność 
na  wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność 
na  bakteryjną plamistość i  na bakteryjną ospowatość 
oraz septoriozę – średnia. Równomierność dojrzewania 
średnia. Odporność na  pękanie strąków duża. Masa 1000 
nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w  nasion-
ach, tłuszczu surowego oraz włókna surowego średnia.  
Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. 

BOBIK
•	 TRUMPET	– odmiana z CCA

ZIEMNIAKI ODMIANY  
ŚREDNIOWCZESNEJ
•	 OTOLIA	Odmiana jadalna średniowczesna, w  typie kon-średniowczesna, w  typie kon-, w  typie kon-

sumpcyjnym sałatkowym do  ogólnoużytkowego, o  dobrym 
smaku. Bulwy bardzo duże, o  bardzo regularnym kształcie, 
bardzo płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. 
Plenność dobra,duży udział frakcji handlowej w plonie ogól-
nym. Odporność na  wirusa Y i  liściozwoju duża; na  zarazę 
ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1, Ro2/3, 
Ro4 mątwika ziemniaczanego. 
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