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LOZ 2021. Zboża ozime

Doświadczone oziminy
Listy odmian zalecanych do uprawy są tworzone na podstawie wyników doświadczeń realizowanych 
w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Warunkiem utworzenia 
LOZ w danym gatunku jest prowadzenie co roku na terenie danego województwa lub regionu badań 
i doświadczeń PDO oraz ich opracowywanie i upowszechnianie. O ostatecznym kształcie Listy decyduje 
Wojewódzki Zespół PDO, który po przeanalizowaniu wyników doświadczeń, w głosowaniu ustala, które 
odmiany będą rekomendowane na terenie województwa. 

Główną cechą braną pod uwagę jest 
wysokość plonu, ale również jego 
jakość. Ważnymi cechami są odpor-
ność na choroby, stresy spowodowane 
niekorzystnym przebiegiem pogody 
w okresie wegetacji i  inne. W przy-
padku gatunków ozimych, kluczo-
wym parametrem jest zimotrwałość.
Prezentujemy krótkie charakterysty-
ki odmian, które znalazły się na LOZ 
2021. Więcej szczegółowych wyni-
ków doświadczeń znajdą Państwo 
na  stronie internetowej Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w  Zy-
biszowie (www.zybiszow.coboru.gov.
pl) oraz w biuletynie wydawanym co 
roku i  rozprowadzanym bezpłatnie 
przez stacje i  zakłady COBORU, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego i Izbę Rolniczą.

PSZENICA OZIMA
 �Linus

Odmiana jakościowa (A). Plenność 
dobra. Mrozoodporność mała. Od-
porność na ważniejsze choroby śred-
nia, jedynie na rdzę brunatną – dość 
duża. Rośliny dość niskie, o dość du-
żej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny. Masa 1000 zia-
ren dość mała. Liczba opadania duża, 
zawartość białka dość duża, wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży. 

 �Artist
Odmiana chlebowa (grupa B). 
Plenność bardzo dobra. Przyrost 
plonu na  wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość 
mała do  średniej (4,0). Odporność 
na  mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i  septoriozę plew – dość 

duża, na  choroby podstawy źdźbła 
i fuzariozę kłosów – średnia, na bru-
natna plamistość liści i septoriozę li-
ści – dość mała. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i  dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie dość słabe, gęstość 
w  stanie zsypnym dość mała. Od-
porność na porastanie w kłosie dość 
duża, liczba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia. Wskaźnik 
sedymentacji SDS duży do  bardzo 
dużego. Wydajność ogólna mąki dość 
duża.

 �KWS Dakotana
Jakościowa odmiana chlebowa (A). 
Plenność dobra do  bardzo dobrej. 
Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwa-
łość mała do  średniej (4). Odpor-
ność na  rdzę brunatną i  septoriozę 
liści dość duża, na  choroby podsta-
wy źdźbła, mączniaka prawdziwego 
i, rdzę żółta, DTR, septoriozę plew 
i  fuzariozę kłosów – średnia. Rośli-
ny niskie, o  przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. MTN 
przeciętna, wyrównanie dość dobre, 
gęstość w  stanie zsypnym średnia. 
Odporność na  porastanie w  kłosie 
średnia, liczba opadania przeciętna. 
Zawartość białka dość duża. Wskaź-
nik sedymentacyjny SDS duży.  
Wydajność ogólna mąki średnia.

 �Kometa
Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność średnia. Przyrost plonu na wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-

ciętny. Zimotrwałość mała do bardzo 
małej (2). Odporność na  mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną i  rdzę 
żółtą – dość duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę 
kłosów – średnia, na  brunatną pla-
mistość liści i septoriozę plew – dość 
mała. Rośliny dość niskie, o dość du-
żej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania 
średni. MTN dość mała, wyrówna-
nie ziarna przeciętne, gęstość w sta-
nie zsypnym dość małą. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, licz-
ba opadania duża do  bardzo dużej.  
Zawartość białka dość duża. Wskaź-
nik sedymentacji SDS dość duży. 
Wydajność ogólna mąki dość mała. 
Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
przeciętna.

 �Euforia
Jakościowa odmiana chlebowa (gru-
pa A). Plenność bardzo dobra. Przy-
rost plonu na  wysokim poziomie 
agrotechniki poniżej średniej. Zimo-
trwałość dość duża (5,5°).Odporność 
na  mączniaka prawdziwego i  rdzę 
brunatną – dość duża, na  choroby 
podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septo-
riozy liści, septoriozę plew i  fuza-
riozę kłosów – średnia, na brunatną 
plamistość liści – dość mała. Rośliny 
dość niskie, o  dość dużej odporno-
ści na  wyleganie. Termin kłoszenia 
dość wczesny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren średnia, wyrówna-
nie ziarna dość dobre, gęstość w sta-
nie zsypnym dość duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie dość duża, 
liczba opadania bardzo duża. Zawar-
tość białka średnia, ilość glutenu dość 
duża. Wskaźnik sedymentacyjny 
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SDS duży do bardzo dużego. Wydaj-
ność ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość duża. 

 �Błyskawica
Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność dość dobra. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechni-
ki powyżej średniej. Zimotrwałość 
mała do  średniej (4,0o).Odpor-
ność na rdzę brunatną – dość duża, 
na  choroby podstawy źdźbła, rdzę 
żółtą i  septoriozy liści – średnia, 
na brunatną plamistość liści, septo-
riozę plew i fuzariozę kłosów – dość 
mała, na  mączniaka prawdziwego 
– mała. Rośliny dość niskie, o dość 
małej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia wczesny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie ziarna dość słabe, gę-
stość w  stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na  porastanie w  kłosie 
przeciętna, liczba opadania śred-
nia. Zawartość białka dość mała, 
ilość glutenu mała. Wskaźnik sedy-
mentacyjny SDS duży. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 �Owacja
Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność dość dobra. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość prawie 
średnia (4,5o). Odporność na mącz-
niaka prawdziwego, septoriozy li-
ści i  fuzariozę kłosów – dość duża, 
na  choroby podstawy źdźbła, rdzę 
brunatną, brunatną plamistość liści 
i septoriozę plew – średnia, na rdzę 
żółtą – mała. Rośliny wysokie 
do bardzo wysokich, o małej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłosze-
nia wczesny, dojrzewania dość wcze-
sny. Masa 1000 ziaren średnia, wy-
równanie ziarna dość dobre, gęstość 
w stanie zsypnym duża. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, licz-
ba opadania duża. Zawartość białka 
dość mała. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży do bardzo dużego. 
Wydajność ogólna mąki dość duża. 
Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
dość duża.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie  
Dolnego Śląska na rok 2021 

(oziminy zostały zaznaczone na zielono)

PSZENICA OZIMA

1. Linus 
2. Artist 
3. KWS Dakotana 
4. Kometa 
5. RGT Sacramento 
6. Euforia 
7. Błyskawica 
8. Owacja

JĘCZMIEŃ OZIMY

1. KWS Kosmos 
2. Jakubus 
3. KWS Astair 
4. KWS Higgins

ŻYTO OZIME

1.  Dańkowskie  
Hadron

2. KWS Serafino F1 
3. KWS Vinetto F1 
4. KWS Trebiano

PSZENŻYTO OZIME

1. Meloman 
2. Temuco 
3. Kasyno 
4. Belcanto

RZEPAK OZIMY

1. DK Expiro F1 
2. SY Florida F1 
3. DK Extract F1 
4. Tigris F1 
5. Stefano KWS F1 
6. Birdy 
7. Absolut F1 
8. Angelico F1

PSZENICA JARA

1. Arabella 
2. Harenda 
3. Goplana 
4. Frajda 
5. Atrakcja 
6. Merkawa

PSZENŻYTO JARE

1. Dublet 
2. Mamut 
3. Hugo

JĘCZMIEŃ JARY

1. KWS Harris 
2. Bente 
3. Esma 
4. KWS Fantex 
5. Mecenas 
6. Avatar

OWIES

1. Bingo 
2. Komfort 
3. Amant (nagona-
sienny) 
4. Agent 
5. Armani 
6. Perun

SOJA

1. Addesa 
2. Abelina 
3. Acardia 
4. Albiensis 
5. Tertia 
6. Bettina

BOBIK

1. Fanfare 
2. Apollo 
3. Capri

GROCH SIEWNY

1. Batuta 
2. Turnia 
3. Astronaute 
4. Tarchalska 
5. Mandaryn 
6. Spot

ZIEMNIAK  
BARDZO WCZESNY

1. Impala 
2. Riviera 
3. Denar 
4. Impresja

ZIEMNIAK  
WCZESNY

1. Vineta 
2. Bellarosa 
3. Michalina 
4. Ignacy

ZIEMNIAK  
ŚREDNIOWCZESNY

1. Satina 
2. Tajfun 
3. Jurek

ZIEMNIAK ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY

1. Jelly
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Odmiana RGT Sacramento jest 
odmianą ze wspólnotowego 
katalogu (CCA) niezarejestrowaną 
w naszym kraju.

JĘCZMIEŃ OZIMY
 �KWS Kosmos

Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Zimotrwałość prawie średnia. 
Odporność na  mączniaka prawdzi-
wego, plamistość siatkową i ryncho-
sporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia 
i  ciemnobrunatną plamistość – dość 
mała. Rośliny średniej wysokości, 
o  przeciętnej odporności na  wyle-
ganie. Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren, wyrównanie ziarna, gęstość ziar-
na w stanie zsypnym oraz zawartość 
białka w ziarnie – średnie. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 �Jakubus
Odmiana wielorzędowa typu pastew-
nego. Plenność bardzo dobra. Przy-
rost plonu przy uprawie na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość średnia na tle gatunku. 
Odporność na mączniaka prawdziwe-
go, plamistość siatkową, rdzę jęczmie-
nia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o  dość dobrej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania przeciętny. Masa 1000 zia-
ren średnia, wyrównanie ziarna dość 
dobre, gęstość ziarna w  stanie zsyp-
nym i zawartość białka w ziarnie śred-
nia. Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
dość duża.

 �KWS Astaire
Odmiana wielorzędowa typu pastew-
nego. Plenność bardzo dobra. Przy-
rost plonu przy uprawie na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość prawie średnia na  tle 
gatunku. Odporność na  ryncho-
sporiozę – dość duża, na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, 
rdzę jęczmienia i  ciemnobrunatną 
plamistość  – średnia. Rośliny śred-

niej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren duża, wyrównanie ziarna dość 
dobre, gęstość ziarna w  stanie zsyp-
nym i  zawartość białka w  ziarnie 
średnie. Tolerancja na  zakwaszenie 
gleby przeciętna.

 �KWS Higgins
Odmiana wielorzędowa, typu pastew-
nego. Plenność bardzo dobra. Przy-
rost plonu przy uprawie na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość prawie średnia (na tle 
gatunku). Odporność na  mącznia-
ka prawdziwego, plamistość siatko-
wą, rdzę jęczmienia, rynchosporio-
zę i  ciemnobrunatną plamistość –  
średnia. Rośliny średniej wysokości, 
o  przeciętnej odporności na  wylega-
nie. Termin kłoszenia i  dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren duża, wy-
równanie ziarna dość dobre, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym oraz zawar-
tość białka w ziarnie średnie. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ŻYTO OZIME
 �Dańkowskie Hadron

Odmiana populacyjna, przeznaczo-
na do  uprawy na  ziarno. Plenność 
na  poziomie czołowych odmian 
populacyjnych. Odporność na  rdzę 
brunatną – dość duża, na  choroby 
podstawy źdźbła, mączniaka praw-
dziwego, rdzę źdźbłową i rynchospo-
riozę – średnia, na septoriozy liści – 
dość mała, na pleśń śniegową – mała. 
Rośliny dość wysokie, o  przeciętnej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren, wyrównanie i  gęstość 
ziarna w stanie zsypnym średnie. Od-
porność na porastanie ziarna w kłosie 
średnia,  liczba opadania dość mała, 
zawartość białka dość duża. Lep-
kość maksymalna kleiku skrobio-
wego mała, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo niska. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby mała.  

 �KWS Serafino 
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem Pollen Plus), 

przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost 
plonu na  wysokim poziomie agro-
techniki poniżej średniej. Odporność 
na  pleśń śniegową, rdzę brunatną, 
septoriozy liści i  rynchosporiozę – 
dość duża, na mączniaka prawdziwe-
go, rdzę źdźbłową i choroby podsta-
wy źdźbła – średnia. Rośliny średnie, 
o  średniej odporności na  wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania śred-
ni.  Masa 1000 ziaren i wyrównanie 
średnie, gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym dość mała. Odporność na pora-
stanie ziarna w kłosie średnia,  liczba 
opadania dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo duża, końco-
wa temperatura kleikowania wyso-
ka. Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
dość mała. 

 �KWS Vinetto
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem Pollen Plus), 
przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na  rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, septoriozy liści, ryncho-
sporiozę, choroby podstawy źdźbła – 
dość duża, na pleśń śniegową i mącz-
niaka prawdziwego – średnia. Rośliny 
dość niskie, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny i  dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie 
dość dobre, gęstość ziarna w  sta-
nie zsypnym dość mała. Odporność 
na porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża, zawartość 
białka dość mała. Lepkość maksy-
malna kleiku skrobiowego dobra 
do bardzo dobrej, końcowa tempera-
tura kleikowania średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby średnia.

 �KWS Trebiano
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem Pollen Plus), 
przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na  choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego, 
rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i ryn-
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chosporiozę – dość duża, na  pleśń 
śniegową i septoriozy liści – średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o  dość 
dużej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i  dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren duża, wyrówna-
nie ziarna dość dobre, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania duża, zawartość biał-
ka mała do  bardzo małej. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego 
bardzo duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wysoka. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PSZENŻYTO OZIME
 �Meloman

Odmiana pastewna. Plenność bardzo 
dobra. Przyrost plonu na A2 średni. 
Zimotrwałość dość duża (6). Od-
porność na  mączniaka prawdziwego 
– duża do  bardzo dużej, na  choro-
by podstawy źdźbła, rdzę brunatną, 
septoriozę liści, septoriozę plew i fu-
zariozę kłosów – dość duża, na ryn-
chosporiozę – średnia, na pleśń śnie-
gową dość mała. Rośliny średniej 
wysokości o  dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia śred-
ni, dojrzewania dość późny. MTN 
i wyrównanie średnie, gęstość ziarna 
w  stanie zsypnym duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie dość duża, 
liczba opadania – duża. Zawartość 
białka dość mała.

 �Temuco
Odmiana pastewna. Plenność bar-
dzo dobra. Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Zimotrwałość średnia (4,5). 
Odporność na  mączniaka prawdzi-
wego i  rdzę żółtą – duża, na  pleśń 
śniegową, rdzę brunatną i  ryncho-
sporiozę – dość duża, na  septoriozę 
liści i  fuzariozę kłosów i  choroby 
podstawy źdźbła – średnia, na septo-
riozę plew – dość mała. Rośliny ni-
skie, o dość dużej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia późny, doj-
rzewania – średni. Masa 1000 ziaren 
bardzo mała, wyrównanie ziarna sła-
be, gęstość ziarna w  stanie zsypnym 
mała. Odporność na porastanie ziar-
na w kłosie średnia, liczba opadania –  
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dość duża. Zawartość białka mała 
do  bardzo małej. Tolerancja na  za-
kwaszenie gleby dość duża.

 �Kasyno
Odmiana pastewna. Plenność bar-
dzo dobra. Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Zimotrwałość dość duża 
(5,5). Odporność na  rdzę brunatną, 
rdzę żółtą i fuzariozę kłosów – duża, 
na pleśń śniegową, mączniaka praw-
dziwego, septoriozę liści i rynchospo-
riozę – dość duża, na septoriozę plew 
i choroby podstawy źdźbła – średnia. 
Rośliny niskie, o średniej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia póź-
ny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren duża do bardzo dużej, wyrów-
nanie ziarna średnie. Gęstość ziarna 
w  stanie zsypnym oraz odporność 
na porastanie w kłosie – średnie, licz-
ba opadania dość mała. Zawartość 
białka mała. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby średnia.

 �Belcanto
Odmiana pastewna. Plenność dobra 
do  bardzo dobrej. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
powyżej średniej. Zimotrwałość dość 
duża (5,5). Odporność na rdzę żółtą –  
duża, na  rdzę brunatną i  septoriozę 
liści – dość duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – 
średnia, na pleśń śniegową i septorio-
zę plew – dość mała. Rośliny średniej 
wysokości, o  przeciętnej odporno-
ści na  wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania dość późny. Masa 1000 
ziaren i  wyrównanie ziarna średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym bar-
dzo duża. Odporność na  porastanie 
w  kłosie dość duża, liczba opadania 
duża do  bardzo dużej. Zawartość 
białka średnia. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby średnia.
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