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LOZ 2021. Lista odmian zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku

Dolnośląskie odmiany
Listy odmian zalecanych o uprawy 
są tworzone na podstawie 
wyników doświadczeń 
realizowanych w ramach 
systemu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO). Warunkiem 
utworzenia LOZ dla danego 
gatunku rośliny uprawnej 
jest prowadzenie co roku, 
na terenie danego województwa 
lub regionu, określonego 
zakresu badań i doświadczeń 
PDO oraz ich opracowywanie 
i upowszechnianie. 

O ostatecznym kształcie Listy decy-
duje Wojewódzki Zespół PDO, który 
na  zimowym posiedzeniu, po  prze-
analizowaniu wyników doświadczeń, 
w  głosowaniu ustala, które odmiany 
będą rekomendowane na  terenie wo-
jewództwa. Główną cechą braną pod 
uwagę jest oczywiście wysokość plonu, 
ale także jego jakość. Ważnymi cecha-
mi są odporność na  choroby, stresy 
spowodowane niekorzystnym prze-
biegiem pogody w  okresie wegetacji 
i inne. 
W przypadku gatunków ozimych bar-
dzo ważnym parametrem jest zimotr-
wałość.

Prezentujemy krótką charakterystykę 
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, Izbę 
Rolniczą i Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego.

 �PSZENICA JARA
ARABELLA

Odmiana jakościowa (grupa A). Od-
porność na  mączniaka i  rdzę żółtą – 
duża, na  rdzę brunatną – dość duża, 

na  septoriozę liści i  plew, fuzariozę 
kłosów oraz brunatną plamistość liści – 
średnia, na choroby podstawy źdźbła – 
dość mała. Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia wczesny, dojrzewa-
nia dość wczesny. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie przeciętne, gę-
stość w stanie zsypnym duża do bardzo 
dużej. Odporność na porastanie w kło-
sie dość mała, liczba opadania duża. 
Zawartość białka duża, ilość glutenu 
dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS bardzo duży. Wydajność ogólna 
mąki średnia. Plenność bardzo dobra. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby prze-
ciętna.

HARENDA

Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność bardzo dobra. Przyrost plonu przy 
uprawie na  wysokim poziomie agro-
techniki średni. Odporność na  rdzę 
brunatną – duża, na  septoriozę 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 kłoszenia średni, dojrzewania 
dość późny. Masa 1000 ziaren i  wy-
równanie dość duże, gęstość w  stanie 
zsypnym bardzo duża. Odporność 
na porastanie w kłosie dość mała, licz-
ba opadania duża.

GOPLANA
Jakościowa odmiana chlebowa (gru-
pa A). Plenność dobra. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, rdzę bru-
natną i choroby podstawy źdźbła dość 
duża, na  septoriozy liści, septoriozę 
plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną 
plamistość liści średnia, na  rdzę żółtą 
dość mała. Rośliny średniej wysokości, 
o dość małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia późny, dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren średnia, 
wyrównanie słabe, gęstość w  stanie 
zsypnym duża. Odporność na porasta-
nie w  kłosie średnia, liczba opadania 
duża do bardzo dużej. Zawartość biał-
ka duża, ilość glutenu duża do bardzo 
dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki dość 

duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna

FRAJDA
Odmiana chlebowa grupa (B) Plen-
ność dobra do bardzo dobrej. Przyrost 
plonu przy uprawie na wysokim pozio-
mie agrotechniki poniżej średniej. Od-
porność na  mączniaka prawdziwego, 
brunatną plamistość liści i  fuzariozę 
kłosów – dość duża, na  choroby pod-
stawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żół-
tą, septoriozy liści, septoriozy plew –  
średnia. Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i  dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren dość mała. Wy-
równanie dość dobre, gęstość w stanie 
zsypnym duża. Odporność na porasta-
nie w kłosie mała, liczba opadania dość 
duża. Zawartość białka duża, ilość glu-
tenu bardzo duża. Wskaźnik sedymen-
tacyjny SDS duży. Wydajność ogólna 
mąki średnia. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby przeciętna

ATRAKCJA
Odmiana chlebowa grupa (B). Plen-
ność dobra. Przyrost plonu przy upra-
wie na wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Odporność na choro-
by podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septo-
riozy liści, septoriozę plew i  fuzariozę 
kłosów – dość duża, na  mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną 
plamistość liści – średnia. Rośliny dość 
wysokie, o małej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 
mała do  bardzo małej. Wyrównanie 
ziarna słabe do bardzo słabego, gęstość 
w  stanie zsypnym dość duża. Odpor-
ność na porastanie w kłosie mała, licz-
ba opadania duża do  bardzo dużej. 
Zawartość białka i  ilość glutenu dość 
duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży do  bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby dość mała.

MERKAWA
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 
A). Plenność dość dobra. Przyrost plo-
nu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki poniżej średniej. Odpor-
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ność na mączniaka prawdziwego – dość 
duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, bru-
natną plamistość liści, septoriozy liści 
i septoriozę plew – średnia, na choroby 
podstawy źdźbła i  fuzariozę kłosów – 
dość mała. Rośliny dość niskie, o dość 
małej odporności na  wyleganie. Ter-
min kłoszenia dość wczesny, dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren średnia, 
wyrównanie dobre, gęstość w  stanie 
zsypnym dość mała. Odporność na po-
rastanie w kłosie dość mała, liczba opa-
dania duża do bardzo dużej. Zawartość 
białka duża, ilość glutenu duża do bar-
dzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży do bardzo dużego. Wydaj-
ność ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 �PSZENŻYTO JARE
DUBLET

Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na wysokim poziomie agrotechniki 
średni. Odporność na rdzę brunatną –  
duża do  bardzo dużej, na  rynchospo-
riozę – duża, na septoriozę liści i plew 
oraz na inne choroby podstawy źdźbła –  
dość duża, na  mączniaka i  fuzariozę 
kłosów - przeciętna. Rośliny średniej 
wysokości, o małej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia i  dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie przeciętne, gęstość w sta-
nie zsypnym duża. Odporność na pora-
stanie w kłosie średnia, liczba opadania 
duża. Zawartość białka w ziarnie dość 
duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość mała.

MAMUT
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu 
przy wysokim poziomie agrotechniki  – 
przeciętny. Odporność na  septoriozę 
liści – duża, na mączniaka prawdziwe-
go, rynchosporiozę i  fuzariozę kłosów 
– dość duża, na  rdzę brunatną, rdzę 
żółtą, brunatną plamistość liści i septo-
riozę plew – średnia. Rośliny dość ni-
skie, o dość dużej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, 
wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 
w  stanie zsypnym dość duża. Odpor-
ność na  porastanie w  kłosie średnia, 
liczba opadania mała. Zawartość białka 
dość duża. Tolerancja na  zakwaszenie 
gleby przeciętna.

HUGO
Plenność dobra. Przyrost plonu przy 
wysokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Odporność na fuzariozę kłosów 
– dość duża, na  mączniaka prawdzi-

wego, rdzę żółtą, brunatną plamistość 
liści, septoriozę plew i rynchosporiozę 
– średnia, na rdzę brunatną i septoriozę 
liści – dość mała. Rośliny dość wyso-
kie, o  małej odporności na  wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna w  sta-
nie zsypnym dość duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie średnia, liczba 
opadania dość duża. Zawartość białka 
mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna.

 �JĘCZMIEŃ JARY
KWS HARRIS

Odmiana typu pastewnego. Plenność 
bardzo dobra. Odporność na mącznia-
ka prawdziwego – dość duża, na  rdzę 
jęczmienia, plamistość siatkową i ryn-
chosporiozę – średnia, na  ciemnobru-
natną plamistość – dość mała. Rośliny 
średniej wysokości o  przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kłosze-
nia dość wczesny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość mała, wyrów-
nanie ziarna dość słabe, zawartość biał-
ka w ziarnie średnia.

BENTE
Odmiana typu browarnego, o  dobrej 
wartości browarnej. Plenność do-
bra do  bardzo dobrej. Przyrost plonu 
przy uprawie na  wysokim poziomie 
agrotechniki – przeciętny. Odporność 
na  ciemnobrunatną plamistość-dość 
duża, na  mączniaka, rdzę jęczmienia 
i  rynchosporiozę – średnia. Na  pla-
mistość siatkową – dość mała. Rośli-
ny średniej wysokości o  przeciętnej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia – wczesny i  dojrzewania – 
przeciętny. Masa 1000 ziaren – duża, 
wyrównanie ziarna – średnie, a gęstość 
ziarna w stanie zsypnym – dość duża. 
Zawartość białka – średnia. Tolerancja 
na niskie pH gleby przeciętna. 

ESMA
Odmiana typu browarnego, o  dobrej 
do bardzo dobrej wartości browarnej. 
Wpisana do Rejestru w 2017 r. Plen-
ność dobra do bardzo dobrej. Przyrost 
plonu przy uprawie na  wysokim po-
ziomie agrotechniki poniżej średniej. 
Odporność na  siatkową plamistość – 
dość duża, na  mączniaka, rdzę jęcz-
mienia i  rynchosporiozę – średnia 
a  na ciemnobrunatną plamistość – 
dość mała. Rośliny średniej wysoko-
ści o  przeciętnej odporności na  wy-
leganie. Termin kłoszenia – wczesny, 
dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 

ziaren – dość duża, wyrównanie ziarna 
i  gęstość ziarna w  stanie zsypnym – 
średnia, zawartość białka – dość duża. 
Tolerancja na  niskie pH gleby prze-
ciętna.

KWS FANTEX
Odmiana typu pastewnego. Plenność 
dobra. Przyrost plonu przy uprawie 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na  mączniaka 
prawdziwego i  rynchosporiozę – dość 
duża, na  plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i  ciemnobrunatną plami-
stość – średnia. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i  dojrzewania prze-
ciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, 
zawartość białka w  ziarnie, wyrów-
nanie ziarna i  gęstość ziarna w  stanie 
zsypnym średnie. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby przeciętna. 

MECENAS
Odmiana typu pastewnego. Plenność 
dość dobra. Przyrost plonu przy upra-
wie na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na  plamistość 
siatkową, rdzę jęczmienia i rynchospo-
riozę – średnia, na mączniaka prawdzi-
wego i  ciemnobrunatną plamistość –  
dość mała. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i  dojrzewania prze-
ciętny. Masa 1000 ziaren, zawartość 
białka w ziarnie i gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym dość duże, wyrównanie 
ziarna średnie. Tolerancja na  zakwa-
szenie gleby przeciętna.

AVATAR
Odmiana typu pastewnego. Plenność 
dobra. Przyrost plonu przy uprawie 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na  plamistość 
siatkową, rdzę jęczmienia i rynchospo-
riozę – dość duża, na mączniaka praw-
dziwego i  ciemnobrunatną plamistość 
– średnia. Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i  dojrzewania prze-
ciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wy-
równanie ziarna dość słabe, zawartość 
białka w ziarnie i gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym dość duże. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 �OWIES
BINGO

Odmiana żółtoziarnista, przezna-
czona do  uprawy na  terenie całego 
kraju, z  wyjątkiem wyżej położonych 
terenów górskich. Plon ziarna z łuską 
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duży, bez łuski bardzo duży. Odpor-
ność na  mączniaka i  rdzę wieńco-
wą – dość duża, na  rdzę źdźbłową, 
helmintosporiozę i  septoriozę liści –  
przeciętna. Rośliny dość wysokie, 
o  przeciętnej odporności na  wylega-
nie. Termin wiechowania wczesny, 
dojrzewania przeciętny. Udział łuski 
bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo 
duża, gęstość w stanie zsypnym śred-
nia, wyrównanie ziarna dość dobre. 
Zawartość białka przeciętna, tłuszczu 
dość duża. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia. 

KOMFORT
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczo-
na do uprawy na  terenie całego kraju, 
z  wyjątkiem wyżej położonych tere-
nów górskich. Plon ziarna z łuską duży 
do  bardzo dużego, bez łuski bardzo 
duży. Odporność na mączniaka praw-
dziwego – dość duża, na helmintospo-
riozę, septoriozę liści, rdzę wieńcową 
i źdźbłową – średnia.  Rośliny średniej 
wysokości, o  dość dużej odporności 
na  wyleganie. Termin wiechowania 
dość wczesny, dojrzewania średni. 
Udział łuski dość mały, masa 1000 
ziaren średnia, gęstość w  stanie zsyp-
nym średnia, wyrównanie ziarna dobre. 
Zawartość białka dość mała, tłuszczu 
duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia.

AMANT
Odmiana nieoplewiona, przeznaczo-
na do uprawy na  terenie całego kraju, 
z  wyjątkiem wyżej położonych tere-
nów górskich. Plon ziarna powyżej 
wzorcowej odmiany Siwek. Odporność 
na  rdzę wieńcową i  źdźbłową dość 
duża, na mączniaka prawdziwego, hel-
mintosporiozę i septoriozę liści – duża. 
Rośliny dość niskie, o  bardzo dużej 
odporności na wyleganie. Termin wie-
chowania dość wczesny, dojrzewania 
przeciętny. W  stosunku do  odmiany 
Siwek charakteryzuje się mniejszym 
udziałem ziaren oplewionych, podob-
ną masą 1000 ziaren i  wyrównaniem, 
mniejszą zawartością białka i  większą 
zawartością tłuszczu.

AGENT
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczo-
na do uprawy na  terenie całego kraju, 
z  wyjątkiem wyżej położonych tere-
nów górskich. Plon ziarna z łuską i bez 
łuski dość duży. Odporność na  rdzę 
źdźbłową – dość duża, na  rdzę owsa, 
helmintosporiozę i  septoriozę liści – 
średnia, na mączniaka prawdziwego –  
mała. Rośliny o  średniej wysokości, 
o dość dobrej odporności na wyleganie. 

Termin wiechowania wczesny, dojrze-
wania średni. Udział łuski mały, masa 
1000 ziaren duża do  bardzo dużej, 
gęstość w  stanie zsypnym duża, wy-
równanie ziaren dość duże. Zawartość 
białka średnia, tłuszczu duża. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ARMANI
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczo-
na do uprawy na terenie całego kraju, 
z  wyjątkiem wyżej położonych tere-
nów górskich. Plon ziarna z łuską dość 
duży, bez łuski duży do bardzo duże-
go. Odporność na  mączniaka praw-
dziwego – dość duża, rdzę źdźbłową, 
helmintosporiozę i  septoriozę liści 
– średnia, na  rdzę owsa – dość mała. 
Rośliny niskie, o dość dużej odporno-
ści na  wyleganie. Termin wiechowa-
nia dość wczesny, dojrzewania średni. 
Udział łuski mały do bardzo małego, 
masa 1000 ziaren i wyrównanie ziaren 
dość duże, gęstość w  stanie zsypnym 
dość mała. Zawartość białka i tłuszczu 
średnia. Tolerancja na  zakwaszenie 
gleby średnia.

PERUN
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczo-
na do uprawy na  terenie całego kraju, 
z wyjątkiem wyżej położonych terenów 
górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, 
bez łuski średni. Odporność na  rdzę 
źdźbłową – dość duża, na  mączniaka 
prawdziwego, rdzę owsa, helmintospo-
riozę i  septoriozę liści – średnia. Ro-
śliny średniej wysokości, o dość małej 
odporności na wyleganie. Termin wie-
chowania dość wczesny, dojrzewania 
średni. Udział łuski dość mały, masa 
1000 ziaren dość mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość w  stanie zsyp-
nym bardzo duża. Zawartość białka 
dość duża, tłuszczu mała. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość mała

 �SOJA
ADESSA 

Odmiana wczesna. Plon nasion i białka 
średni, jednak większy niż innych od-
mian o  podobnej wczesności. Termin 
kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnie-
nia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości 
technicznej i żniwnej wczesny do bardzo 
wczesnego. Rośliny dość niskie. Osadze-
nie najniższych strąków bardzo niskie. 
Odporność na  wyleganie przed zbio-
rem duża. Odporność na  bakteryjną 
ospowatość, zgorzelową plamistość i na 
bakteryjną plamistość – średnia. Rów-
nomierność dojrzewania bardzo duża. 
Odporność na pękanie strąków średnia. 

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość 
białka ogólnego w nasionach mała, tłusz-
czu surowego bardzo duża, włókna duża 
do bardzo dużej.

ABELINA
Odmiana średniowczesna. Plon nasion 
i białka duży, stabilny w latach badań. 
Termin kwitnienia średni, okres kwit-
nienia długi. Początek dojrzewania 
i  dojrzałość techniczna średniowcze-
sna. Rośliny wysokie, najniższe strą-
ki osadzone dość wysoko. Wyleganie 
w fazie początku kwitnienia nie wystę-
puje, w końcu kwitnienia bardzo małe, 
przed zbiorem dość małe. Odporność 
na  bakteryjną ospowatość powyżej 
średniej. Dojrzewanie równomierne. 
Skłonność do  pękania strąków dość 
mała. MTN średnia. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu 
surowego bardzo duża, włókna surowe-
go dość mała. Odpowiednia do uprawy 
na  glebach kompleksów pszennych 
i żytniego bardzo dobrego. 

Odmiany ACARDIA, ALBIENSIS, 
TERTIA i BETTINA są odmianami 
ze wspólnotowego katalogu (CCA), 
niezarejestrowanymi w naszym 
kraju.

 �BOBIK
FANFARE

Odmiana syntetyczna, niesamokoń-
cząca, wysokotaninowa, przeznaczona 
do uprawy na nasiona. Plon nasion bar-
dzo duży, białka duży. Termin kwitnie-
nia wczesny, dojrzewania dość wczesny. 
Okres kwitnienia średni. Równomier-
ność dojrzewania dobra. Wysokość ro-
ślin średnia. Odporność na  wyleganie 
w fazie końca kwitnienia i przed zbio-
rem dość duża. Odporność na choroby 
powodowane przez patogeny pocho-
dzenia grzybowego (czekoladową pla-
mistość i  askochytozę bobiku) mała, 
na  rdze bobiku średnia. Masa 1000 
nasion bardzo duża. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach mała, zawartość 
włókna surowego duża. Odpowiednia 
do  uprawy na  glebach kompleksów 
pszennych.

APOLLO 
Odmiana syntetyczna niesamokoń-
cząca, wysokotaninowa, przeznaczona 
do uprawy na nasiona. Plon nasion bar-
dzo duży, białka duży. Termin kwitnie-
nia wczesny, dojrzewania dość wczesny. 
Okres kwitnienia średni. Wysokość ro-
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ślin średnia. Odporność na  wyleganie 
w fazie końca kwitnienia i przed zbio-
rem dość duża. Odporność na  choro-
by powodowane przez patogeny po-
chodzenia grzybowego (czekoladową 
plamistość, askochytozę bobiku) mała, 
na  rdzę bobiku średnia. Masa 1000 
nasion bardzo duża. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach mała, zawartość 
włókna surowego duża. Odpowiednia 
do  uprawy na  glebach kompleksów 
pszennych. Optymalna obsada roślin 
około 50 szt./m2. 

CAPRI 
Odmiana niesamokończąca, wysoko-
taninowa, przeznaczona do  uprawy 
na  nasiona. Plon nasion bardzo duży 
i białka bardzo duży. Termin kwitnie-
nia wczesny, dojrzewania dość wcze-
sny. Okres kwitnienia dość krótki. 
Równomierność dojrzewania dobra. 
Wysokość roślin średnia, odporność 
na  wyleganie w  fazie końca kwitnie-
nia dość duża, przed zbiorem średnia. 
Odporność na  choroby powodowane 
przez patogeny pochodzenia grzybo-
wego (czekoladową plamistość i  rdzę 
bobiku) średnia, na askochytozę bobi-
ku średnia do dość małej. Masa 1000 
nasion bardzo duża. Zawartość białka 
ogólnego w  nasionach dość mała, za-
wartość włókna surowego średnia. Od-
powiednia do uprawy na glebach kom-
pleksów pszennych. Optymalna obsada 
roślin około 50 szt./m2.

 �GROCH SIEWNY
BATUTA

Odmiana ogólnoużytkowa, wą-
solistna, przeznaczona do  uprawy 
na  suche nasiona do  wykorzystania 
na  paszę i  konsumpcję. Plon nasion 
i  białka ogólnego bardzo duży, sta-
bilny w  latach badań. Termin kwit-
nienia i  dojrzewania średni do  dość 
późnego, okres kwitnienia średni. 
Rośliny średniej wysokości cechują 
się bardzo dobrą sztywnością w cza-
sie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. 
W  bardzo małym stopniu podatna 
na  choroby. Rośliny dojrzewają dość 
równomiernie. Skłonność do pękania 
strąków i  osypywania nasion bardzo 
mała. Nasiona barwy żółtej, średniej 
wielkości, o  zawartości białka nieco 
mniejszej od średniej. Odpowiednia 
do  uprawy na  glebach kompleksów 
pszennych.

TURNIA
Odmiana pastewna, nasienna, wą-
solistna, o  barwnych kwiatach. Plon 

nasion dość duży do  dużego, białka 
średni. Termin kwitnienia wczesny, 
dojrzewania średni. Okres kwitnienia 
średni do dość długiego. Rośliny śred-
nio wysokie. Wyleganie w fazie począt-
ku kwitnienia nie występuje, w końcu 
kwitnienia małe, przed zbiorem śred-
nie. Podatność na choroby mała. Rów-
nomierność dojrzewania dobra. Skłon-
ność do pękania strąków i osypywania 
nasion bardzo mała. Nasiona drobne. 
Zawartość białka ogólnego dość mała, 
włókna surowego dość mała do  śred-
niej. Odpowiednia do uprawy na  gle-
bach kompleksu żytniego bardzo do-
brego.

ASTRONAUTE
Odmiana ogólnoużytkowa wąsolist-
na, o białych kwiatach, przeznaczona 
do  uprawy na  suche nasiona, do  wy-
korzystania na  paszę i  konsumpcję. 
Plon nasion duży do  bardzo dużego, 
plon białka duży. Termin kwitnienia 
bardzo wczesny, dojrzewania wczesny 
do  bardzo wczesnego, okres kwitnie-
nia krótki do bardzo krótkiego. Rów-
nomierność dojrzewania bardzo do-
bra. Rośliny niskie. Odporność na wy-
leganie w  czasie kwitnienia i  przed 
zbiorem średnia do dużej. Odporność 
na  mączniaka rzekomego średnia 
do  dużej, na  fuzaryjne więdnięcie, 
zgorzelową plamistość i  mączniaka 
prawdziwego – średnia. Nasiona żół-
te, masa 1000 nasion średnia do dużej. 
Zawartość białka ogólnego i  włókna 
surowego w  nasionach mała. Tempo 
rozgotowywania się nasion średnie 
do dobrego.

TARCHALSKA 
Odmiana wąsolistna, przydatna 
do  uprawy na  zbiór suchych nasion 
z przeznaczeniem na paszę oraz na cele 
kulinarne. Termin kwitnienia i dojrze-
wania średni. Okres kwitnienia średni. 
Rośliny średnio wysokie. Wyleganie 
na początku kwitnienia, nie występuje, 
w fazie końca kwitnienia bardzo małe, 
przed zbiorem małe. Równomierność 
dojrzewania dość dobra. Skłonność 
do  pękania strąków i  osypywania na-
sion bardzo mała. Plonowanie w  od-
niesieniu do  nasion i  białka ogólnego 
bardzo duże do  dużego. Zawartość 
białka ogólnego w  nasionach mała. 
Masa 1000 nasion dość duża. Udział 
nasion bardzo dużych – duży, bardzo 
małych – bardzo mały. Intensywność 
pobierania wody przez nasiona śred-
nia do  małej. Odpowiednia do  upra-
wy na  glebach kompleksów pszen-
nych. Optymalna obsada roślin około  
120 szt./m2.

MANDARYN 
Odmiana ogólnoużytkowa wąsolist-
na, o  białych kwiatach, przeznaczona 
do uprawy na suche nasiona, do wyko-
rzystania na paszę i konsumpcję. Plon 
nasion i plon białka duży. Termin kwit-
nienia i  dojrzewania oraz okres kwit-
nienia średni. Równomierność doj-
rzewania bardzo dobra. Rośliny dość 
niskie. Odporność na wyleganie w cza-
sie kwitnienia dość duża, przed zbio-
rem średnia. Odporność na  fuzaryjne 
więdnięcie, zgorzelową plamistość 
i  mączniaka prawdziwego – średnia, 
na mączniaka rzekomego – dość mała. 
Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. 
Zawartość białka ogólnego i  włókna 
surowego w nasionach średnia. Inten-
sywność pobierania wody przez nasio-
na (tempo rozgotowywania się nasion) 
powyżej średniej. Optymalna obsada 
roślin około 110 szt./m2.

SPOT 
Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolist-
na, o  białych kwiatach, przeznaczona 
do  uprawy na  suche nasiona do  wy-
korzystania na  paszę i  konsumpcję. 
Plon nasion duży, plon białka średni 
do  dużego. Termin kwitnienia bardzo 
wczesny, dojrzewania wczesny do bar-
dzo wczesnego, okres kwitnienia średni 
do krótkiego. Równomierność dojrze-
wania duża. Rośliny niskie. Odporność 
na wyleganie w czasie kwitnienia śred-
nia, przed zbiorem mała do  średniej. 
Odporność na  fuzaryjne więdnięcie, 
zgorzelową plamistość, mączniaka 
prawdziwego i mączniaka rzekomego –  
średnia. Nasiona barwy żółtej, masa 
1000 nasion duża. Zawartość białka 
ogólnego w  nasionach mała, włókna 
surowego mała do  średniej. Tempo 
rozgotowywania się nasion średnie 
do  dobrego. Optymalna obsada roślin 
około 110 szt./m2.

 �ZIEMNIAK  
BARDZO WCZESNY

IMPALA
Odmiana bardzo wczesna, jadalna 
w  typie sałatkowym o  dobrym sma-
ku. Odmiana bardzo plenna o dużym 
udziale w  plonie frakcji handlowej. 
Mniej przydatna do  uprawy na  bar-
dzo wczesny zbiór. Odmiana odpor-
na na  mątwika ziemniaczanego, dość 
podatna na  wirusa Y, dość odporna 
na  wirusa liściozwoju, bardzo podat-
na na  zarazę ziemniaka. Zalecana 
do uprawy w całym kraju, w  rejonach 
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Tabela. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska na 2021 rok

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 (nagonasienny)
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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dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany 
sadzeniaków.
 

RIVIERA
Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie sałatkowym 
do ogólnoużytkowego, o przeciętnym smaku po zakoń-
czeniu wegetacji. Bulwy duże, o  regularnym kształcie, 
okrągłe, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ 
jasnożółty. Plenność po 40 dniach od pełni wschodów 
duża do bardzo dużej, po zakończeniu wegetacji średnia. 
Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Od-

porność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Od-
miana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

DENAR
Odmiana bardzo wczesna, jadalna w  typie kulinarnym sa-
łatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. 
Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna 
na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (ocena od-
porności Y;L =7;7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 
Zalecana do uprawy w całym kraju.



IMPRESJA
Odmiana jadalna, bardzo wczesna, w  typie konsumpcyjnym 
sałatkowym do  sałatkowo-ogólnoużytkowego, o  dość dobrym 
smaku po  zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, o  regularnym 
kształcie, okrągło owalne, o  bardzo płytkich oczkach. Skórka 
żółta, miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od pełni wscho-
dów oraz po zakończeniu wegetacji dobra. Duży udział frakcji 
handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i zarazę 
ziemniaka mała. Odmiana odporna na  patotyp Ro1 mątwika 
ziemniaczanego.

 �ZIEMNIAK WCZESNY

VINETA
Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólno-
użytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. 
Bardzo plenna, o  dużym udziale frakcji 
handlowej w  plonie. Bulwy bardzo 
duże o  płytkich oczkach, okrągłe, 
skórka żółta, miąższ żółty. Od-
miana odporna na  mątwika 
ziemniaczanego i  wirusy Y 
i liściozwoju, podatna na za-
razę ziemniaka. Odmiana 
zalecana do uprawy na te-
renie całego kraju.

BELLAROSA
Odmiana jadalna, w typie 
konsumpcyjnym ogólno-
użytkowym. Bardzo plen-
na, o bardzo dużym udziale 
frakcji handlowej w  plonie 
ogólnym. Tworzy bulwy 
bardzo duże, okrągłoowal-
ne, bardzo kształtne, o  płyt-
kich oczkach. Skórka czerwona, 
miąższ żółty. Miąższ zarówno suro-
wy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. 
Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%. 
Odmiana odporna na mątwika ziemniacza-
nego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna 
na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka.  
Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju. W rejo-
nach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sa-
dzeniaków. 

MICHALINA
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o  dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o  regu-
larnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym 
miąższu. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej 
w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusa Y, po-
datna na liściozwój i zarazę ziemniaka.

IGNACY
Odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regu-
larnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąż-
szu jasnożółta. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej 
w plonie ogólnym. Odporność na wirusy Y i  liściozwoju duża, 
na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 
mątwika ziemniaczanego. 

 �ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY
SATINA

Odmiana jadalna, w  typie konsumpcyjnym ogólno-
użytkowym, o  bardzo dobrym smaku. Bulwy bar-
dzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o  płytkich 
oczkach i  żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, 
o  dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odpor-
na na  mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na   
wirusa Y i odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na po-
rażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do  uprawy 
na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wi-
rusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

TAJFUN
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 

ogólnoużytkowym do  mączystego. 
Charakteryzuje się bulwami bar-

dzo dużymi, owalnymi, kształt-
nymi, o  płytkich oczkach 

i  żółtym miąższu. Bardzo 
plenna o  bardzo dużym 

udziale frakcji handlo-
wej w plonie. Odpor-
na na mątwika ziem-
niaczanego, odporna 
na  wirusy, średnio 
odporna na  zarazę 
ziemniaka.

JUREK
Odmiana  j ada l -

na średniowczesna, 
w  typie konsumpcyj-

nym ogólnoużytko-
wym do  lekko mączy-

stego, o  dobrym smaku. 
Bulwy bardzo duże, okrą-

głoowalne, o  dość regular-
nym kształcie, płytkich oczkach 

i żółtej skórce. Barwa miąższu żół-
ta. Plenność dobra, duży udział frakcji 

handlowej w  plonie ogólnym. Odporność 
na  wirusa Y duża do  bardzo dużej, liściozwoju średnia 
do dużej, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna 
na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

 �ZIEMNIAK ŚREDNIOPÓŹNY I PÓŹNY 
JELLY

Odmiana jadalna w  typie konsumpcyjnym ogólnoużyt-
kowym. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, 
owalnymi, bardzo kształtnymi, o bardzo płytkich oczkach 
i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo du-
żym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mą-
twika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy i zara-
zę ziemniaka. W  rejonach dużego zagrożenia wirusami  
wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

Adam Skórka
Inspektor COBORU , SDOO Zybiszów
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