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Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski na rok 2023 (LOZ) 

 

PSZENICA OZIMA – LOZ 2023 

ARTIST odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną  

i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną 

plamistość liści i septoriozy liści dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość 

słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba 

opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo 

dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Przedstawiciel hodowcy: DSV Polska sp. z o. o. 

 

RGT BILANZ odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,5. 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 zakwaszenie gleby przeciętna. 

Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o. o. 

EUFORIA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na 

wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 5,5. Odporność na mączniaka 

prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, 

septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny dość 

niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 

Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, 

ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna 

mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce  

sp. z o. o. 

COMANDOR jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,5. Odporność na choroby podstawy źdźbła 

i rdzę brunatną dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności 

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba 

opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 

duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: 

DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

LG KERAMIK jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na choroby podstawy źdźbła, 

rdzę brunatną i rdzę żółtą dość duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, 

septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, 

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność 
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na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Limagrain Central Europe Société 

Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce. 

OPOKA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu 

na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 4,5. Odporność na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew 

średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę żółtą bardzo mała. Rośliny wysokie 

do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu 

dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 

SY DUBAJ jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,5. Odporność na rdzę żółtą duża, na 

mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i septoriozy liści średnia. Rośliny dość wysokie,  

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 

ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność 

na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu 

dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: Syngenta Polska sp. z o. o. 

SY OROFINO odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na 

wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 4,0. Odporność na choroby podstawy 

źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozy liści dość duża, na brunatną 

plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, 

wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, 

liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Syngenta Polska sp. z o. o. 

TONNAGE odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka 

prawdziwego, rdzę żółtą i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną 

plamistość liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny dość niskie, o małej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren  

i wyrównanie ziarna średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. 

Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel 

hodowcy: Saatbau Polska sp. z o. o. 

VENECJA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 4,0. Odporność na choroby podstawy źdźbła, 

mączniaka prawdziwego i septoriozę plew średnia, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość 

liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna 

dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba 

opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 
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KARIATYDA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna dość duży. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (5,0). Odporność na rdzę 

żółtą duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość 

liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną mała. Rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. 

Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. 

Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO 

Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

RGT PROVISION odmiana chlebowa (grupa B). Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0). Odporność na rdzę 

żółtą duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę 

kłosów średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści dość mała. 

Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 

Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała, 

ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska  

sp. z o.o. 

SYMETRIA odmiana chlebowa (grupa B). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność 

na rdzę żółtą duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny 

średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, 

ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

 

ŻYTO OZIME – LOZ 2023 

KWS DOLARO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona 

do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 

przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści dość duża, 

na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny dość niskie, 

o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 

średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku 

skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

 

KWS VINETTO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona 

do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści  

i rynchosporiozę dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego średnia. Rośliny dość 

niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność 
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na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka dość mała. 

Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania 

średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska  

sp. z o. o. 

KWS SERAFINO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), 

przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści  

i rynchosporiozę dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła 

średnia. Rośliny średnie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 

Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na 

porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość 

maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja 

na zakwaszenie gleby dość mała.  Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

PIANO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do 

uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. 

Odporność na choroby podstawy źdźbła i rynchosporiozę dość duża, na mączniaka prawdziwego, 

rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i  septoriozy liści średnia, na pleśń śniegową mała. Rośliny niskie,  

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, 

wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna 

kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

DAŃKOWSKIE SKAND odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na 

poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej 

średniej. Odporność na pleśń śniegową dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową 

średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę dość mała. 

Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania mała, zawartość białka dość duża. 

Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo mała, końcowa temperatura kleikowania 

bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. 

z/s w Choryni. 

KWS JETHRO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (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  

i septoriozy liści dość duża, na pleśń śniegową, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość 

niskie, 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 średnia. 

Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość 

białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa 

temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel 

hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

DAŃKOWSKIE DRAGON odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na 

poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 

agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową dość duża, na choroby podstawy źdźbła, 

mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę średnia, na rdzę brunatną i septoriozy liści 

dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia  

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna  
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w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość 

duża, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa 

temperatura kleikowania dość wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: 

DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

KWS TAYO odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do 

uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej 

średniej. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozy liści 

dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość niskie, 

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 

duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na 

porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała. 

Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo 

wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska 

sp. z o. o. 

 

 

PSZENŻYTO OZIME – LOZ 2023 

TEMUCO odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość  4,5. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą 

duża, na pleśń śniegową, rdzę brunatną i rynchosporiozę dość duża, na septoriozę liści i fuzariozę 

kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo 

mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała do bardzo małej. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Przedstawiciel hodowcy: Syngenta Polska sp. z o. o. 
 

TADEUS odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 5,0. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy 

źdźbła i mączniaka prawdziwego dość duża, na rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę  

i fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną i septoriozę plew dość mała. Rośliny niskie, o dużej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie 

ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba 

opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

BELCANTO odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 5,5. Odporność na rdzę żółtą duża,  na rdzę 

brunatną i septoriozę liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, 

rynchosporiozę i  fuzariozę kłosów średnia, na pleśń śniegową i septoriozę plew – dość mała. Rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość 

późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. 

Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka 

średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.  Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o.  

z/s w Choryni. 

SU LIBORIUS odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki średni. Zimotrwałość 4,0. Odporność na rdzę żółtą duża, na pleśń śniegową, fuzariozę 

kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę 

plew i septoriozę liści średnia, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, 
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wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie 

i liczba opadania dość mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

 

CORADO odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie 

agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). 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 niskie, 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 opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

MEDALION odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na pleśń śniegową, 

mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy 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 zsypnym dość mała. 

Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 

 

 

JĘCZMIEŃ OZIMY – LOZ 2023 
 

JAKUBUS odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. Odporność na mączniaka 

prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość  

średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia  

i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna  

w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

KWS HIGGINS odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (na tle gatunku). 

Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę  

i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość 

dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

KWS FLEMMING odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. 

Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową, 

rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, 

wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie dość 

duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska  

sp. z o. o. 
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MELIA odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość 5,5. Odporność na 

mączniaka prawdziwego dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość 

średnia, na plamistość siatkową dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: IGP Polska sp. z o. o. sp. k.  

MIRABELLE odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost 

plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. Odporność na 

ciemnobrunatną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, 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 ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

SU JULE odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. Odporność na 

plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę 

jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość 

dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

 

KWS MORRIS odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 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. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska  

sp. z o. o. 

 

 

RZEPAK OZIMY – LOZ 2023 

ABSOLUT odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach 

mniejsza od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie 

beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie,  

o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 

wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych  

i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej. Według deklaracji 

hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Reprezentant hodowcy: Limagrain 

Central Europe Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce. 

DERRICK odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od 

średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od 

średniej. Masa 1000 nasion dość duża. Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej 

wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 

średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą 

zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska  

sp. z o. o. 
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AMBASSADOR 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 średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości,  

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 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). Reprezentant hodowcy: Limagrain Central Europe Société 

Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce. 

ARTEMIS odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 

w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 

większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 

twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi 

mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy 

(TuYV). Reprezentant hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska 

Oddział w Polsce. 

 

AURELIA odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 

w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 

większa od średniej. 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, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych 

średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 

Reprezentant hodowcy: Limagrain Central Europe Société Européenne Spółka Europejska Oddział  

w Polsce. 

 

GEMINI odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza 

od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie 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, czerń 

krzyżowych większa od średniej. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 

DK EXCITED odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość 

duża, glukozynolanów 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). Przedstawiciel hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o. 

 

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). Reprezentant hodowcy: Limagrain Central Europe Société Européenne 

Spółka Europejska Oddział w Polsce. 
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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 choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy 

odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Reprezentant hodowcy: Limagrain Central 

Europe Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce. 

 

 

PSZENICA JARA – LOZ 2023 

GOPLANA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną  

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, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, 

wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba 

opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik 

sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

MERKAWA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego 

dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną 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. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 

średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie  

w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża 

do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki 

średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

WPB TROY jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost 

plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną 

dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość 

liści, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny średniej wysokości,  

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu 

duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość 

mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska  

sp. z o. o. 

 

AURA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość 

duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy 

liści i septoriozę plew średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość  

w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do 

bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży 

do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 
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ITAKA jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą 

dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, 

septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, 

liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 

bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

  

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 

porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania 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. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o. o. 

 

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 wysokie, 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 opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość 

glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Seed Brokers & Consultants 

Piotr Szyld. 

 

 

JĘCZMIEŃ JARY– LOZ 2023 
 

ETOILE odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na ciemnobrunatną plamistość dość duża, na 

mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę dość 

mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia  

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie 

zsypnym i zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO 

Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

RGT PLANET odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność 

bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 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, wyrównanie ziarna  

i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o. o. 
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MECENAS odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia  

i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość dość mała. Rośliny 

dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. 

Masa 1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża, 

wyrównanie ziarna średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin 

Strzelce sp. z o. o. 

 

JOVITA odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na mączniaka 

prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość 

późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja 

na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

 

MARIOLA odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej. Plenność dość dobra. Przyrost 

plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rynchosporiozę dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość 

średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia  

i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość białka w ziarnie 

dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: IGP Polska  

sp. z o.o. sp. k. 

 

RUNNER odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na ciemnobrunatną plamistość dość duża, na 

mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia średnia, na rynchosporiozę dość 

mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże, wyrównanie 

ziarna średnie. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

 

LASER odmiana typu pastewnego. Plon dość dobry. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rynchosporiozę  

i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia średnia. Rośliny 

średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. 

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby mała. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

REKRUT odmiana typu pastewnego. Plon dobry do bardzo dobrego. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego, 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 wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

 

OWIES JARY– LOZ 2023 
 

BINGO odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na 

mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia. 

Odmiany o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, 

dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, udział łuski bardzo mały. Gęstość ziarna 
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w stanie zsypnym przeciętna, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość 

duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 

 

ROMULUS odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 

wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na 

mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i źdźbłową oraz septoriozę liści dość mała, na helmintosporiozę 

średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania średni, 

dojrzewania dość wczesny. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie 

zsypnym duża, wyrównanie ziaren dość duże. Zawartość białka i tłuszczu średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

PERUN odmiana żółtoziarnista, przeznaczona 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, helmintosporiozę i septoriozę liści 

średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość 

wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka dość duża, tłuszczu mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

PANTEON odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 

wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Odporność na septoriozę liści  

dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny 

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. 

Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość  

w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. 

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska Polska sp. z o. o. 

POKER odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 

położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego, 

rdzę owsa i septoriozę liści średnia, na helmintosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej 

odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość duży, masa 

1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość 

białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin  

sp. z o. o. z/s w Choryni. 

RAMBO odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 

położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego. Odporność na mączniaka 

prawdziwego i septoriozę liści dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę średnia. Rośliny średniej 

wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. 

Udział łuski średni, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziaren średnie, gęstość w stanie 

zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 

REFLEKS odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 

wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Odporność na 

rdzę źdźbłową i helmintosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa i septoriozę liści 

dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania  

i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, 

gęstość w stanie duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. 
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FIGARO odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej 

położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski średni. Odporność na rdzę źdźbłową 

dość duża, na rdzę owsa, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia. Rośliny dość 

wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski 

duży, masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość małe, gęstość w stanie zsypnym duża. Zawartość 

białka średnia, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO 

Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

MHR HAREM odmiana owsa nagiego, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 

wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski na poziomie odmiany Siwek. 

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę owsa dość duża, na helmintosporiozę i septoriozę liści 

średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania  

i dojrzewania średni. Udział łuski na poziomie odmiany Siwek. Masa 1000 ziaren, gęstość w stanie 

zsypnym, wyrównanie ziaren i zawartość białka większe niż u odmiany Siwek. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o. o. 

 

 

ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNY – LOZ 2023 

IMPALA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2003 r. Należy do grupy odm ian bardzo 

wczesnych, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna  

o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość 

podatna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą 

ziemniaka. Hodowca: Agrico B. A. 

 

SURMIA odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do 

ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągło-owalne, o regularnym 

kształcie, oczka dość płytkie, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od wschodów 

poniżej wzorca, po zakończeniu wegetacji dobra, stabilna w latach badań, duży udział frakcji 

handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y oraz zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna 

na patotyp 1(D1) raka ziemniaka oraz na mątwika ziemniaczanego Ro1. Hodowca: Hodowla 

Ziemniaka Zamarte sp. z o. o. 

 

 

ZIEMNIAK JADALNY WCZESNY – LOZ 2023 
 

MICHALINA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r. Odmiana średnio wczesna, jadalna,  

w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże okrągło-owalne  

o regularnym 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, podatna 

na liściozwój i porażenie zarazą ziemniaka. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o. o. 

 

 

GWIAZDA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. Należy do grupy odmian wczesnych, 

jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże,  

okrągło-owalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie 

miąższu. Odmiana dość plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika 

ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Hodowca: 

Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o. o. 
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ZIEMNIAK JADALNY ŚREDNIO WCZESNY – LOZ 2023 
 

SATINA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2000 r. Należy do grupy odmian średnio 

wczesnych, jadalnych w typie konsumpcyjnym wszechstronnie użytkowym, o dobrym smaku. Bulwy 

bardzo duże, okrągło-owalne, oczka płytkie, miąższ żółty, skórka żółta. Odmiana bardzo plenna,  

o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio 

odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju, ocena odporności (Y;L) = (5;7), podatna na 

porażenie zarazą ziemniaka – 3 w skali 9 stopniowej. Przedstawiciel Hodowcy: Solana Polska  

sp. z o. o. 

 

LASKARA odmiana wpisana do Krajowego rejestru w 2013 r. należy do grupy odmian średnio 

wczesnych w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Bulwy bardzo duże do 

dużych, okrągło-owalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność bardzo dobra, udział 

frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi około 15,8%. Przydatna również do produkcji 

chipsów oraz do przetwórstwa. Odporność na wirusa typu Y oraz na wirusy liściozwoju średnia do 

dużej, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Hodowca: Pomorsko Mazurska Hodowla 

Ziemniaka sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie. 

 

OTOLIA odmiana wpisana do Krajowego rejestru w 2014 r. Odmiana jadalna średnio wczesna,  

w typie konsumpcyjnym 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 ogólnym. Odporność na wirusa Y i liściozwoju duża, na 

zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1, Ro2//3, Ro4 mątwika ziemniaczanego. 

Przedstawiciel Hodowcy: EUROPLANT Polska sp. z o. o. 

 

 

ZIEMNIAK JADALNY ŚREDNIO PÓŹNY I PÓŹNY – LOZ 2023 
 

JELLY odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje się bulwami 

bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Bardzo 

plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, 

średnio odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach dużego 

zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. Hodowca: EUROPLANT Pflanzenzucht 

GmbH. 

 

 

ZIEMNIAK SKROBIOWY ŚREDNIO WCZESNY – LOZ 2023 
 

MIESZKO odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2015 r. Odmiana średnio wczesna, skrobiowa,  

o średniej zawartości skrobi 20%. Bulwy średniej wielkości, okrągło-owalne, skórka żółta, miąższ 

jasnożółty. Plenność dobra. Odporność na wirus Y duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana 

odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. Hodowca: Pomorsko Mazurska Hodowla 

Ziemniaka sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie. 

JUBILAT odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. Odmiana średnio wczesna, skrobiowa,  

w typie mączystym do bardzo mączystego. Bulwy średniej wielkości, okrągło-owalne o regularnym 

kształcie, płytkich oczkach, jasnobeżowej skórce i kremowym miąższu. Charakteryzuje się dużym 

udziałem frakcji handlowej w plonie ogólnym, bardzo plenna. Jest odporna na mątwika 

ziemniaczanego i na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju i porażenie zarazą ziemniaka. 

Hodowca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie. 
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KUBA odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 1999 r. Odmiana średnio wczesna, skrobiowa,  

o średniej zawartości skrobi 19,5%. Bulwy wyrównane, duże, okrągło-owalne, skórka żółta, średnio 

gładka, oczka średnio płytkie, miąższ żółty do jasnożółtego.  Odmiana plenna, co przy wyżej podanej 

zawartości skrobi zapewnia wysoki jej plon. Jest odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo 

odporna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte  

sp. z o. o. 

 

 

ZIEMNIAK SKROBIOWY ŚREDNIO PÓŹNY I PÓŹNY – LOZ 2023 
 

KURAS odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2007 r. Odmiana późna, skrobiowa - zawartość 

skrobi średnio 19%. Bardzo plenna o wysokim udziale bulw frakcji handlowej w plonie ogólnym. Bulwy 

bardzo duże, okrągłe, miąższ kremowy. Charakteryzuję ją wysoka skłonność do gromadzenia 

glikoalkaloidów, co powoduje, że nie może być użytkowana na cele konsumpcyjne i paszowe. Jest 

odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirus Y, podatna na wirusa liściozwoju. 

Cechuje ją też bardzo wysoka odporność na porażenie zarazą ziemniaka. Uprawa tylko  

z przeznaczeniem do wykorzystania w  przemyśle. Hodowca: Agrico B.A. 

 

AMARANT odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2016 r. Odmiana skrobiowa średnio późna. 

Bulwy duże, okrągło-owalne, skórka fioletowa, miąższ biały. Plenność duża. Zawartość skrobi duża. 

Odporność na wirusa Y duża; na zarazę ziemniaka dość duża. Odmiana odporna na patotyp Ro1 

mątwika ziemniaczanego. Hodowca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o.  

z/s w Strzekęcinie.  

 

 

GROCH SIEWNY, ODMIANY OGÓLNOUŻYTKOWE – LOZ 2023 
 

ASTRONAUTE odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion  

z przeznaczeniem na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. 

Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia 

krótki do bardzo krótkiego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na 

wyleganie 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 żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego  

w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin 

około 110 szt./m2. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

OLIMP odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche 

nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. Termin 

kwitnienia dość wczesny, dojrzewania wczesny, okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny 

niskie do średnio wysokich. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia do dużej, przed 

zbiorem duża do bardzo dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie i mączniaka rzekomego średnia do 

dużej, na mączniaka prawdziwego średnia, zgorzelową plamistość mała do średniej. Nasiona żółte, 

masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej, 

włókna surowego średnia do dużej. Tempo rozgotowywania się nasion dobre. Optymalna obsada 

roślin około 110 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o. 

GROT odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche 

nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion średni do dużego, plon białka średni. 

Termin kwitnienia wczesny, termin dojrzewania średni, okres kwitnienia dość długi. Równomierność 

dojrzewania dobra. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość 

mała, przed zbiorem mała. Odporność na zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego  
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i mączniaka rzekomego średnia, na fuzaryjne więdnięcie mniejsza od średniej. Nasiona żółte, masa 

1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. 

Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) nieco poniżej 

średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o. 

PROSPER odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na 

suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka dość duży. 

Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo 

dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem 

średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego oraz 

mączniaka rzekomego średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 

w nasionach dość mała, włókna surowego średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona 

(tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. 

Przedstawiciel hodowcy: IGP Polska sp. z o. o. 

 

 

GROCH SIEWNY, ODMIANY PASTEWNE – LOZ 2023 
 

HUBAL odmiana o liściach parzystopierzastych, której przeznaczeniem jest uprawa na suche nasiona 

paszowe. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Długość okresu kwitnienia średnia do nieco krótszej. 

Rośliny średnio wysokie, które w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność. Wyleganie 

przed zbiorem średnie. Łan dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków  

i osypywania nasion bardzo mała. Bardzo plenna zarówno w plonie nasion jak i białka. Zawartość 

białka ogólnego duża do bardzo dużej. Masa 1000 nasion średnia. Odpowiednia do uprawy na 

glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m2. Hodowca: 

DANKO HR Choryń. DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni. 

 

TURNIA odmiana pastewna, nasienna, wąskolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion dość duży do 

dużego, białka średni. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do 

dość długiego. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje,  

w końcu kwitnienia małe, przed zbiorem średnie. Podatność na choroby mała. Równomierność 

dojrzewania roślin dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona 

drobne. Zawartość białka ogólnego dość mała, włókna surowego dość mała do średniej. Odpowiednia 

do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około  

110 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

 

ŁUBIN ŻÓŁTY – LOZ 2023 
 

MISTER odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka 

bardzo duży, stabilny w latach użytkowania. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny 

do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia średni. Wyleganie w fazie początku kwitnienia bardzo małe,  

w końcu kwitnienia bardzo małe do małego, przed zbiorem małe. Dojrzewanie równomierne. Nasiona 

średniej wielkości. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej. Hodowca: 

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

PUMA odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion i białka bardzo duży. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny wysokie. Odporność na 

wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność na 

fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. 

Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość duży. Masa 1000 nasion duża. Zawartość 
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białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w nasionach średnia. Zawartość alkaloidów 

bardzo mała. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

DIAMENT odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona 

paszowe. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania 

roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin 

w fazie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknozę średnia. 

Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. 

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, 

włókna surowego dość mała. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie 

na nasiona około 90 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

GOLDENEYE odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona 

paszowe. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania 

roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin 

w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem dość mała. Odporność na antraknozę średnia. 

Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. 

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość w nasionach białka ogólnego, tłuszczu i włókna surowego 

średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około  

90 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

 

ŁUBIN WĄSKOLISTNY – LOZ 2023 
 

KORAL odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny. Termin kwitnienia roślin dość wczesny do średniego. 

Termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny 

dość wysokie. W fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed 

zbiorem bardzo małe. Odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne 

więdnięcie dość duża. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion 

mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo mała, tłuszczu 

surowego duża, włókna surowego dość duża. Zawartość alkaloidów dość mała. Odpowiednia do 

uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na 

nasiona około 100 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

ROLAND odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia wczesny do bardzo wczesnego, termin dojrzewania roślin 

wczesny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie roślin  

w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość 

duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie bardzo równomierne. Skłonność do pękania strąków  

i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego 

i włókna surowego w nasionach średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin 

w uprawie na nasiona około 100 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

SAMBA odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość późny. Okres kwitnienia średniej długości. 

Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia poniżej średniej  

i przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. 

Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. 

Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego  

w nasionach średnia. Zawartość alkaloidów dość duża w porównaniu do innych odmian 
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niskoalkaloidowych. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2. Hodowca: 

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o. 

 

AGAT odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. 

Plon nasion oraz plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni, okres 

kwitnienia dość krótki. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca 

kwitnienia mała, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę 

średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. 

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego 

średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na 

nasiona około 100 szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

FURMAN odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona 

paszowe. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin 

oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność roślin na wyleganie w fazie końca 

kwitnienia i przed zbiorem duża. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania strąków 

bardzo mała. Odporność na fuzaryjne więdnięcie duża, na antraknozę średnia. Masa 1000 nasion 

średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna 

surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 

szt./m2. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o. o. 

 

SOJA – LOZ 2023 
 

ABELINA odmiana średnio wczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny. Termin kwitnienia roślin 

średni, okres kwitnienia długi. Początek dojrzewania i dojrzałość techniczna średnio wczesna. Rośliny 

wysokie, najniższe strąki osadzone dość wysoko. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie 

występuje, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną 

ospowatość powyżej średniej. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. 

Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego 

bardzo duża, włókna surowego dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów 

pszennych i żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 70-80 szt./m2. Pełnomocnik 

Hodowcy: Saatbau Polska sp. z o. o. 

 

ES COMANDOR odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i okres 

kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej 

wysokości. Osadzenie najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia 

dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną plamistość dość duża, a na bakteryjną 

ospowatość i zgorzelową plamistość średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na 

pękanie strąków średnia do dość dużej. Masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka 

ogólnego w nasionach średnia do dużej, tłuszczu surowego średnia do małej, włókna surowego mała. 

Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2. Pełnomocnik Hodowcy: Lidea Poland sp. z o. o. 

 

 

ACARDIA (CCA) odmiana późna. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia 

średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej wysokości. 

Osadzenie najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia oraz przed 

zbiorem duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków dość duża. Masa 

1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego  

w nasionach średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 
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ALBIENSIS (CCA) odmiana późna. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres 

kwitnienia dość długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny dość 

wysokie. Najniższe strąki osadzone dość wysoko. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia 

oraz przed zbiorem duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża. 

Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego oraz tłuszczu surowego w nasionach średnia, 

włókna surowego dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Prograin ZIA sp. z o. o. 

 

ACHILLEA (CCA) odmiana późna. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres 

kwitnienia długi. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na 

wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i ospowatość dość duża, na 

septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia do 

wysokiej. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego 

duża, włókna surowego średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o. o. 

 

ES GOVERNOR odmiana późna. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres 

kwitnienia dość długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej 

wysokości do niskich. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie przed 

zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i septoriozę średnia, na bakteryjną 

ospowatość poniżej średniej. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków 

duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego 

duża, włókna surowego średnia. Zalecana obsada nasion do siewu około 70 szt./m2. Pełnomocnik 

Hodowcy: Lidea Poland sp. z o. o. 

 

NESSIE PZO (CCA) odmiana średnio późna. Plon nasion i białka bardzo wysoki. Termin kwitnienia 

roślin i okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniższych strąków dość 

wysokie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. 

Odporność na bakteryjną plamistość dość duża, a na bakteryjną ospowatość średnia. Odporność na 

septoriozę średnia do dość dużej. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie 

strąków dość wysoka. Masa 1000 nasion średnia do małej. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu 

surowego i włókna surowego średnia.  Pełnomocnik hodowcy: IGP Polska sp. z o. o. 

 

ABACA odmiana wczesna do średnio wczesnej - 4. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin 

kwitnienia roślin średni do wczesnego, długość fazy kwitnienia średnia. Termin osiągnięcia dojrzałości 

technicznej 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. Pełnomocnik Hodowcy: Saatbau Polska  

sp. z o. o. 

 

AMIATA (CCA) odmiana średnio późna – 6. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin 

i okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny dość 

niskie. Osadzenie najniższych strąków średniowysokie. Odporność na wyleganie dość duża. 

Odporność na bakteryjną plamistość dość duża, a na bakteryjną ospowatość i zgorzelową plamistość 

średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia do dość dużej. 

Masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia do dużej, 

tłuszczu surowego średnia, włókna surowego mała. Pełnomocnik Hodowcy: Agrosimex sp. z o. o. 

 

CERES PZO odmiana średnio wczesna – 5. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia  

i długość trwania fazy kwitnienia średnie. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej średnio 

późny. Rośliny dość wysokie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. Odporność na wyleganie 

przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość i na bakteryjną ospowatość oraz 
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septoriozę – średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża. 

Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach, tłuszczu surowego oraz 

włókna surowego średnia. Pełnomocnik hodowcy: IGP Polska sp. z o. o. 

 

MAGNOLIA PZO odmiana wczesna do średnio wczesnej – 3 - 4. Plon nasion duży, plon białka bardzo 

duży. Termin kwitnienia średni, okres kwitnienia dość krótki. Termin osiągnięcia dojrzałości 

technicznej i żniwnej wczesny. Rośliny dość niskie. Najniższe strąki osadzone średnio wysoko. 

Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną plamistość, bakteryjną 

ospowatość i septoriozę średnia. Równomierność dojrzewania poniżej średniej. Odporność na 

pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach powyżej 

średniej, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Pełnomocnik hodowcy: IGP Polska sp. z o. o. 
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