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Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe 
(PDO) – to stałe lub okresowe badania i ocena 

wartości gospodarczej odmian gatunków roślin 
wpisanych do Krajowego rejestru oraz Wspól-
notowych katalogów odmian. Badania z zakresu 
PDO prowadzi się dla preferowanych, ważnych 
gospodarczo odmian gatunków roślin na pod-
stawie metodyki opracowanej przez Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  
w Słupi Wielkiej (COBORU). Badania realizowane 
w ramach systemu PDO są bezpośrednio ukie-
runkowane na potrzeby producentów rolnych. 
Efektem Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego jest obiektywna informacja skie-
rowana do użytkowników odmian i producen-
tów rolnych o wartości gospodarczej zarejestro-
wanych odmian roślin uprawnych. 

Wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa  
Odmianowego są podstawą do opracowywania Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy 
na terenie województwa.

Jestem przekonany, że realizowany i wspierany przez Województwo Zachodniopomor-
skie od wielu już lat system badań PDO pozwala na dokonanie trafnych decyzji związanych 
z doborem odmian do uprawy w naszym regionie. Wierzę, że właściwe wykorzystanie wie-
dzy zawartej w niniejszej publikacji przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w Państwa 
gospodarstwach. 

     Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego
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PSZENICA JARA JĘCZMIEŃ JARY OWIES PSZENŻYTO JARE

Harenda RGT Planet Agent Milewo

Goplana Etoile Arden Mazur

Rusałka Pilote Komfort Mamut

Frajda Rezus Krezus Sopot

MHR Jutrzenka KWS Fantex Figaro (R)

Runner

GROCH SIEWNY ŁUBIN WĄSKOLISTNY ŁUBIN ŻÓŁTY SOJA BOBIK

Tarchalska Wars Lord Erica Fanfare

Batuta Jowisz Puma Abellina Granit

Mentor Roland Albus

Arwena Samba Fernando

Olimp Homer

Astronaute

RZEPAK OZIMY RZEPAK JARY

HeveliusR Liberto
Derric Lumen

Birty Legolas

Architect Lexus

 SY Florida

DK Extract

ES Cesario

Tigris

Anniston

Kuga

SY Alibaba (R)

W dniu 31 stycznia 2020 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posie-
dzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Po szczegó-
łowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim oraz zgodnie z opinią Wojewódzkiego  
Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2020 zostały wpisane następujące odmiany:
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„Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” została 
sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany umieszczone na „ Liście…” 
wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa  
i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospo-
darcza tych odmian daje gwarancję lepszych efektów gospodarczych, niż uprawa innych od-
mian badanych w naszym województwie.

(1) R – wstępna rekomendacja
(W) – na wczesny zbiór

PSZENICA OZIMA JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME

Linus KWS Kosmos Sekret SU Arvid

Artist Jakubus Tadeus KWS Vinetto

Frisky KWS Astaire Temuco KWS Serafino

Rivero KWS Higgins Belcanto Theofano

KWS Firebird KWS Fantex Meloman Antonińskie

RGT Bilanz Runner

Bonanza

Hybery

ZIEMNIAK - ODMIANY JADALNE
Ziemniak

odmiany skrobiowe
bardzo wczesne wczesne

średniowczesne
średniopóźne

 i późne
Riviera (W) Bohun Bojar Boryna

Impala Gwiazda Satina Zuzanna

Denar Ignacy Tajfun Jubilat

Jelly Kuba (R)

Jurek
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JĘCZMIEŃ JARY

Fandaga
Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność średnia. 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 średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-
wania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość 
białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Avatar
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – dość duża, 
na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, 
wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Brandon
Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność dobra do bar-
dzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odpor-
ność na plamistość siatkową - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę jęczmie-
nia - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość mała.Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie, zawartość białka dość duża.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Forman
Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchospo-
riozę – średnia, na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość  
niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren, wyrównanie ziarna, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN NA PODSTAWIE LISTY OPISOWEJ 
ODMIAN WYDAWNICTWO COBORU
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KWS Fantex
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wyso-
kim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę plew, fuzario-
zę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka, septorio-
zę liści średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym 
bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość 
duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Lupus
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim pozio-
mie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła 
- dość duża, na rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość  
liści - średnia. Rośliny średniej wysokości, o  małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, doj-
rzewania dość późny. 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.

Mecenas 
Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – śred-
nia, 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 duże, wyrównanie ziarna średnie. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MHR FILAR
Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na mącznia-
ka prawdziwego, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny niskie, o dość  
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

MHR Krajan
Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotech-
niki powyżej średniej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, na mącz-
niaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość niskie,  
o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość 
mała, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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Raptus
Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę 
jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny śred-
niej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren, wyrównanie ziarna, zawartość białka w ziarnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

PSZENICA JARA
Eskadra
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 
poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów 
– średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość 
glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Gratka

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim pozio-
mie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kło-
sów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia.  
Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania bardzo duża. 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.

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 – śred-
nia, 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 bar-
dzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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Alibi
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agro-
techniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – śred-
nia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie bardzo dobre, gęstość w stanie 
zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. Zawartość biał-
ka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

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

Perun
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej poło-
żonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski średni. Odporność na rdzę źdźbło-
wą – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści – śred-
nia. 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.  

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.

OWIES
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Odys 
Odmiana pastewna. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 
Odporność na rdzę żółtą – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunat-
ną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania 
przeciętna. Zawartość białka dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Santos
Odmiana pastewna. Plenność dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą, rynchosporiozę, brunatną plamistość liści, septo-
riozę liści i septoriozę plew – dość duża, na mączniaka prawdziwego – mała. Rośliny dość wyso-
kie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 
ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała.  
Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Diego
Odmiana niesamokończąca, niskotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion i biał-
ka dość duży. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Okres kwitnienia średni.  
Równomierność dojrzewania dość dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fa-
zie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na czekoladową plamistość – dość duża,  
na askochytozę bobiku i rdzę bobiku – średnia. Masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego  
w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kom-
pleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.   

Mandaryn
Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do 
wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i plon białka 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, zgo-

PSZENŻYTO JARE

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

Nemo
Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, 
do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion bardzo duży, plon białka duży. Termin kwitnienia 
i dojrzewania dość późny, okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny dość 
wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość mała, przed zbiorem średnia. Odporność 
na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia,  
na mączniaka rzekomego – duża. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogól-
nego w nasionach mała, włókna surowego dość mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona 
(tempo rozgotowywania się nasion) poniżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

Rivoli
Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, 
do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka średni. Termin kwitnienia późny, 
termin dojrzewania średni, okres kwitnienia bardzo krótki. Równomierność dojrzewania średnia. Rośli-
ny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. 
Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka rzekomego – średnia, na mącz-
niaka prawdziwego – mała do średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion dość duża. Zawartość biał-
ka ogólnego w nasionach dość mała, włókna surowego średnia. Intensywność pobierania wody przez  
nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) średnia. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

Mefisto
Odmiana pastewna wąsolistna, o czerwonopurpurowych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche  
nasiona (do wykorzystania na paszę) oraz na zielonkę. Plon nasion duży, plon białka średni. Termin kwit-
nienia późny, dojrzewania dość późny, okres kwitnienia długi. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny 
bardzo wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność  
na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzeko-
mego – mała do średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach 
mała, włókna surowego duża. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m2.

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 równomier-

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
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ne. 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.

Bazalt
Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion 
duży, plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość późny, termin dojrzewania roślin średni, okres kwit-
nienia średniej długości. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia, 
przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na antraknozę – średnia. 
Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion 
średnia. Zawartość białka ogólnego i tłuszczu surowego w nasionach duża, włókna surowego średnia, alka-
loidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.

Swing
Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon  
nasion oraz plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośli-
ny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem 
średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na antraknozę – średnia. Dojrzewanie 
równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion 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.

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 kwit-
nienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia 
średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknozę – średnia. Równomierność dojrzewania prze-
ciętna. 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.

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 kwit-
nienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia 
duża, przed zbiorem dość mała. Odporność na antraknozę – średnia. Równomierność dojrzewania prze-
ciętna. 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.

ŁUBIN ŻÓŁTY
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Adessa
Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni, jednak większy niż innych odmian o podobnej wczesno-
ści. Termin kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej 
i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Rośliny dość niskie. Osadzenie najniższych strąków bardzo 
niskie. Odporność na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną ospowatość, zgorzelową 
plamistość i na bakteryjną plamistość – średnia. Równomierność dojrzewania bardzo duża. Odporność 
na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, 
tłuszczu surowego bardzo duża, włókna duża do bardzo dużej. 

Antigua
Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni do dużego, największy w grupie odmian o podobnej wcze-
sności. Termin kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej 
dość wczesny, żniwnej wczesny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniższych strąków niskie. Odporność  
na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną ospowatość – średnia, na zgorzelową plamistość 
i bakteryjną plamistość – dość duża. Równomierność dojrzewania średnia do dużej. Odporność na pęka-
nie strąków średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu  
i włókna surowego – średnia. 

Annushka
Odmiana wpisana do Krajowego rejestru w związku z ”Brexitem” na podstawie danych hodowcy. W opisie 
wykorzystano wyniki doświadczeń specjalnych COBORU. Odmiana bardzo wczesna. Plon nasion dość mały, 
zbliżony do odmian Aldana i Augusta (podobnych w typie). Termin kwitnienia roślin wczesny. Termin osią-
gnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo wczesny. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniższych 
strąków średniowysokie. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowa-
tość – średnia, na bakteryjną plamistość – mała. Równomierność dojrzewania dość duża. Odporność na pę-
kanie strąków duża. Masa 1000 nasion bardzo mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu 
surowego duża, włókna surowego dość mała.  

Aurelina 
Odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i okres kwitnienia średni. Termin 
osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny dość wysokie. Osadzenie najniższych strąków 
średniowysokie. Odporność na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną plamistość i bak-
teryjną ospowatość – duża, na zgorzelową plamistość – średnia. Równomierność dojrzewania średnia.  
Odporność na pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasio-
nach bardzo duża, tłuszczu surowego średnia do małej, włókna surowego średnia. 

SOJA
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ES Favor
Odmiana późna. Plon nasion i białka średni do dużego. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnie-
nia dość długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej wysokości. 
Osadzenie najniższych strąków średniowysokie. Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża.  
Odporność na bakteryjną plamistość i bakteryjną ospowatość – średnia, na zgorzelową plamistość – 
duża. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion 
średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia, tłuszczu surowego 
średnia do małej. 

Monopoli
Odmiana wielorzędowa, typu browarnego o średniej wartości browarnej. Plenność na pozio-
mie najlepszych odmian dwurzędowych pastewnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim  
poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność  
na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia 
– dość mała, na mączniaka prawdziwego mała do bardzo małej. Rośliny średniej wysokości, o dość  
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie 
ziarna - średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie dość duża.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Melia
Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy upra-
wie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku dość duża 
(5,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciem-
nobrunatną 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 dobre. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Flemming
Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy 
uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). 
Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, ryn-
chosporiozę 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.

JĘCZMIEŃ OZIMY
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SU Lautine 
Odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy upra-
wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). 
Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmie-
nia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wy-
równanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża, zawartość białka w ziarnie średnie.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Moschus  
Elitarna odmiana chlebowa (grupa E). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. Zimotrwałość dość mała (3,5o). Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i sep-
toriozy liści – dość   duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość 
liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.Masa 1000 ziaren dość duża, wy-
równanie ziarna dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność 
na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu 
bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Bataja 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu  
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na bru-
natną plamistość liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, 
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na septoriozy liści – mała. 
Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania 
średni.Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glute-
nu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

LG Keramik 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na choroby podsta-
wy 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 śred-
ni.Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 

PSZENICA OZIMA
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Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glu-
tenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Lokata 
Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość średnia (5,0⁰).Odporność 
na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego - dość duża, na rdzę żółtą, septoriozę liści, ryncho-
sporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę brunatną i septoriozę 
plew dość mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia.  
Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Opoka 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu  
na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność  
na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septo-
riozę plew – średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę żółtą – bardzo mała. Rośli-
ny 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 glute-
nu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SY Dubaj 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka praw-
dziwego, 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. Zawar-
tość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

SY Yukon 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość średnia (5,0o). Odporność na mączniaka prawdzi-
wego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów – dość 
duża, na septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny o przecięt-
nej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. 
Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka  
i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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Venecja 
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na choroby pod-
stawy 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 prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porasta-
nie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glute-
nu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Admont 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka praw-
dziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia,  
na rdzę brunatną – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glu-
tenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Bosporus 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści, sep-
toriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia,  
na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna słabe,  
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża.  Zawartość 
białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Godnik 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poni-
żej średniej. Zimotrwałość dość mała (3,5o). Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę żółtą i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści 
i septoriozy liści – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, 
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawar-
tość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
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KWS Donovan 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość mała (3,0o). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą  
i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści  
i septoriozę plew – średnia, na septoriozy liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie,  
gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Za-
wartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RGT Specialist 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Zimotrwałość mała do średniej (3,5o). Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka prawdziwego, 
rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści – śred-
nia, na brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Od-
porność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, 
ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Lawina 
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę 
żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septorio-
zę plew – średnia, na septoriozy liści – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny dość niskie, 
o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania 
dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Tonnage 
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). 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.
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Dolindo
Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotech-
niki powyżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5o). Odporność na mączniaka prawdziwego, łamliwość 
podstawy źdźbła – duża, na rdzę brunatna, choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści – dość duża, na 
rdzę żółtą, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i septoriozę plew – średnia, na pleśń śniegową – dość mała. 
Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny i dojrzewania dość 
późny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. 
Odporność na porastanie w kłosie duża, natomiast liczba opadania średnia. Zawartość białka bardzo mała.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

SU Liborius
Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwa-
łość średnia (4,0o). Odporność na rdzę żółtą – duża, na fuzariozę kłosów, pleśń śniegową i łamliwość podstawy 
źdźbła – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew  
i septoriozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, 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.

KWS Berado
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, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śnie-
gową i rdzę źdźbłową – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia  
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka bardzo mała. 
Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Jethro
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. Odporność na choroby podsta-
wy 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 ziar-

PSZENŻYTO OZIME
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na w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża  
do bardzo dużej, zawartość białka bardzo mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, 
końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Tayo
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy  
na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie powyżej średniej. Odpor-
ność 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, wyrów-
nanie 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 do bardzo małej.  
Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka.  
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

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 śred-
nia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniej-
sza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

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 śred-
niej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin  
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Attraction
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach nieco 
większa od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej dość duża. Masa 1000 nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej  
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych,  
choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest od-
porna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

RZEPAK OZIMY
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Aurelia
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozyno-
lanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion 
większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń 
krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Claudio KWS
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza 
od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniej-
sza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny wysokie, o śred-
niej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność  
na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi 
i na czerń krzyżowych średnia. 

Crocodile
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, gluko-
zynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion 
średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapust-
nych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Odmiana o dużej odpor-
ności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce.

DK Exporter 

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w na-
sionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 na-
sion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność 
na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy 
łodygi mniejsza od średniej. 

Dominator 

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynola-
nów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion dość mała. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. 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).
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Duke
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynola-
nów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza 
od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na 
zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi 
większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Dynamic
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża,  
glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości 
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych 
średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest 
odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

INV1188
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza  
od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 
nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporno-
ści na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

Luciano KWS
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach śred-
nia, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza  
od średniej. Masa 1000 nasion poniżej średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości,  
o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniej-
szy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej,  
na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. 

Neon
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glu-
kozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń 
krzyżowych średnia. 



25Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Rok 2020 - SDOO Szczecin Dąbie

Riccardo KWS
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wylega-
nie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową  
i suchą zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżo-
wych mniejsza od średniej. 

SY Florian
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, gluko-
zynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza 
od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej 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.

ES Fuego
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów 
dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion powyżej śred-
niej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgnili-
znę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza 
od średniej.

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, na czerń krzyżowych większa od średniej.

Pogoria
Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym 
smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne, o regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka i miąższ 
żółte. 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 duża do bardzo 
dużej, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka oraz na mątwika 
ziemniaczanego Ro1.

  ZIEMNIAKI - ODMIANY JADALNE
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Hetman
Odmiana jadalna wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dość dobrym 
smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka 
żółta, miąższ jasnożółty. Plenność dobra do bardzo dobrej, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, na zarazę ziemniaka dość mała. Odmiana odporna na pato-
typ 1(D1) raka ziemniaka.

Astana
Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do ogólnoużytkowego lekko 
mączystego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, oczka dość 
płytkie, skórka i miąższ żółte. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność 
na wirusa Y duża do bardzo dużej, na zarazę ziemniaka dość mała. Odmiana odporna na patoytp 1(D1) raka 
ziemniaka.

Partner
Odmiana skrobiowa wczesna. Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, skórka żółta, miąższ biały. Plon 
ogólny bulw średni, plon skrobi mały w porównaniu do odmian średniowczesnych, powyżej wczesnej  
odmiany Cedron. Średnia zawartość skrobi w latach badań 18,5% (poniżej wzorca). Odporność na wirusa Y 
duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odporna na patotypy 1(D1), 2(G1), 6(O1) i 18(T1) raka ziemniaka oraz 
na patotypy Ro1, Ro2, Ro3, Ro4, Ro5 i Pa1, Pa2, Pa3 mątwika ziemniaczanego. 

Torpeda
Odmiana skrobiowa średniowczesna. Bulwy bardzo duże, okrągłe, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plon ogól-
ny bulw bardzo duży, plon skrobi średni. Zawartość skrobi mała, średnio 17,8%. Odporność na wirusa Y duża;  
na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna odporna na patotyp 1(D1) raka ziemniaka oraz mątwika ziem-
niaczanego Ro1.

ZIEMNIAKI - ODMIANY SKROBIOWE


