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PSZENICA OZIMA – LZO 2010 
 
LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
średni. Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka i fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę brunatną, 
septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła - przeciętna. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, 
gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża. Zawartość 
białka i ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: HR Danko Choryń. 
 
NARIDANA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki średni. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła - dość duża, na rdzę 
brunatną i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew - dość mała, na mączniaka i septoriozę liści - mała. Rośliny 
dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opada-
nia duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. 
Wydajność ogólna mąki dość dobra, barwa mąki żółta. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca 
PHR Tulce. 
 
AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność 
mała do średniej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – duża, na rdzę brunatną, 
septoriozę liści i plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny 
dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren dość duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na 
porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka bardzo duża, ilość glutenu duża do 
bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki przeciętna, barwa 
mąki żółta. Plenność średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: DSV Polska. 
 
FIGURA Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na 
brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – przeciętna, na choroby podstawy źdźbła – 
dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w 
stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość 
białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. 
Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Danko Choryń. 
 
CUBUS Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka duża, na fuzariozę 
kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną, septoriozę plew, septoriozę liści – średnia. 
Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 
ziaren dość mała. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Liczba opadania duża. Plenność 
bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska. 
 
BOGATKA Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka dość duża, 
na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 
ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie 
w kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. 
Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy 
uprawie na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż innych odmian. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
Hodowca: HR Danko Choryń. 
 
NATEJA Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność średnia. Odporność na fuzariozę kłosów – dość duża, na 
mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i 
septoriozę plew – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Szelejewo. 
 



MARKIZA Odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na 
choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz 
fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre. Odporność na 
porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Plenność dość 
dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce. 
 
 

ŻYTO OZIME – LZO 2010 
 
WALET Plenność przeciętna. Odporność na septoriozę liści i rdzę źdźbłową dość mała, na pozostałe choroby 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna - przeciętne. Gęstość w stanie 
zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie i liczba opadania - przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń. 
 
STANKO Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i septoriozę liści – 
średnia, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie, gęstość w 
stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka 
dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. 
Plenność słaba. Hodowca: Stanisław Ramenda, Antoniny. 
 
BALISTIC Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na choroby podstawy 
źdźbła – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia. Rośliny niskie, o 
dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, 
wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba 
opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa 
temperatura kleikowania wysoka. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska. 
 
VISELLO Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i 
rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren 
przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w 
kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego 
bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: 
KWS Lochow Polska. 
 
 

PSZENŻYTO OZIME – LZO 2010 
 
PAWO Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną duża, na rdzę źdźbłową i septoriozę 
plew dość duża, na pozostałe choroby przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym bardzo 
duża. Odporność na porastanie w kłosach dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka przeciętna. 
Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce. 
 
TODAN Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną - duża, na septoriozę plew i fuzariozę 
kłosów - dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - 
średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w 
kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce. 
 
MODERATO Odmiana pastewna, typu tradycyjnego (o normalnej wysokości roślin). Mrozoodporność średnia. 
Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści - duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę 
plew i rynchosporiozę - dość duża, na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła - przeciętna, na fuzariozę kłosów 
- dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania 
dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie 
w kłosach dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Plenność na przeciętnym poziomie 
agrotechniki bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń. 
 
ALGOSO Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i 
choroby podstawy źdźbła – średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na septoriozę liści – mała, na mączniaka – 



mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania średnia. Zawartość białka mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia. Hodowca: HR Szelejewo. 
 
GRENADO Odmiana typu półkarłowego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – bardzo 
duża, na mączniaka – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści – duża, na septoriozę plew – dość duża, na 
rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny bardzo niskie, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, 
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania średnia. 
Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: 
Danko HR Choryń. 
 
 

JĘCZMIEŃ OZIMY – LZO 2010 
 
LOMERIT Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną 
plamistość dość duża, na mączniaka dość mała, a na pozostałe choroby średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo 
dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie mała do bardzo małej. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość mała. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: Lochow-Petkus Polska. 
 
MERLOT Mrozoodporność przeciętna. Odporność na rdzę jęczmienia - bardzo duża, na mączniaka, plamistość 
siatkową i rdzę źdźbłową - duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość - dość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie 
ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Plenność bardzo 
dobra. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 
 
ROSITA Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka - duża, na 
plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - dość duża. Rośliny dość wysokie, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie średnia. 
Tolerancja na niskie pH gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 
 
MAYBRIT Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka - duża, na rdzę 
jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - dość duża, na plamistość siatkową - średnia. Rośliny o 
przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie 
mała. Tolerancja na niskie pH gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union 
Polska. 
 
KARAKAN Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę jęczmienia - dość 
duża, na mączniaka - średnia, na rynchosporiozę - dość mała, na plamistość siatkową i czarną plamistość - mała. 
Rośliny o przeciętnej wysokości i małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość 
białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby dość duża. Plenność bardzo dobra. Hodowca: HR 
Szelejewo. 
 
 

RZEPAK OZIMY – LZO 2010 
 
CASTILLE Odmiana podwójnie ulepszona. Plon nasion i tłuszczu dość duży. Zimotrwałość dość dobra. Termin 
rozpoczęcia kwitnienia wczesny, dojrzewania średniowczesny. Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
Dość odporne na zgniliznę twardzikową, średnio odporne na zamieranie korzeni i czerń krzyżowych. Liczba nasion 
w łuszczynie nieco mniejsza od średniej, masa 1000 nasion powyżej średniej. Zawartość w nasionach tłuszczu i 
glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej zbliżona do średniej, włókna 
średnia. Monsanto Polska. 
 
CADELI Odmiana populacyjna. Plon nasion średni; nieco gorszy od wzorca na południu kraju. Zawartość tłuszczu 
w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego i włókna w suchej masie beztłuszczowej 
nieco powyżej średniej. Liczba nasion w łuszczynie nieco większa od średniej, masa 1000 nasion poniżej średniej. 
Zimotrwałość zbliżona do średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania średniowczesny. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę 
twardzikową zbliżona do średniej. Przedstawiciel hodowcy: Monsanto Polska. 
 



CASOAR Odmiana populacyjna. Plon nasion duży; zwłaszcza na Pomorzu i w Wielkopolsce. Zawartość tłuszczu w 
nasionach nieco większa od średniej, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka ogólnego i włókna w suchej 
masie beztłuszczowej powyżej średniej. Liczba nasion w łuszczynie nieco mniejsza od średniej, masa 1000 nasion 
nieco poniżej średniej. Zimotrwałość na poziomie średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia wczesny, dojrzewania 
średniowczesny. Rośliny średnio niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę 
twardzikową duża, na czerń krzyżowych zbliżona do średniej. Przedstawiciel hodowcy: Monsanto Polska 
 
HERKULES Odmiana podwójnie ulepszona, systemu ogura. Plon nasion i tłuszczu duży. Zimotrwałość nieco 
lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia oraz dojrzewania wczesny. Rośliny średniej wysokości, o 
średniej odporności na wyleganie. Średnio odporne na zamieranie korzeni oraz czerń krzyżowych, dość podatne 
na zgniliznę twardzikową. Liczba nasion w łuszczynie mniejsza od średniej, masa 1000 nasion powyżej średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach nieco mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego 
w suchej masie beztłuszczowej średnia, włókna większa od średniej. Saaten-Union Polska. 
 
VECTRA Odmiana podwójnie ulepszona, systemu ogura. Plon nasion i tłuszczu duży. Zimotrwałość dobra, nieco 
lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia wczesny, dojrzewania średniowczesny. Rośliny średniej 
wysokości, średnio odporne na wyleganie, zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i zamieranie korzeni.Liczba 
nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość 
mała. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej poniżej średniej, włókna średnia. Przedstawiciel 
hodowcy: Saaten-Union Polska. 
 
 

PSZENICA JARA – LZO 2010 
 
MONSUN Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę 
kłosów dość mała, na septoriozę liści przeciętna. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość mała. 
Odporność na porastanie ziarna duża do bardzo dużej. Liczba opadania bardzo duża, zawartość białka dość duża, 
wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża. Plenność dobra w całym kraju. Przedstawiciel 
hodowcy: KWS Lochow Petkus Polska. 
 
TYBALT Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści, 
septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę źdźbłową - dość mała. Rośliny 
niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna 
bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik 
sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Plenność bardzo dobra; najlepsza 
wśród wszystkich obecnie zarejestrowanych odmian tego gatunku. Przedstawiciel hodowcy: Irena Szyld, Kalisz. 
 
HEWILLA Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy 
źdźbła - średnia, na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści - dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w 
stanie zsypnym średnia. Wydajność mąki dość duża. Liczba opadania bardzo duża, zawartość białka średnia, 
wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Plenność dobra. Hodowca: HRR 
„Nasiona Kobierzyc”. 
 
PARABOLA Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na wszystkie ważniejsze choroby - średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. 
Masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała. 
Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość 
glutenu duża do bardzo dużej. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: HRR 
„Nasiona Kobierzyc”. 
 
TRAPPE Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – 
dość duża, na mącznika, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 
i wyrównanie małe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, 
liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska. 
 
KATODA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki średni. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na brunatną plamistość liści – dość duża, na 
septoriozę liści – średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. 



Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna 
dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość 
mała. Hodowca: Danko HR Choryń. 
 
 

JĘCZMIEŃ JARY – LZO 2010 
 
STRATUS Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Zdrowotność przeciętna. Rośliny o średniej 
wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Ziarno o dużej masie 
1000 ziarn, dość dobrym wyrównaniu i dość małej zawartości białka. Tolerancja na niskie pH gleby przeciętna. 
Plonuje dobrze, i z tej racji zalecana jest także do uprawy na cele pastewne. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce. 
 
FRONTIER Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na rynchosporiozę i czarną 
plamistość - średnia, na mączniaka - dość mała. Rośliny bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka mała. Plenność bardzo dobra. Przedstawiciel hodowcy: DLG 
Polska. 
 
TOCADA Odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia, na mączniaka i plamistość 
siatkową - dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, 
dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie 
zsypnym przeciętne. Zawartość białka mała. Plenność dobra. Przyrost plonu na intensywnym poziomie 
agrotechniki duży. Przedstawiciel hodowcy: Lochow-Petkus Polska. 
 
RUBINEK Odporność na mączniaka – duża, na rynchosporiozę – dość duża, na plamistość siatkową, i czarną 
plamistość – średnia, a na rdzę jęczmienia – mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka dość duża. Plenność dość dobra. Hodowca: HR 
Smolice. 
 
SIGNORA Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej. Plenność dość dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka – duża, na 
rynchosporiozę – dość duża, na rdzę jęczmienia – średnia, na plamistość siatkową – dość mała, a na czarną 
plamistość – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. 
Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Przedstawiciel hodowcy: RAGT 
Semences Polska. 
 
SKARB Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – 
średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: 
HR Strzelce 
 
 

OWIES – LZO 2010 
 
BRETON Odmiana żółtoziarnista. Odporność na helmintosporiozę i septoriozę liści - dość duża, na rdzę źdźbłową 
- średnia, na mączniaka i rdzę wieńcową - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o małym udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziaren, 
średniej gęstości w stanie zsypnym, średnim wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i dość małej tłuszczu. 
Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń. 
 
POGON Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów 
górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski – dość duży.Odporność na helmintosporiozę i septoriozę liści – dość duża, 
na mączniaka i rdzę źdźbłową – średnia, na rdzę wieńcową – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin wiechowania średni, dojrzewania dość wczesny. Udział łuski średni, masa 1000 
ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym mała, wyrównanie ziarna średnie. Zawartości białka średnia, tłuszczu 
duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 
 
SCORPION Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 
terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski – duży. Odporność na rdzę źdźbłową – duża, na 



mączniaka – dość duża, na helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny 
średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski 
dość mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziarna dobre do bardzo 
dobrego. Zawartości białka przeciętna, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska. 
 
ZUCH Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów 
górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski – duży. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na rdzę źdźbłową i 
helmintosporiozę – dość duża, na septoriozę liści – średnia, na mączniaka – dość mała, Rośliny średniej 
wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość 
mały, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość 
białka dość duża, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Danko HR Choryń. 
 
 
 

ODMIANY KUKURYDZY NA KISZONKĘ CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYSOKIM PLONEM ŚWIEŻEJ MASY 
(POWYŻEJ 100% WZORCA) 

 
Odmiany 

wczesne 

Odmiany 

średniowczesne 

Odmiany 

średniopóźne 

1. ES Kongress 1. PR38B12 1. Subito 

2. Amadeo 2. Ronaldinio 2. KB 2704 

 3. Zidane 3. Kuxxoa 

 4. KWS 5133 ECO  

 5. PR39R86  

 
 
 

ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ 
WYSOKIM PLONEM ZIARNA (POWYŻEJ 100% WZORCA) 

 
Odmiany 

wczesne 

Odmiany 

średniowczesne 

Odmiany 

średniopóźne 

1. ES Kongress 1. Zidane 1. PR38N86 

2. Nerissa 2. NK Nekta 2. Crispi 

3. NK Falkone 1. MT Maksym 1. Amoroso 

4. Saludo 2. Prollix 2. Crazi 

5. Support 3. Bejm 3. KWS 5133 ECO 

6. Podium 4. DKC 2960 4. Laverda 

7. Jawor 5. ES Beatle 5. Severo 

 6. ES Paroli 6. Ronaldinio 

 
 

ODMIANY ZIEMNIAKA JADALNEGO CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ 
WYSOKIM PLONEM HANDLOWYM BULW (POWYŻEJ 100% WZORCA) 

 
Odmiany 
bardzo 

wczesne 

Odmiany 
wczesne 

Odmiany 
średniowczesne 

Odmiany 
średniopóźne i 

późne 
1. Denar 1. Bellarosa 1. Bartek 1. Zagłoba 
2. Lord 2. Korona 2. Tajfun 2. Soplica 
3. Bard 3. Vineta 3. Finezja 3. Ursus 
 4. Cyprian 4. Cekin  
 
 
 
 
Opracowanie: G. Wysocki, na podstawie publikacji Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie 


