Lista Odmian Zalecanych do uprawy
na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2017
Pszenica ozima
NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę
plew - dość duŜa, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania
- średni. Masa 1000 ziaren - duŜa, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Odporność na porastanie
w kłosie - średnia, liczba opadania - duŜa. Zawartość białka - dość duŜa, ilość glutenu - średnia. Wskaźnik sedymentacyjny
SDS - duŜy. Wydajność ogólna mąki - dość dobra. Plenność - dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość duŜa.
BAMBERKA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną,
brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła - średnia, na fuzariozę kłosów - dość mała.
Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000
ziaren - duŜa, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie - średnia,
liczba opadania - duŜa do bardzo duŜej. Zawartość białka - duŜa, ilość glutenu - dość duŜa. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duŜy do bardzo duŜego. Wydajność ogólna mąki - dość słaba. Plenność nieco powyŜej średniej. Tolerancja na zakwaszenie
gleby - przeciętna.
SKAGEN (2009) Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - prawie średnia. Odporność na septoriozę liści i plew - duŜa, na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - dość duŜa, na choroby podstawy źdźbła - średnia.
Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duŜa, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Odporność na porastanie w kłosie - dość duŜa,
liczba opadania - duŜa do bardzo duŜej. Zawartość białka - duŜa, ilość glutenu - dość duŜa. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duŜy do bardzo duŜego. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.
ARKADIA (2011) Rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność - średnia. Zimotrwałość – dość duŜa. Odporność na rdzę brunatną – dość duŜa, na
septoriozę plew, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość
mała, na mączniaka prawdziwego – mała.. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
wczesny, dojrzewania – dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duŜa , wyrównanie - dobre, gęstość w stanie
zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duŜa. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny - SDS duŜy. Wydajność ogólna mąki - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyŜej średniej.
KWS OZON (2010) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni.
Zimotrwałość mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duŜa, na septoriozę liści i
choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o
dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duŜa, wyrównanie dobre,
gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duŜa do bardzo duŜej.
Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duŜy do bardzo duŜego.
Wydajność ogólna mąki dość słaba . Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
PATRAS (2012) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni.
Zimotrwałość mała do średniej (40). Odporność na mączniaka prawdziwego , brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów –
dość duŜa, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej
wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duŜa do bardzo
duŜej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania
duŜa. Wskaźnik sedymentacji SDS duŜy do bardzo duŜego. Wydajność ogólna mąki dość duŜa. Tolerancja na zakwaszenie
gleby średnia.
PLATIN (2012) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmian chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyŜej
średniej. Zimotrwałość mała do średniej (40). Odporność na rdzę brunatną – duŜa do bardzo duŜej, na brunatną plamistość
liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duŜa, na choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka prawdziwego –
dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba
opadania duŜa. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duŜy do
bardzo duŜego. Wydajność ogólna mąki dość duŜa. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
LINUS (2015) Rok włączenia do LOZ - 2015
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność - dobra. Zimotrwałość - mała. Odporność na waŜniejsze choroby
średnia, jedynie na rdzę brunatną - dość duŜa, Rośliny dość niskie, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
dość późny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym - mała.
Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duŜa. Zawartość białka dość duŜa, ilość glutenu - duŜa.
Wskaźnik sedymentacyjny - SDS duŜy. Wydajność ogólna mąki - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.
Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni.

PRAKTIK (2012) Rok włączenia do LOZ - 2016
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość
dość mała ( 3,50). Odporność na rdzę brunatną – duŜa, na mączniaka prawdziwego – dość duŜa, na choroby podstawy źdźbła,
brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny niskie o dość duŜej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała , wyrównanie dość słabe, gęstość w
stanie zsypnym dość duŜa. Odporność na porastanie w kłosie dość duŜa, liczba opadania duŜa. Zawartość białka średnia,
ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duŜy do bardzo duŜego. Wydajność ogólna mąki duŜa. Tolerancja
na zakwaszenie gleby średnia.

PszenŜyto ozime
ALGOSO (2007) Rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana o średniej zimotrwałości. 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 są
dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duŜa, 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.
BOROWIK (2011) Rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na rdzę
brunatną i septoriozę liści – duŜa, na mączniaka prawdziwego, rdzę Ŝółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła –
dość duŜa, na septoriozę plew i rynchosporiozę – średnia. Rośliny bardzo wysokie o dość duŜej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren bardzo duŜa, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna
w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie - średnia, liczba opadania – mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniŜej średniej
AGOSTINO (2011) Rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka
prawdziwego, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – duŜa, na rdzę źdźbłową, rdzę Ŝółtą, fuzariozę kłosów i choroby
podstawy źdźbła – dość duŜa. Rośliny niskie o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni.
Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duŜa. Odporność na porastanie ziarna
w kłosie - średnia, liczba opadania – duŜa do bardzo duŜej. Zawartość białka - dość duŜa. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniŜej średniej.
FREDRO (2010)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki mniejszy niŜ średnio dla gatunku. Zimotrwałość przeciętna. Odporność na fuzariozę kłosów – duŜa do bardzo
duŜej, na rdzę brunatną i septoriozę plew – duŜa, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby
podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę Ŝółtą – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia wczesny , dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duŜa, gęstość w stanie zsypnym przeciętna.
Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duŜa, liczba opadania duŜa do bardzo duŜej. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna.
SUBITO (2012) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki
powyŜej średniej. Zimotrwałość dość duŜa (6). Odporność na mączniaka prawdziwego duŜa, na rdzę brunatna dość duŜa, na
choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna
średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duŜa. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duŜa.
Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
TOMKO (2015) Rok włączenia do LOZ - 2015
Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki
poniŜej średniej. Zimotrwałość dość duŜa (6). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną
i septoriozę plew duŜa, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści i fuzariozę kłosów - dość duŜa. Rośliny średniej
wysokości, o duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren dość duŜa,
wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duŜa. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania
dość mała. Zawartość białka dość duŜa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MELOMAN (2014)
Rok włączenia do LOZ - 2017
Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duŜa (5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego - duŜa, na
rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duŜa, na septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła
- średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duŜa. Odporność na porastanie w kłosie
średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

śyto ozime
ARMAND (2011)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.
Odporność na choroby podstawy źdźbła dość duŜa, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę
liści i rynchosporiozę - średnia, na pleśń śniegową - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym
przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania oraz zawartość białka dość duŜa. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego dość duŜa, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna.

DAŃKOWSKIE DIAMENT (2005)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno, o dobrej zimotrwałości. Odporność na rdzę brunatną, rdzę
źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę - przeciętna, na mączniaka i choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny
średniej wysokości o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie
w kłosach średnia, liczba opadania dość duŜa. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie
zsypnym dość duŜa. Zawartość białka dość duŜa. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duŜa, końcowa temperatura
kleikowania wysoka. Plenność na tle wszystkich odmian zarejestrowanych przeciętna, najlepsza wśród odmian
populacyjnych. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

STANKO (2007)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno, Plenność dość słaba (na poziomie czołowych odmian
populacyjnych). Odporność na rdzę brunatną - dość duŜa, na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści - średnia, na
rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

BRASETTO (2009)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka,
rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - dość duŜa, rdzę brunatną i rynchosporiozę - średnia. Rośliny
dość niskie o duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duŜa,
wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania - przeciętna.
Zawartość białka - mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duŜa, końcowa temperatura kleikowania wysoka
do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia .

SU STAKKATO (2012) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń
śniegową, choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę i septoriozę liści - dość duŜa, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną
i źdźbłową - średnia; nieco większa podatność na poraŜenie sporyszem. Rośliny dość niskie o średniej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie dość dobre,
gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość duŜe, zawartość białka
mała.. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego - duŜa, końcowa temperatura kleikowania – wysoka do bardzo wysokiej.
Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia

SU PERFORMER (2014) Rok włączenia do LOZ - 2017
Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń
śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duŜa. Odporność na porastanie ziarna w kłosie
średnia, liczba opadania duŜa, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo
duŜa, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Pszenica jara
BOMBONA (2005) Rok włączenia do LOZ - 2007
Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną - dość duŜa, na septoriozę liści, septoriozę plew,
fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, gęstość w stanie zsypnym - dość mała. Mąka o Ŝółtej
barwie. Liczba opadania - bardzo duŜa, zawartość białka - bardzo duŜa, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo duŜy. Ilość
glutenu - bardzo duŜa. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia.

TYBALT (2005)
Rok włączenia do LOZ - 2007
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka - duŜa, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duŜa, na
septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są niskie do bardzo niskich,
o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - późny, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren
- dość duŜa, gęstość w
stanie zsypnym - mała do bardzo małej. Liczba opadania - duŜa do bardzo duŜej, zawartość białka - dość duŜa, wskaźnik
sedymentacji SDS - duŜy do bardzo duŜego. Ilość glutenu - duŜa. Plenność - bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby
- średnia.

PARABOLA (2006) Rok włączenia do LOZ - 2008
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby
podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew - dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia - wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - bardzo duŜa, gęstość w stanie
zsypnym - średnia. Liczba opadania - duŜa do bardzo duŜej, zawartość białka - duŜa, wskaźnik sedymentacji SDS - bardzo
duŜy. Ilość glutenu - duŜa do bardzo duŜej. Wydajność ogólna mąki - średnia. Plenność - dość dobra. Tolerancja na
zakwaszenie gleby - średnia

ŁAGWA (2009)
Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka - dość duŜa, na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew,
fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość duŜa. Liczba opadania - duŜa do bardzo duŜej,
zawartość białka - duŜa, wskaźnik sedymentacyjny SDS - duŜy do bardzo duŜego. Ilość glutenu - bardzo duŜa. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.

OSTKA SMOLICKA (2010) Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew - duŜa, na fuzariozę kłosów - duŜa, na rdzę brunatną,
septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści - dość mała, na rdzę Ŝółtą bardzo mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - średni, dojrzewania
- dość późny. Masa 1000 ziaren - duŜa, gęstość w stanie zsypnym - bardzo duŜa. Liczba opadania - duŜa, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS - bardzo duŜy. Ilość glutenu - średnia. Plenność - dobra. Tolerancja na zakwaszenie
gleby - przeciętna.

ARABELLA ( 2012) Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę Ŝółtą - duŜa, na rdzę brunatną - dość duŜa, na septoriozę liści
i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści - średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000
ziaren - dość mała, wyrównanie - przeciętne, gęstość w stanie zsypnym - duŜa do bardzo duŜej. Odporność na porastanie w
kłosie - dość mała, liczba opadania - duŜa. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - bardzo duŜy. Wydajność ogólna mąki - średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność - bardzo dobra.
STRUNA (2013) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
większy niŜ średnio dla gatunku. Odporność na rdzę Ŝółtą – duŜa, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści
– dość duŜa, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew, brunatna plamistość liści oraz fuzariozę kłosów – średnia.
Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duŜa do bardzo duŜej. Odporność na porastanie w kłosie mała
do bardzo małej, liczba opadania i zawartość białka dość duŜa. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duŜy. Wydajność
ogólna mąki duŜa. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

HARENDA (2014) Rok włączenia do LOZ - 2016
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
średni. Odporność na rdzę brunatną – duŜa, na mączniaka prawdziwego - średnia, na choroby podstawy źdźbła, brunatną
plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duŜa. Rośliny średniej wysokości o dość duŜej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość
duŜe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duŜa. Odporność na porastanie w kłosie dość mała , liczba opadania , zawartość
białka i ilość glutenu dość duŜe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duŜy. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja
na zakwaszenie gleby dość duŜa.

MANDARYNA (2014) Rok włączenia do LOZ - 2017
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną rdzę i septoriozę plew - dość duŜa, na septoriozę
liści, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści - średnia. Rośliny dość wysokie, o
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała,
wyrównanie
dość
słabe,
gęstość
w
stanie
zsypnym
bardzo
duŜa.
Odporność
na
porastanie
w kłosie dość mała, liczba opadania duŜa do bardzo duŜej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duŜa. Wskaźnik
sedymentacyjny SDS bardzo duŜy. Wydajność ogólna mąki dość duŜa. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Plenność
dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niŜ średnio dla gatunku.

Jęczmień jary
ATICO (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana o dobrej plenności. Odporność na rynchosporiozę - dość duŜa, na mączniaka, czarną plamistość i plamistość
siatkową - średnia, na rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - duŜa, wyrównanie ziarna - przeciętne. Zawartość białka - mała.
Tolerancja na niskie pH gleby - średnia.

IRON (2011)
Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana typu pastewnego. Plenność - bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia - dość duŜa, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia,
na mączniaka prawdziwego - dość mała. Rośliny dość niskie, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i
dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie ziarna - średnie, gęstość w stanie zsypnym oraz zawartość
białka w ziarnie - dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość mała.

KWS OLOF (2010)
Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - duŜa, na rdzę jęczmienia,
rynchosporiozę i plamistość siatkową - średnia. Rośliny są średnio wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie ziarna - dość małe, gęstość ziarna w stanie
zsypnym - przeciętna. Zawartość białka w ziarnie - mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby - średnia. Plenność - bardzo
dobra.

SUWEREN (2010)
Rok włączenia do LOZ - 2012
Odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - przeciętna, na czarną
plamistość - dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny są wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania - wczesny. Masa 1000 ziaren - mała, wyrównanie ziarna - małe, gęstość ziarna w stanie
zsypnym - duŜa. Zawartość białka w ziarnie - mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność - dobra do
bardzo dobrej.

ELLA (2012)
Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość dość duŜa, na rdzę jęczmienia i
rynchosporiozę dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duŜa, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duŜa.
Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BASIC (2011) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana typu pastewnego. Plenność - dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i
rynchosporiozę - dość duŜa, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duŜa, wyrównanie ziarna - dość
dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OBEREK (2013) Rok włączenia do LOZ - 2014
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie
agrotechniki przeciętny. Odporność na czarna plamistość – dość duŜa, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i
rdzę - średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
dość późny, dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziaren duŜa do bardzo duŜej, wyrównanie ziarna – średnie, zawartość
białka w ziarnie – dość duŜa, gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SOLDO (2015)
Rok włączenia do LOZ - 2015
Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duŜa , na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i
czarną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren duŜa do bardzo duŜej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w
stanie zsypnym dość duŜe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PODAREK (2014) Rok włączenia do LOZ - 2017
Odmiana typu pastewnego, Plenność dość dobra na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), dobra do bardzo dobrej na
wysokim (a2). Odporność na plamistość siatkową - dość duŜa, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i
ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny o dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość
późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duŜą, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duŜa.

Owies
CELER (2000)
Rok włączenia do LOZ - 2005
Odmiana przeznaczona do uprawy na wyŜej połoŜonych terenach górskich. Ziarno oplewione, Ŝółte. Odporność na rdzę
wieńcową i źdźbłową dość dobra, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny dość niskie, o dość duŜej odporności na
wyleganie. Termin wiechowania bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny. Ziarno o duŜym udziale łuski, duŜej masie
1000 ziaren, dość dobrym wyrównaniu i dość małej gęstości w stanie zsypnym. Zawartość białka i tłuszczu w ziarnie dość
mała. W warunkach górskich plonuje dobrze. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BINGO (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana Ŝółtoziarnista. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową - dość duŜa, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i
septoriozę liści - średnia. Rośliny są średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren - bardzo duŜa, udział łuski - bardzo mały. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym - przeciętna, wyrównanie ziarna - dobre. Zawartość białka - przeciętna, tłuszczu - dość duŜa. Tolerancja na
zakwaszenie gleby - przeciętna. Plon ziarna z łuską - duŜy, bez łuski - bardzo duŜy.

SIWEK (2010)
Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyŜej połoŜonych terenów górskich.
Odporność na mączniaka prawdziwego - duŜa, na helmintosporiozę - dość duŜa, na septoriozę liści - średnia, na rdzę
źdźbłową - dość mała, na rdzę wieńcową - mała. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin
wiechowania - dość późny, dojrzewania - średni. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się podobnym udziałem
ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, lepszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym,
mniejszą zawartością białka i tłuszczu. Odporność na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plon ziarna z łuską, jak i bez łuski znacznie powyŜej odmiany Polar.

ZUCH (2008)
Rok włączenia do LOZ - 2011
Odmiana Ŝółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - duŜa, na rdzę źdźbłową i helmintosporiozę - dość duŜa, na septoriozę
liści - przeciętna, na mączniaka - dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Termin
wiechowania i dojrzewania - przeciętny. Ziarno o dość małym udziale łuski, średniej masie 1000 ziaren, przeciętnej gęstości
w stanie zsypnym, dość słabym wyrównaniu oraz dość duŜej zawartości białka i małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską - dość
duŜy, bez łuski - duŜy.

NAGUS (2011)
Rok włączenia do LOZ - 2013
Odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyŜej połoŜonych terenów górskich.
Plon ziarna na poziomie odmiany Siwek. Odporność na rdzę wieńcową i źdźbłową - dość mała, na mączniaka prawdziwego,
helmintosporiozę i septoriozę liści - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin
wiechowania i dojrzewania - średni. W stosunku do odmiany Siwek charakteryzuje się mniejszym udziałem ziaren
oplewionych, podobną masą 1000 ziaren, wyrównaniem ziarna i gęstością ziarna w stanie zsypnym oraz większą zawartością
białka i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby - dość duŜa.

HARNAŚ(2014) Rok włączenia do LOZ - 2016
Odmiana Ŝółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyŜej połoŜonych terenów górskich .
Plon ziarna z łuską duŜy , bez łuski dość duŜy. Odporność na mączniaka prawdziwego, helmintosporiozę, septoriozę liści,
rdzę wieńcową – średnia , na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie.
Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. Udział łuski duŜy, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym dość
słaba , wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka dość mała, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby
średnia.

KOMFORT (2013) Rok włączenia do LOZ - 2016
Odmiana Ŝółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyŜej połoŜonych terenów górskich .
Plon ziarna z łuską duŜy do bardzo duŜego, bez łuski bardzo duŜy. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duŜa, na
helmintosporiozę, septoriozę liści, rdzę wieńcową i źdźbłową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności
na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia,
gęstość w stanie zsypnym średnia , wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość mała, tłuszczu duŜa. Tolerancja na
zakwaszenie gleby średnia.

