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Lista odmian zalecanych do uprawy dla województwa 
mazowieckiego na rok 2022 

 

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu  

o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego (PDO) w województwie mazowieckim do 2021 r. 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 tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów 

gospodarczych niż uprawa innych odmian. 
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Lista odmian zbóż zalecanych  do uprawy dla województwa 

mazowieckiego na rok 2022 
 

Pszenica ozima 
• Hondia  

• Linus 

• LG Keramik 

• Comandor 

• Euforia 

• Artist 

• Belissa 

• Owacja 

• RGT Bilanz 

• Venecja 

• Plejada 

• SY Orofino 

 

Hondia - wpisana na LOZ w 2017 r. 

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność 
na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość 
duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej wysokości o 
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo 
dużej, wyrównanie ziarna dość dobre. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w 
kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 

 
Linus - Wpisana na LOZ w 2014 r. 

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby 
średnia, jedynie na rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej 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 duża. 
Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki 
dość dobra.  
 

LG Keramik - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, 
rdzę brunatną i rdzę żółtą – dość duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy 
liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, 
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wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie 
przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Comandor - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę 
brunatną – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, 
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki 
dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Euforia - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5o). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę 
brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę 
kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba 
opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 
 
Artist - wpisana na LOZ w 2016 r. 

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4o). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną  
i septoriozę plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - 
średnia, na septoriozę liści - dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość  
w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki 
dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  
 
Belissa - wpisana na LOZ w 2017 r. 

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby 
podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozy liści 
średnia, na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów- dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. 
 
Owacja - wpisana na LOZ w 2020 r. 

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

RGT Bilanz - wpisana na LOZ w 2020 r. 

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

 

Venecja - wpisana na LOZ w 2021 r.  

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

Plejada - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Zimotrwałość średnia (5,0o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na brunatną 
plamistość liści – średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna słabe, 
gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo 
dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność 
ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.  
 
SY Orofino - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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

Pszenżyto ozime  
• Belcanto 

• Meloman 

• Kasyno 

• Orinoko 

• Medalion  

• SU Liborius 
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Balcanto - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
powyżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną i 
septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i 
fuzariozę kłosów – średnia, na pleśń śniegową i septoriozę plew – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i 
wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w 
kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby średnia. 
 
Meloman - wpisana na LOZ w 2016 r.  

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. 
Zimotrwałość dość duża (6). Odporność na mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej, na choroby 
podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę plew, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na 
rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i 
wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość 
duża, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
 
Kasyno - wpisana na LOZ w 2019 r. 

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów – duża, 
na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i rynchosporiozę – dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, septoriozę plew – średnia. Rośliny niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna i gęstość 
ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość 
mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
 
Orinoko -  wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana pastewna. Plenność duża do bardzo dużej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
średni. Zimotrwałość duża (6). Odporność na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – duża, na rdzę 
brunatną, rdzę żółtą,  septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby 
podstawy źdźbła – średnia. Rośliny o średniej wysokości i o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba 
opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.   
 

Medalion - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.  

Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki 
średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i rdzę żółtą – dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów, 
choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia i liczba opadania dość duża. 
Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 

SU Liborius - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. 
Zimotrwałość średnia (4,0). 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 
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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. 
 

Żyto ozime 
• Dańkowskie Turkus 

• Dańkowskie Granat 

• Dańkowskie Hadron 

• Inspector 

• KWS Serafino  

• KWS Dolaro  

• KWS Florano  

• KWS Vinetto 

• KWS Berado 

• KWS Tayo 

Dańkowskie Turkus -  wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian 
populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową i septoriozy liści – dość mała. Rośliny 
dość wysokie, 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 
średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego 
dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska do bardzo niskiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość mała.   
 
Dańkowskie Granat - wpisana na LOZ w 2018 r. 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność powyżej najlepiej plonujących odmian 
populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – dość duża, na 
pleśń śniegową, septoriozy liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rynchosporiozę – dość mała. 
Rośliny o przeciętnej wysokości i średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia. 
 
Dańkowskie Hadron - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian 
populacyjnych. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na septoriozy liści – dość mała, na pleśń śniegową 
– mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej 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 średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 
 

Inspector -  wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian 
populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka 
prawdziwego – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – 
średnia, na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość niskiej odporności na 
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wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie 
zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość 
białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania 
bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.   
 
KWS Serafino - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na 
pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową – średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, 
zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura 
kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.  
 

KWS Dolaro - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – 
dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 
ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie 
ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość mała.  
 
KWS Florano - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny 
dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo 
duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość 
mała.  
 
KWS Vinetto -  wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową i 
mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość 
duża, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dobra do bardzo dobrej, 
końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
 
KWS Berado - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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 
śniegową 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. 
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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 - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie powyżej średniej. Odporność na pleśń 
śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozy liści – dość duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość 
dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba 
opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 
 

Jęczmień ozimy  
• KWS Astaire 

• Mirabelle 

• Titus 

• Jakubus 

• KWS Morris 

• SU Jule 

KWS Astaire - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (na tle gatunku). Odporność na 
rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i 
ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Mirabelle  - wpisana na LOZ w 2021 r.  

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 
ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia 
i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 

Titus - wpisana na LOZ w 2015 r. 

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na pleśń śniegową, 
mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną 
plamistość – średnia. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenia gleby 
przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. 
 
Jakubus -  wpisana na LOZ w 2020 r. 
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Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia na tle gatunku. Odporność na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i 
zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 
 
KWS Morris - wpisana na LOZ w 2022 r.  jako wstępnie rekomendowana.  

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie 
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku dość duża (4,5°). Odporność na 
rdzę jęczmienia – duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 
dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  
 
SU Jule - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie 
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia - 5° (na tle gatunku). Odporność na 
plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia 
i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w 
stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 

Pszenica jara 
• Arabella  

• Goplana 

• Merkawa 

• WPB Troy 

• Harenda 

• Alibi 

Arabella - wpisana na LOZ w 2013 r. 

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka i rdzę żółtą – duża, 
na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści – średnia, na choroby podstawy 
źdźbła - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 
wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość  
w stanie zsypnym – duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania – 
duża. Zawartość białka – duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. 
Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.  
 
Goplana - wpisana na LOZ w 2017 r. 

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

Merkawa - wpisana na LOZ w 2021 r.  
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Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę 

brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na choroby 

podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre, gęstość 

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

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

bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.   

WPB Troy - wpisana na LOZ w 2021 r. (wstępnie rekomendowana).  

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę 

plew – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie 

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

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

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

Harenda - wpisana na LOZ w 2016 r. 

Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, 
brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści – średnia, 
Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania 
dość późny. Masa 1000 ziaren i 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. Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość duża.  

 
Alibi - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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

 
 
Jęczmień jary 

• Bente 

• Farmer 

• Paustian 

• Rezus 

• Rubaszek 

• Mecenas 

• MHR Filar 
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• Feedway 

• Jovita 

Bente - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Plenność dobra do bardzo dobrej Odporność na 
ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – 
średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna 
– średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Farmer - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej 
wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Paustian - wpisana na LOZ w 2018 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny 
średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała. 
 
Rezus - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na plamistość siatkową – dość duża, na rdzę 
jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość 
mała. Rośliny średniej wysokości o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
dość wczesny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia.  
 
Rubaszek - wpisana na LOZ w 2017 r. 

Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, 
rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 
 
Mecenas - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na 
mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, zawartość białka w 
ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże, wyrównanie ziarna średnie. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna.  
  
MHR Filar - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka 
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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. 

Feedway - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość 
siatkową – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny 
dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 
ziaren dość mała, wyrównanie ziarna małe. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość duża.  
 

Jovita - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 
agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, 
plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, i ciemnobrunatną. Plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i 
wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna.  
 

Owies 
• Agent 

• Figaro 

• Lion 

• Kozak 

• Refleks 

• Pablo 

• Rambo 

 
Agent - wpisana na LOZ w 2021 r.  

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 – dość duża, 
na rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo 
małego, masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym 
mała. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  
 
Figaro - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 
terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski średni. Odporność na rdzę źdźbłową – dość duża, na 
rdzę owsa, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści– średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej 
odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski duży, masa 1000 ziaren i 
wyrównanie ziarna dość małe, gęstość w stanie zsypnym duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość 
mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
Lion -  wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 
terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na rdzę 
źdźbłową i rdzę owsa – dość duża, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na mączniaka prawdziwego 
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– mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość 
wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość 
duże, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała, tłuszczu mała do bardzo małej. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.  
 

Kozak - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 
terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i 
helmintosporiozę - dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową,– średnia. Rośliny dość wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. Udział łuski dość 
mały, masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnie, wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość 
białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 
 
Refleks - wpisana na LOZ w 2021 r.  

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. 

Pablo - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 
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 dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, 
dojrzewania średni. Udział łuski mały. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dość duże, 
gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 

Rambo - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych 

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

septoriozę liści dość duża, na rdzę owsa i helmintosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość 

małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 

ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość 

mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Pszenżyto jare  
• Mamut 

• Impetus 

• Santos 

 
Mamut - wpisana na LOZ w 2018 r. 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na 
septoriozę liści – duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę 
brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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Impetus - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana pastewna. Plenność, przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność 
na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunatną 
plamistość liści, septoriozę plew i septoriozę liści – średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na 
wyleganie Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. 
Liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.  
 
Santos - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana pastewna. Plenność dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. 
Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, rynchosporiozę, septoriozę plew i 
septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego – mała. Rośliny dość wysokie, 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 i zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
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Lista odmian ziemniaków  zalecanych do uprawy dla 

województwa mazowieckiego  na rok 2022 
 
Ziemniaki bardzo wczesne 

• Riviera 

• Denar 

• Impresja 

Riviera - wpisana na LOZ w 2017 r. 

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o 
przeciętnym smaku. Ze względu na duży przyrost plonu przydatna do uprawy na wczesny zbiór po 40 
dniach wegetacji. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągłe, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta, 
miąższ jasno żółty. Plenność duża do bardzo dużej. Duży odział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika 
ziemniaczanego.  
 
Denar - wpisana na LOZ po raz pierwszy w 2007 r.  

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego,  
o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na 
wczesny zbiór, ale po zakończeniu wegetacji. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirusy; ocena odporności (Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka.  
 
Impresja - wpisana na LOZ w 2020 r. 

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

Ziemniaki wczesne 
• Bohun 

• Gwiazda 

• Vineta 

Bohun - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże do 
bardzo dużych, okrągłe o dość regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. 
Plenność dobra o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporność na wirusa Y mała, liściozwój 
średnia; na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. 
 
Gwiazda - wpisana na LOZ w 2014 r. 

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo 
duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie 
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miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika 
ziemniaczanego i wirus Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 
 
Vineta - wpisana na LOZ w 2007 r. 

Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego, o dobrym 
smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika 
ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności (Y; L) = (7; 8), podatna na porażenie zarazą 
ziemniaka. 
 

Ziemniaki średniowczesne 
• Jurek 

• Mazur 

• Satina  

• Tajfun  

Jurek - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana średniowczesna, jadalna w typie kulinarnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym 
smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. 
Barwa miąższu żółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na 
wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do dużej, na zarazę średnia. Odmiana odporna na 
patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. 
 
Mazur - wpisana na LOZ w 2017 r.  

Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego,  
o przeciętnym smaku. Bulwy bardzo duże, owalne, o regularnym kształcie, średnio płytkich oczkach i żółtej 
skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1 
mątwika ziemniaczanego.  
 

Satina - wpisana na LOZ w 2007 r. 

Odmiana średniowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. 
Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach  
i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna 
na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na 
porażenie przez zarazę ziemniaka. 
 
Tajfun - wpisana na LOZ w 2007 r. 

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami 
bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna  
o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, 
odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. 
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Lista odmian pozostałych roślin zalecanych do uprawy dla 

województwa mazowieckiego  na rok 2022 
 
Bobik 

• Fernando 

• Capri  

• Fanfare 

• Apollo  

 

Fernando - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana niesamokończąca, niskotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i 
białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. 
Równomierność dojrzewania dość dobra. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia 
bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Podatność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia 
grzybowego: czekoladową plamistość, zgorzelową plamistość i rdzę bobiku – średnia do małej.  Skłonność 
do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma zawartość tanin. Odpowiednia do 
uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. 
 
Capri - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo 
duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia dość 
krótki. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża, przed 
zbiorem średnia. Podatność na choroby grzybowe: czekoladową plamistość i rdzę bobiku – średnia, na 
askochytozę średnia do małej. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka w nasionach dość mała, 
zawartość włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. 
Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. 
 
Fanfare - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon 
nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia 
średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie 
końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby powodowane przez patogeny 
pochodzenia grzybowego: czekoladową plamistość i askochytozę mała, na rdzę bobiku – średnia. Masa 
1000 nasion bardzo duża, zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. 
Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. 
 
Apollo - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo 
duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. 
Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca 
kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na choroby grzybowe: czekoladową plamistość, 
askochytozę i rdzę bobiku – średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka w nasionach mała, 
zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. 
Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. 
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Groch siewny 

• Astronaute   

• Batuta   

• Tarchalska 

• Mandaryn 

• Kazek 

• Nemo 

 

Astronaute - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do 
wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, białka duży. Termin kwitnienia 
bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia krótki do bardzo krótkiego. 
Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i 
przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego, zgorzelową plamistość i mączniaka 
prawdziwego - średnia. Nasiona żółte. Masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i 
włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna 
obsada roślin około 110 szt./m2.  
 
Batuta - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na 
paszę i konsumpcję. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia 
i dojrzewania średni do dość późnego. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dość dobra. 
Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. 
Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Skłonność do pękania 
strąków i obsypywania nasion bardzo mała. W bardzo małym stopniu podatna na choroby. Nasiona żółte. 
Masa 1000 nasion średnia, zawartość białka nieco mniejsza od średniej. Odpowiednia do uprawy na 
glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. 
 
Tarchalska - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na 
paszę i konsumpcję. Plon nasion i białka ogólnego duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia i dojrzewania 
średni. Okres kwitnienia średni. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia bardzo małe, 
przed zbiorem małe. Podatność na choroby grzybowe średnia do małej. Równomierność dojrzewania dość 
dobra. Skłonność do pękania strąków i obsypywania nasion bardzo mała. Zawartość białka w nasionach 
mała. Masa 1000 nasion dość duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. 
Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2.  
 
Mandaryn - wpisana na LOZ w 2020 r. jako wstępnie rekomendowana. 

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, 
zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – dość mała. Nasiona 
żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. 
Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. 
Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. 
 

Kazek - wpisana na LOZ w 2022 r.  
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Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do 
wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, białka dość duży. Termin kwitnienia i dojrzewania 
oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny dość wysokie. Odporność na 
wyleganie w czasie kwitnienia oraz przed zbiorem mała do średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, 
mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego – większa do średniej, na zgorzelową plamistość – średnia. 
Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach 
dość mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) poniżej 
średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. 
 
Nemo - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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 ogólnego 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. 
 
 

Łubin wąskolistny  
• Agat  

• Koral 

• Tango 

• Dalbor 

• Roland  

• Neron 

• Swing 
   

Agat - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna 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. Dojrzewa równomiernie. 
Skłonność do pękania strąków i osypywani 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. 
 
Koral - wpisana na LOZ w 2021 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i 
białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin dość wczesny do średniego, termin 
dojrzewania dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość wysokie, w fazie 
początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem bardzo małe. 
Duża odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie 
równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. 
Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo mała, tłuszczu surowego duża, włókna surowego dość duża. 
Zawartość alkaloidów dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt/m2. 
 
Tango - wpisana na LOZ w 2019 r.  
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Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia 
średniej długości. Rośliny wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie w fazie kwitnienia i 
przed zbiorem nasion. Odporność na choroby duża do bardzo dużej. Dojrzewa dość równomiernie. 
Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość 
białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego średnia. Odpowiednia do 
uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona 
ok. 100 szt./m2.  
 

Dalbor - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka 
bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Rośliny średniej 
wysokości. Wyleganie roślin w fazie początku kwitnienie nie występuje, w końca kwitnienia bardzo małe. 
Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie dość równomierne. 
Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość 
białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego średnia do dość małej. 
Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt./m2. 
 

Roland - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka duży. 
Termin kwitnienia roślin wczesny do bardzo wczesnego. Termin dojrzewania roślin wczesny. Okres 
kwitnienia średniej długości. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i 
przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. 
Dojrzewanie bardzo równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 
nasion średnia. Zawartość w nasionach białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. 
Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt./m2. 
 
Neron - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka duży. 
Termin kwitnienia wczesny do bardzo wczesnego, termin dojrzewania roślin wczesny. Okres kwitnienia 
średni. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnia 
do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie bardzo 
równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. 
Zawartość w nasionach białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zawartość 
alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt./m2.  
 
Swing - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion 
oraz plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny 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. 
 

Łubin żółty  
• Diament  

• Puma   
 

Diament - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i 
białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania roślin średni. Okres kwitnienia 
przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia, 
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przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknozę – średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. 
Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość mała. Zawartość alkaloidów 
bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m2. 
 
Puma - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy na paszę. Plon nasion i białka bardzo 
duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin dość późny. Okres kwitnienia średni. 
Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej 
średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność 
dojrzewania przeciętna, udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość duży. Nasiona duże. 
Zawartość białka ogólnego tłuszczu i włókna surowego w nasionach średnia. Optymalna obsada roślin 
około 90 szt./m2. 
 

Soja 
• Antigua 

• Adessa 

• Sirelia CCA 

• Obelix CCA 

• Nessie PZO CCA 
 
Antigua - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni do dużego, największy w grupie odmian o podobnej 
wczesności. 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 pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w 
nasionach mała, tłuszczu i włókna surowego – średnia. 
 
Adessa - wpisana na LOZ w 2020 r.  

Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni, jednak większy niż innych odmian o podobnej wczesności. 
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, na zgorzelową 
plamistość i na bakteryjną plamistość średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion 
średnia. Zawartość białka ogólnego mała, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego duża do 
bardzo dużej. Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2. 
 
Sirelia CCA (odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych) - wpisana na LOZ w 2019 r.  

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin 
średni. Rośliny wysokie, najniższe strąki osadzone dość nisko. Wyleganie w końcu kwitnienia dość małe, 
przed zbiorem średnie. Dojrzewa dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków mała. Masa 1000 
nasion średnia. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego i białka ogólnego wysoka, włókna surowego 
średnia. Optymalna obsada roślin około 60 - 70 szt./m2. 
 
Obelix CCA - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin 
średni. Rośliny średniej wysokości, Osadzenie najniższych strąków średnie. Wyleganie w końcu kwitnienia 
małe, przed zbiorem małe do średniego. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków mała. 
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Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego i białka ogólnego wysoka, 
włókna surowego mała. Optymalna obsada roślin około 60 - 70 szt./ m2. 
 

Nessie PZO CCA - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.  

Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie przed zbiorem dobra. Odporność na bakteryjną 
ospowatość i na zgorzelową plamistość średnia do dobrej. Odporność na pękanie strąków bardzo dobra. 
Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego bardzo wysoka, tłuszczu surowego w nasionach 
średnia. Optymalna obsada roślin około 60-70 szt./m2. 
 

KUKURYDZA NA ZIARNO  
wczesna: 

• KWS Salamandra 

• Amaroc CCA 

• Amavit 

• RGT Bernaxx 
 

KWS Salamandra - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Plon ogólny suchej 
masy i plon suchej masy kolb bardzo duży, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych duży, 
struktura plonu lepsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach dość 
mała, na łodygach  średnia. Strawność roślin dobra.  
 

Amaroc CCA - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, FAO 230. Ziarno typu flint-dent.  
 
Amavit - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu zbliżonego 
do dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb, głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście 
częściowo pozostają zielone.  
 
RGT Bernaxx - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu dent. Plon 
ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę kolb i łodyg – średnia, na głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. 
Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. 
 

Średniowczesna: 

• ES Inventive 

• Plantus 

• Farmfire CCA 

• Magento 
 

 

ES Inventive - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. 
Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
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średni. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy oraz głownie łodyg i 
kolb dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.  
 

 

Plantus - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolb 
średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg i kolb – 
średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 
 

Farmfire (CCA) - wpisana na LOZ w 2020 r. 

Mieszaniec pojedynczy. FAO 230. Odmiana może być uprawiana na kiszonkę, ziarno i biogaz. Przeznaczona 
na wszystkie standardowe stanowiska również  słabsze. Wysoka stabilność plonowania, bardzo dobra 
zdrowotność liści, odporność na fuzariozę liści, łodyg i kolb.  Na słabszych stanowiskach zalecana jest 
mniejsza obsada roślin, nawet 7/m², na stanowiskach średnich 8-9 roślin/m2, na ciężkich 9 roślin/m2.  
 
Magento - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, głownie kolb i łodyg – 
oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. 
 
Średnio późna: 

• Farmurphy 

• Hardware 

•  

Farmurphy - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, FAO 260. Ziarno typu zbliżonego do dent. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i łodyg, 
głownię kolb i łodyg – oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo 
pozostają zielone.  
 
Hardware - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, FAO 260. Ziarno typu pośredniego pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby dość mały. Wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozy i głownie średnia oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 
 

Rzepak ozimy 
• Absolut 

• Advocat 

• Ambassador 

• Artemis 

• Chopin 

• Derrick 

• DK Excited 

• Dominator 

• Dynamic 
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• Gemini 

• LG Areti   
Absolut - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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

 
Advocat - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów 
poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. 
Zimotrwałość roślin duża. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń 
krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
 
Ambassador - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach 
średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza 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 - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach 
średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o średniej 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 mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).  
 
Chopin - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w 
nasionach większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na 
zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych 
większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
 
Derrick - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 
nasion dość duża. Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na 
zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń 
krzyżowych średnia.  
 
DK Excited - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.  
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Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, 
glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na 
zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).  
 
Dominator - wpisana na LOZ w 2022 r.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów 
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).  
 
Dynamic - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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). 

Gemini - wpisana na LOZ w 2022 r.  

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 wylegnie. 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.  
 
LG Areti - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.  

Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach 
średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą 
zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. 
Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
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	Impetus - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Santos - wpisana na LOZ w 2022 r.


	Lista odmian ziemniaków zalecanych do uprawy dla województwa mazowieckiego na rok 2022
	Ziemniaki bardzo wczesne
	Riviera - wpisana na LOZ w 2017 r.
	Denar - wpisana na LOZ po raz pierwszy w 2007 r.
	Impresja - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do sałatkowo-ogólnoużytkowego, o dość dobrym smaku po zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągło owalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ jasnożółt...


	Ziemniaki wczesne
	Bohun - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Gwiazda - wpisana na LOZ w 2014 r.
	Vineta - wpisana na LOZ w 2007 r.

	Ziemniaki średniowczesne
	Jurek - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Mazur - wpisana na LOZ w 2017 r.
	Satina - wpisana na LOZ w 2007 r.
	Tajfun - wpisana na LOZ w 2007 r.


	Lista odmian pozostałych roślin zalecanych do uprawy dla województwa mazowieckiego na rok 2022
	Bobik
	Fernando - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Capri - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Fanfare - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Apollo - wpisana na LOZ w 2020 r.

	Groch siewny
	Astronaute - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Batuta - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Tarchalska - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Mandaryn - wpisana na LOZ w 2020 r. jako wstępnie rekomendowana.
	Kazek - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Nemo - wpisana na LOZ w 2022 r.

	Łubin wąskolistny
	Agat - wpisana na LOZ w 2021 r.
	Koral - wpisana na LOZ w 2021 r.
	Tango - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Dalbor - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Roland - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Neron - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Swing - wpisana na LOZ w 2022 r.

	Łubin żółty
	Diament - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Puma - wpisana na LOZ w 2019 r.

	Soja
	Antigua - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Adessa - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Sirelia CCA (odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych) - wpisana na LOZ w 2019 r.
	Obelix CCA - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Nessie PZO CCA - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.

	KUKURYDZA NA ZIARNO
	wczesna:
	KWS Salamandra - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Amaroc CCA - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Amavit - wpisana na LOZ w 2022 r.
	RGT Bernaxx - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Średniowczesna:
	ES Inventive - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Plantus - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Farmfire (CCA) - wpisana na LOZ w 2020 r.
	Magento - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Średnio późna:
	Farmurphy - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Hardware - wpisana na LOZ w 2022 r.

	Rzepak ozimy
	Absolut - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Advocat - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Ambassador - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Artemis - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Chopin - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Derrick - wpisana na LOZ w 2022 r.
	DK Excited - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.
	Dominator - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Dynamic - wpisana na LOZ w 2022 r.
	Gemini - wpisana na LOZ w 2022 r.
	LG Areti - wpisana na LOZ w 2022 r. jako wstępnie rekomendowana.



