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ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru

Nowe odmiany zbóż ozimych
W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, 
należących do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, podjęto decyzje o wpisaniu 
do Krajowego Rejestru 23 nowych odmian zbóż ozimych. Było wśród nich 7 nowych odmian pszenic, w tym 
jedna pszenica twarda (durum), 7 odmian żyta (3 populacyjne i 4 mieszańcowe), 5 nowych odmian pszenżyta 
i 4 odmiany jęczmienia, w tym jedna dwurzędowa.

Analizując wyniki osiągnięte przez 
poszczególne odmiany, należy wziąć 
pod uwagę, że  sezon wegetacyjny 
2015/2016 charakteryzował się trud-
nymi warunkami zimowymi w Polsce 
północnej i  wschodniej. Wiele od-
mian w  doświadczeniach wymarzło 
całkowicie lub zostało mocno uszko-
dzonych. W niektórych lokalizacjach 
konieczne okazało się wcześniejsze 
zakończenie doświadczeń już wio-
sną na  skutek dużych strat w  prze-
zimowaniu. Dlatego wszystkie nowe 
odmiany musiały wykazać się dobrą 
mrozoodpornością. Poniżej krótkie 
charakterystyki nowych odmian, a w 
tabelach wyniki plonowania i  waż-
niejsze cechy odmian. Przy analizie 
wyników szczególną uwagę należa-
łoby zwrócić na plonowanie odmian 
w rejonie V, gdyż jest to rejon obej-
mujący, obok Opolszczyzny i Śląska 
również nasze województwo.

Pszenica ozima
 �Formacja (d. AND 4314) 

Jakościowa odmiana chlebowa (gru-
pa A). Plenność dość dobra. Przy-
rost plonu na  wysokim poziomie 
agrotechniki poniżej średniej. Zi-
motrwałość prawie średnia (4,5o). 
Odporność na  septoriozę plew dość 
duża, na  mączniaka prawdziwego, 
rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną 
plamistość liści i  fuzariozę kłosów – 
średnia, na choroby podstawy źdźbła 
i septoriozy liści – dość mała. Rośli-
ny wysokie, o dość małej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość w stanie zsyp-
nym dość duża. Odporność na pora-

stanie w kłosie przeciętna, liczba opa-
dania bardzo duża. Zawartość białka 
średnia. Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży do bardzo dużego. Wydaj-
ność ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 �KWS Firebird 
(d. KW 2496-13) 

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 
A). Plenność dobra. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Zimotrwałość dość 
mała (3,5o). Odporność na  brunatną 
plamistość liści dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, mączniaka prawdzi-
wego, rdzę żółtą, septoriozy liści i sep-
toriozę plew – średnia, na  rdzę bru-
natną i fuzariozę kłosów – dość mała. 
Rośliny dość wysokie, o  dość małej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość w stanie zsyp-
nym dość duża. Odporność na pora-
stanie w kłosie przeciętna, liczba opa-
dania bardzo duża. Zawartość białka 
średnia. Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS bardzo duży. Wydajność ogólna 
mąki dość mała. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby duża.
 

 �KWS Spencer  
(d. KW 3807-5-08) 

Jakościowa odmiana chlebowa (gru-
pa A). Plenność dość dobra. Przyrost 
plonu na  wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość 
prawie średnia (4,5o). Odporność 
na  ważniejsze choroby przeciętna. 
Rośliny średniej wysokości, o  małej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna 
dość dobre, gęstość w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na  porastanie 
w  kłosie dość duża, liczba opadania 
bardzo duża. Zawartość białka śred-
nia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży do  bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby duża.

 �RGT Metronom  
(d. R11338) 

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa 
A). Plenność średnia. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Zimotrwałość pra-
wie średnia (4,5o). Odporność na sep-
toriozy liści – dość duża, na mącznia-
ka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną 
plamistość liści, septoriozę plew i fu-
zariozę kłosów – średnia, na choroby 
podstawy źdźbła i  rdzę brunatną – 
dość mała. Rośliny średniej wysokości, 
o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość późny, dojrze-
wania średni. Masa 1000 ziaren duża, 
wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 
w stanie zsypnym dość duża. Odpor-
ność na  porastanie w  kłosie średnia, 
liczba opadania bardzo duża. Zawar-
tość białka dość duża. Wskaźnik sedy-
mentacyjny SDS duży do bardzo du-
żego. Wydajność ogólna mąki średnia. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

 �RGT Bilanz  
(d. R11328) 

Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność dobra. Przyrost plonu na  wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Zimotrwałość prawie średnia 
(4,5o). Odporność na  choroby pod-
stawy źdźbła, mączniaka prawdzi-
wego, rdzę żółtą, septoriozy liści, 
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – 
średnia, na rdzę brunatną i brunatną 
plamistość liści – dość mała. Rośliny 
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 Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku

Pszenica ozima 
Odmiany wpisane do Krajowego rejestru: Formacja, KWS Spencer, KWS Firebird, RGT Metronom (cz.1)

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha
Wartość 
wzorca

Odmiana nowa

Formacja KWS Spencer KWS Firebird RGT Metronom

a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2

Zimotrwałość X 4,5 4,5 3,5 4,5

Grupa jakości technologicznej X A A A A

Plon ziarna w kraju  dt/ha % wzorca

2016 80,7 90,6 102 101 99 100 97 97 100 99

2015 98,8 109,0 99 98 102 101 102 102 95 96

2015-2016 89,8 99,8 100 100 100 101 100 100 97 97

Plon ziarna w rejonie V dt/ha % wzorca

2015-2016 90,1 105,1 98 97 101 99 98 100 98 97

Porażenie przez choroby (skala 9o) odchylenia od wzorca z lat 2014-2016 poziom a1 

choroby podstawy źdźbła 7,3 -0,4 0,0 0,1 -0,3

mączniak prawdziwy 7,9 0,0 0,0 -0,1 0,2

rdza brunatna 7,5 0,1 0,2 -0,4 -0,4

rdza żółta 8,7 -0,3 0,1 0,1 0,1

brunatna plamistość liści 7,8 0,3 0,1 0,1 0,1

septoriozy liści 6,1 -0,1 0,2 0,2 0,3

septorioza plew 7,3 0,5 0,0 0,0 0,3

fuzarioza kłosów 7,1 0,3 0,2 0,2 0,0

Cechy gospodarcze oceny średnie z lat 2014-2016 poziom a1

Reakcja na Al +++ 34 -7 11 11 12

Wyleganie przed zbiorem (9o) 7,4 -0,2 -0,9 -0,2 0,4

Wysokość roślin (cm) 88 14 1 7 3

Kłoszenie (liczba dni) 28 maja -1,0 0,5 0,5 2,0

Dojrzałość pełna  (liczba dni) 22 lipca 0,0 0,5 0,5 0,5

Porastanie ziarna w kłosach (skala 9º) 4,1 0,0 0,4 -0,1 -0,1

Masa 1000 ziaren (g) 47,9 -4,9 -0,5 -5,1 0,5

Wyrównanie ziarna (% ) 88 -1 1 -2 2

Wyciąg z Syntezy Wyników Doświadczeń Rejestrowych – Zboża ozime 2016 – zeszyt 141 
wzorzec 2016, 2015 –  KWS Ozon, Patras, Artist, RGT Kilimandżaro 
wzorzec 2014 –  Figura, KWS Ozon, Patras, Artist 
Rejon V obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie

o średniej wysokości i dość dużej od-
porności na  wyleganie. Termin kło-
szenia i  dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość w  stanie 
zsypnym duża. Odporność na pora-
stanie w kłosie dość duża, liczba opa-
dania bardzo duża. Zawartość białka 
dość mała. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży do  bardzo dużego. 
Wydajność ogólna mąki dość mała. 
Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
przeciętna.

 �Owacja (d. STH 8114) 
Odmiana chlebowa (grupa B). 
Plenność dość dobra. Przyrost plo-
nu na  wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Zimotrwałość 
prawie średnia (4,5o). Odporność 
na  mączniaka prawdziwego, septo-
riozy liści i fuzariozę kłosów – dość 
duża, na  choroby podstawy źdźbła, 
rdzę brunatną, brunatną plamistość 
liści i  septoriozę plew – średnia, 
na  rdzę żółtą – mała. Rośliny wy-
sokie do  bardzo wysokich, o  małej 

odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia wczesny, dojrzewania dość 
wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, 
wyrównanie ziarna dość dobre, gę-
stość w stanie zsypnym duża. 

Odporność na  porastanie w  kłosie 
średnia, liczba opadania duża. Za-
wartość białka dość mała. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży do  bar-
dzo dużego. Wydajność ogólna mąki 
dość duża. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby dość duża. 
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 �Tytanika (d. DNKO 18) 
Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-
ność dość dobra. Przyrost plonu 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość średnia 
(5,0o). Odporność na  brunatną pla-
mistość liści – dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła i mączniaka praw-
dziwego – średnia, na  rdzę żółtą, 
septoriozy liści, septoriozę plew i fu-
zariozę kłosów – dość mała, na rdzę 

brunatną – mała. Rośliny średniej 
wysokości, o  dość małej odporno-
ści na  wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren mała do bardzo małej, wyrówna-
nie ziarna słabe do  bardzo słabego, 
gęstość w  stanie zsypnym średnia. 
Odporność na  porastanie w  kłosie 
przeciętna, liczba opadania duża. Za-
wartość białka dość mała. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży. Wydaj-

ność ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość duża.

 �Ceres (d. SMH 166)
Odmiana przeznaczona do produkcji 
makaronu i innych przetworów zbo-
żowych. Podobnie jak inne odmia-
ny tego gatunku jest formą ościstą. 
Plenność, w przeciętnych warunkach 
klimatyczno-glebowych, na  pozio-
mie 64-67% wzorcowych odmian 
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Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku

Pszenica ozima
Odmiany wpisane do Krajowego rejestru: Owacja, RGT Bilanz, Tytanika (cz. 2)

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha
Wartość 
wzorca

Odmiana nowa

Owacja RGT Bilanz Tytanika

a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2

Zimotrwałość x 4,5 4,5 5,0

Grupa jakości technologicznej x B B B

Plon ziarna w kraju  dt/ha % wzorca

2016 80,7 90,6 104 104 105 105 102 101

2015 98,8 109,0 98 99 100 101 101 103

wielolecie 2015-2016 89,8 99,8 101 101 102 103 101 102

Plon ziarna w rejonie V dt/ha % wzorca

2015-2016 90,1 105,1 100 98 104 103 95 99

Porażenie przez choroby (skala 9o) odchylenie od wzorca z lat 2014-2016 poziom a1

choroby podstawy źdźbła 7,3 0,1 0,2 0,1

mączniak prawdziwy 7,9 0,3 -0,2 -0,1

rdza brunatna 7,5 0,4 -0,3 -0,1

rdza zółta 8,7 -0,9 0,1 0,1

brunatna plamistość liści 7,8 0,3 -0,1 0,4

septoriozy liści 6,1 0,7 0,3 -0,1

septorioza plew 7,3 0,4 0,0 -0,2

fuzarioza kłosów 7,1 0,7 0,4 0,0

Cechy gospodarcze – oceny średnie z lat 2015-2016 poziom a1

Reakcja na Al +++ 34 10 -6 4

Wyleganie przed zbiorem  
(skala 9o)

7,4 -0,6 0,5 -0,3

Wysokość roślin   (cm) 88 15 2 2

Kłoszenie   (liczba dni) 28 maja -1,5 1,5 1,0

Dojrzałość pełna  (liczba dni) 22 lipca -0,5 1,5 0,0

Porastanie ziarna w klosach 
(skala 9º)

4,1 -0,1 0,4 1,5

Masa 1000 ziaren (g) 47,9 -2,0 -3,5 -7,3

Wyrównanie ziarna (% ) 88 1 0 -11

Wyciąg z Syntezy Wyników Doświadczeń Rejestrowych – Zboża ozime 2016 – zeszyt 141 
wzorzec 2016, 2015 –  KWS Ozon, Patras, Artist, RGT Kilimandżaro 
wzorzec 2014 –  Figura, KWS Ozon, Patras, Artist 
Rejon V obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie



pszenicy zwyczajnej. Przyrost plonu 
(wyrażony w  procentach) na  wyso-
kim poziomie agrotechniki powyżej 
średniej odmian pszenicy zwyczajnej. 
Mrozoodporność mała do  średniej 
(4,0o). Odporność na  rdzę brunat-
ną – dość duża, na mączniaka praw-
dziwego i septoriozę plew – średnia, 
na  choroby podstawy źdźbła, bru-
natną plamistość liści, septoriozy li-
ści i  fuzariozę kłosów – dość mała. 
Rośliny dość wysokie, o  dość małej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, wyrówna-
nie dość dobre, gęstość w stanie zsyp-
nym dość duża. Odporność na pora-

stanie w  kłosie średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna.

Jęczmień ozimy
 �Jakubus (d. NORD 12119/102)

Odmiana wielorzędowa, typu pastew-
nego. Plenność bardzo dobra. Przy-
rost plonu przy uprawie na  wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość średnia na  tle gatunku. 
Odporność na mączniaka prawdziwe-
go, plamistość siatkową, rdzę jęczmie-
nia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o  dość dobrej odporności 
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 Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku

Jęczmień ozimy
Odmiany wpisane do Krajowego Rejestru : Jakubus, KWS Astaire, KWS Higgins, Zita

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha Wartość 
wzorca

Odmiany nowe

Jakubus KWS Astaire KWS Higgins Zita

a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2

Zimotrwałość x 5 4,5 4,5 5

% żywych roślin – pole 2016 55 60 52 55 54

Plon ziarna w kraju  dt/ha % wzorca

2016 79,5 89,4 110 113 103 107 102 105 89 88

2015 84,9 96,3 106 103 108 110 107 108 98 98

wielolecie 2015-2016 82,2 92,9 108 108 105 109 104 106 94 93

Plon ziarna w rejonie V  dt/ha % wzorca

2015-2016 88,5 102,2 105 103 104 103 107 109 97 97

Porażenie przez choroby (skala 9o) – oceny średnie z lat 2014-2016 poziom a1

mączniak prawdziwy 7,7 -0,1 0,0 -0,2 0,3

plamistość siatkowa 7,1 0,2 0,1 0,1 -0,4

rynchosporioza 7,9 -0,2 0,3 0,2 0,4

pleśń śniegowa 8,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,2

rdza jęczmienia 8,0 -0,2 -0,3 -0,5 0,1

ciemnobrunatna plamistość 7,6 0,3 0,4 0,3 -0,1

Cechy gospodarcze – oceny średnie z lat 2014-2016 poziom a1

Reakcja na Al. +++  (%) 30 12 -1 -1 -1

Wyleganie przed zbiorem 
(9o)

6,9 0,2 -0,4 -0,1 0,5

Wysokość roślin   (cm) 101 -6 -6 -2 -10

Data kłoszenia   (liczba dni) 12 maja 0,0 0,0 -0,5 -1,5

Dojrzałość pełna  
(liczba dni)

5 lipca -0,5 0,0 -1,0 -0,5

Masa 1000 ziaren (g) 47,9 -1,2 2,2 2,2 6,8

Zawartość białka  (% s.m.) 10,5 0,1 0,1 -0,1 0,2

Wyciąg z Syntezy Wyników Doświadczeń Odmianowych Zboża ozime 2016 – zeszyt nr 141 
wzorzec 2016: Titus, SU Melania, KWS Kosmos 
wzorzec 2015, 2014 – Souleyka, Titus, SU Melania 
Rejon V obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie

na wyleganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym i za-
wartość białka w ziarnie średnia. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby dość duża.
 

 �KWS Astaire (d. KW6-341)
Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Zimotrwałość prawie średnia 
na  tle gatunku. Odporność na  ryn-
chosporiozę – dość duża, na mącz-
niaka prawdziwego, plamistość siat-
kową, rdzę jęczmienia i ciemnobru-
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natną plamistość – średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o  przeciętnej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i  dojrzewania przeciętny. 
Masa 1000 ziaren duża, wyrówna-
nie ziarna dość dobre, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym i zawartość białka 
w ziarnie średnie. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna.

 �KWS Higgins (d. KW6-331)
Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność bardzo do-
bra. Przyrost plonu przy uprawie 
na  wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość prawie 
średnia na  tle gatunku. Odporność 
na  mączniaka prawdziwego, pla-
mistość siatkową, rdzę jęczmienia, 
rynchosporiozę i  ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny śred-
niej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłosze-
nia i dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren duża, wyrównanie ziarna dość 
dobre, gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym oraz zawartość białka w ziarnie 
średnie. Tolerancja na  zakwaszenie 
gleby przeciętna.
 

 �Zita (d. NORD 10071/24)
Odmiana dwurzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność powyżej innych 
odmian dwurzędowych pastewnych. 
Przyrost plonu przy uprawie na wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Zimotrwałość średnia na tle 
gatunku. Odporność na mączniaka 
prawdziwego i na rynchosporiozę – 
dość duża, na plamistość siatkową, 
rdzę jęczmienia i  ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dużej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia dość wcze-
sny, dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, wyrówna-
nie ziarna dość dobre, gęstość ziar-
na w  stanie zsypnym średnia, za-
wartość białka w ziarnie dość duża. 
Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
przeciętna.

Pszenżyto ozime
 �Carmelo (d. MAH 7314)

Odmiana pastewna. Plenność dobra. 
Zimotrwałość dość duża (5,5). Od-
porność na pleśń śniegową, mącznia-

ka prawdziwego, rdzę żółtą fuzariozę 
kłosów i na choroby podstawy źdźbła 
- dość duża, na septoriozę liści i ryn-
chosporiozę – średnia, na  rdzę bru-
natną i septoriozę plew – dość mała. 
Rośliny o średniej wysokości, o dużej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, wyrów-
nanie ziarna średnie, gęstość ziarna 
w  stanie zsypnym duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie dość duża, 
liczba opadania duża. Zawartość 
białka średnia. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby dość mała. 
 

 �Octavio (d. BOH 2014)
Odmiana pastewna. Plenność bar-
dzo dobra. Zimotrwałość średnia 
(5,5). Odporność na pleśń śniegową, 
rdzę żółtą, rynchosporiozę, fuzario-
zę kłosów choroby podstawy źdźbła 
– dość duża, na mączniaka prawdzi-
wego, rdzę brunatną, septoriozę liści 
i  septoriozę plew – średnia. Rośliny 
dość niskie, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość mała i wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym dość duża. Odporność 
na  porastanie w  kłosie dość duża, 
liczba opadania duża. Zawartość 
białka mała. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby dość mała.
 

 �Orinoko (d. DD 278/10)
Odmiana pastewna. Plenność duża 
do  bardzo dużej. Zimotrwałość dość 
duża (6). Odporność na pleśń śniego-
wą i  mączniaka prawdziwego– duża, 
na  rdzę brunatną, rdzę żółtą, septo-
riozę liści, septoriozę plew, ryncho-
sporiozę, fuzariozę kłosów i  choroby 
podstawy źdźbła – średnia. Rośliny 
o  średniej wysokości i  o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania dość późny. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym duża do bardzo dużej. Od-
porność na  porastanie w  kłosie dość 
duża, liczba opadania średnia. Za-
wartość białka dość mała. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby średnia. 
 

 �Porto (d. DC 06055/03)
Odmiana pastewna. Plenność bardzo 
dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5). 

Odporność na  mączniaka prawdzi-
wego, rdzę brunatną, septoriozę li-
ści, choroby podstawy źdźbła – dość 
duża, na pleśń śniegową, rdzę żółtą, 
rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – 
średnia. Rośliny dość niskie, o  śred-
niej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość mała, 
wyrównanie ziarna średnie. Gę-
stość ziarna w  stanie zsypnym duża 
do bardzo dużej. Odporność na po-
rastanie w  kłosie dość duża, liczba 
opadania dość duża. Zawartość biał-
ka duża. Tolerancja na  zakwaszenie 
gleby średnia.
 

 �Tadeus (NORD 09730/062)
Odmiana pastewna. Plenność do-
bra do bardzo dobrej. Zimotrwałość 
średnia (5,0). Odporność na  pleśń 
śniegową, mączniaka prawdziwego 
– dość duża, na rdzę żółtą, septorio-
zę liści, rynchosporiozę, fuzariozę 
kłosów i  choroby podstawy źdźbła 
– średnia, na  rdzę brunatną i  sep-
toriozę plew dość mała. Rośliny ni-
skie, o dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i  dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren i  wyrów-
nanie ziarna średnie, gęstość ziarna  
w stanie zsypnym średnia. Odpor-
ność na  porastanie ziarna w  kłosie 
duża, liczba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby mała.

Żyto ozime
 �Dańkowskie Skand  
(d. DC 101)

Odmiana populacyjna, przeznaczo-
na do  uprawy na  ziarno. Plenność 
na poziomie czołowych odmian po-
pulacyjnych. Przyrost plonu na  wy-
sokim poziomie agrotechniki poniżej 
średniej. Odporność na pleśń śniego-
wą – dość duża, na mączniaka praw-
dziwego i  rdzę źdźbłową – średnia, 
na  rdzę brunatną, septoriozy liści, 
rynchosporiozę i  choroby podstawy 
źdźbła – dość mała. Rośliny dość 
wysokie, o dość wysokiej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren, wyrównanie i  gęstość 
ziarna w stanie zsypnym średnie. Od-
porność na porastanie ziarna w kłosie 
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średnia, liczba opadania mała, za-
wartość białka dość duża. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego 
bardzo mała, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo niska. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby średnia.  
 

 �Inspector
Odmiana populacyjna, przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plenność na po-
ziomie czołowych odmian populacyj-
nych. Przyrost plonu na wysokim po-
ziomie agrotechniki przeciętny. Od-
porność 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 wyleganie. Ter-
min kłoszenia i  dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gę-
stość ziarna w stanie zsypnym śred-
nie. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie średnia, liczba opadania dość 
mała, zawartość białka średnia. Lep-
kość maksymalna kleiku skrobiowe-
go dość mała, końcowa temperatura 

kleikowania bardzo niska. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość mała. 

 �Piastowskie (d. AND 17)
Odmiana populacyjna, przeznaczo-
na do  uprawy na  ziarno. Plenność 
na poziomie czołowych odmian po-
pulacyjnych. Przyrost plonu na wy-
sokim poziomie agrotechniki poni-
żej średniej. Odporność na mącznia-
ka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, septoriozy liści i choroby 
podstawy źdźbła – średnia, na pleśń 
śniegową i  rynchosporiozę – dość 

Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku

Pszenżyto ozime
Odmiany wpisane do Krajowego rejestru: Carmelo, Octavio, Orinoko, Porto, Tadeus

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha

Wartość

wzorca

Odmiana nowa

Carmelo Octavio Orinoko Porto Tadeus

a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2

Zimotrwałość  (skala 9º) x 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0

Plon ziarna  
w kraju 2016

79,6 89,5 103 107 115 114 108 108 109 108 103 105

Plon ziarna w kraju 2015 87,0 99,2 104 99 105 101 103 102 107 106 108 107

wielolecie 2015-2016 83,3 94,4 103 103 110 108 105 105 108 107 106 106

Plon ziarna  
w rejonie V  

dt/ha %wzorca

wielolecie 2015-2016 68,7 80,5 108 106 113 109 105 100 109 107 109 105

Porażenie przez choroby (skala 9o) oceny średnie z lat 2014-2016 poziom a1

choroby podstawy źdźbła 7,7 0,5 0,4 0,2 0,5 0,2

rdza żółta 7,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1

mączniak prawdziwy 7,3 0,4 0,1 0,8 0,4 0,7

rdza brunatna 7,9 -0,4 0,2 0,3 0,6 -0,8

rynchosporioza 8,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0

septorioza liści 6,7 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1

septorioza plew 7,4 -0,8 -0,4 0,2 0,1 -0,9

fuzarioza kłosów 7,3 0,6 0,2 0,3 -0,2 0,0

Cechy gospodarcze – oceny średnie z lat 2014-2016 poziom a1

Reakcja na Al+++ 41 7 3 -5 3 -1

Wyleganie przed zbiorem (9o) 7,2 0,5 0,0 -0,1 -0,1 0,9

Wysokość roślin (cm) 115 1 -6 -2 -11 -12

Kłoszenie   
(liczba dni)

21 maja 1,0 1,5 2,0 2,5 0,0

Dojrzałość pełna  (liczba dni) 23 lipca 2 0,5 1,5 1,0 0,0

Porastanie ziarna (skala 9º) 3,6 1,0 0,7 0,8 0,3 0,8

Masa 1000 ziaren (g) 46,6 6,8 -4,4 7,7 -2,7 1,5

Wyciąg z „Syntezy Wyników doświadczeń rejestrowych. Zboża ozime  rok 2016 – zeszyt nr 141  COBORU 
wzorzec 2016 – Fredro, Meloman, Trefl; wzorzec 2015 – Fredro, Tomko, Meloman  
Rejon V obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie
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mała. Rośliny wysokie, o  przecięt-
nej odporności na  wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gę-
stość ziarna w stanie zsypnym śred-
nie. Odporność na porastanie ziarna 
w  kłosie średnia, liczba opadania 
mała, zawartość białka duża do bar-
dzo dużej. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego bardzo mała, 
końcowa temperatura kleikowania 
bardzo niska. Tolerancja na  zakwa-
szenie gleby dość mała. 

 �KWS Mattino (d. KWS-H163)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost 
plonu na wysokim poziomie powy-
żej średniej. Odporność na  pleśń 

śniegową, rdzę brunatną, septoriozy 
liści, rynchosporiozę i choroby pod-
stawy źdźbła – dość duża, na mącz-
niaka prawdziwego i rdzę źdźbłową 
– średnia. Rośliny dość niskie, o du-
żej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren i wyrównanie dość do-
bre, gęstość ziarna w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na  porastanie 
ziarna w kłosie średnia, liczba opa-
dania dość duża, zawartość białka 
dość mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego duża, końcowa 
temperatura kleikowania duża. To-
lerancja na zakwaszenie gleby śred-
nia. 
 

 �KWS Serafino (d. KWS-H161)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 

przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost 
plonu na  wysokim poziomie agro-
techniki poniżej średniej. Odporność 
na  pleśń śniegową, rdzę brunatną, 
septoriozy liści i  rynchosporiozę – 
dość duża, na mączniaka prawdziwe-
go, rdzę źdźbłową i choroby podsta-
wy źdźbła – średnia. Rośliny średnie, 
o  średniej odporności na  wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren i  wyrównanie 
średnie, gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym dość mała. Odporność na pora-
stanie ziarna w kłosie średnia, liczba 
opadania dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo duża, końco-
wa temperatura kleikowania wyso-
ka. Tolerancja na  zakwaszenie gleby 
dość mała. 

 Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku 
 
Żyto ozime 
Odmiany wpisane do Krajowego rejestru: Dańkowskie Skand, Inspektor, Piastowskie (cz. 1)

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha Wzorzec Odmiana nowa populacyjna

Dańk. Skand Inspector Piastowskie

a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2

Plon ziarna w kraju  dt/ha % wzorca

2016 72,5 84,8 93 91 93 95 92 92

2015 74,3 86,5 94 94 93 92 91 91

wielolecie 2015-2016 73,4 85,7 93 92 93 94 92 91

Plon ziarna w rejonie V  dt/ha % wzorca

wielolecie 2015-2016 80,0 93,8 92 93 89 91 86 86

Porażenie przez choroby (skala 9o) oceny średnie z lat 2015-2016 poziom a1

choroby podstawy źdźbła 7,6 -0,2 0,0 0,1

mączniak prawdziwy 8,2 -0,1 0,3 -0,2

rdza brunatna 7,0 -0,4 -0,3 0,0

rdza źdźbłowa 8,0 0,2 0,2 0,2

rynchosporioza 7,6 -0,2 0,2 -0,3

septoriozy liści 6,7 -0,3 -0,2 -0,2

sporysz (g/kg) 0,1 -0,1 -0,1 0,0

Cechy gospodarcze – oceny średnie z lat 2015- 2016 poziom a1

Reakcja na Al.+++ (%) 51 -1 -11 -11

Wyleganie przed zbiorem (9o) 7,0 0,6 -0,1 0,3

Wysokość roślin   (cm) 151 3 8 10

Kłoszenie   (liczba dni) 10 maja -1,5 0,0 0,5

Dojrzałość pełna  (liczba dni) 22 lipca -0,5 0,0 0,5

Porastanie ziarna (skala 9º) 4,4 -0,1 -0,1 0,1

Masa 1000 ziaren   (g) 33,0 0,3 -0,3 0,1
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 Ocena wartości gospodarczej nowych odmian, wpisanych do Krajowego rejestru w 2017 roku

Żyto ozime
Odmiany wpisane do Krajowego rejestru:  KWS Mattino, KWS Serafino, KWS Theofano, KWS Vinetto (cz. 2 )

Ważniejsze wskaźniki oceny wartości gospodarczej

Cecha Wartość wzorca

Odmiany nowe

KWS Mattino KWS Serafino KWS Theofano

a1 a2 a1 a2 a1 a2

Plon ziarna w kraju  dt/ha

2016 72,5 84,8 117 117 118 113 119 118

2015 74,3 86,5 116 116 119 114 116 113

- wielolecie 2015-2016 73,4 85,7 116 116 118 113 118 115

Plon ziarna w rejonie V  dt/ha % wzorca

 - wielolecie 2015-2016 80,0 93,8 110 114 112 112 114 112

Porażenie przez choroby (skala 9o) oceny średnie za lata 2015-2016 poziom a1

choroby podstawy źdźbła 7,6 0,5 0,3 0,3

mączniak prawdziwy 8,2 0,0 0,2 0,2

rdza brunatna 7,0 0,6 0,9 0,5

rdza źdźbłowa 8 0,3 0,2 0,6

rynchosporioza 7,6 0,4 0,6 0,4

septoriozy liści 6,7 0,5 0,5 0,4

sporysz (sztuk/kg) 0,1 0,2 0,0 0,0

Cechy  gospodarcze – oceny średnie za lata 2012-2014 poziom a1

Reakcja na Al.+++ (%) 51 3 -10 -3

Wyleganie przed zbiorem (9o) 7,0 1,0 0,2 0,1

Wysokość roślin   (cm) 151 -9 -2 -7

Kłoszenie   (liczba dni) 10 maja 1,0 1,0 1,0

Dojrzałość pełna  (liczba dni) 22 lipca 0,5 0,5 0,0

Porastanie ziarna w kłosach 9⁰ 4,4 0,1 0,4 0,2

Masa 1000 ziaren (g) 33,0 1,1 -0,2 0,1

Wyciąg z „Syntezy Wyników doświadczeń rejestrowych. ” Zboża ozime  rok 2016 – zeszyt nr 141  COBORU 
Wzorzec: 2016 – Antonińskie, Dańkowskie Granat, SU Stakkato, KWS Bono 
Wzorzec: 2015 – Dańkowskie Diament, Antonińskie, SU Stakkato, KWS Bono 
Rejon V obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie

 �KWS Theofano (d. KWS-H159)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na  pleśń śniegową, rdzę 
brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy 
liści i  rynchosporiozę – dość duża, 
na mączniaka prawdziwego i choro-
by podstawy źdźbła – średnia. Rośli-
ny dość niskie, o  średniej odporno-
ści na  wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren średnia, wyrównanie dość duże, 
gęstość ziarna w  stanie zsypnym 
dość mała. Odporność na porastanie 

ziarna w kłosie średnia, liczba opada-
nia dość duża, zawartość białka dość 
mała. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo duża, końcowa 
temperatura kleikowania wysoka. To-
lerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 

 �KWS Vinetto (d. KWS-H162)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-
nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do  uprawy na  ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na  wysokim poziomie przeciętny. 
Odporność na  rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, septoriozy liści, rynchospo-
riozę, choroby podstawy źdźbła – dość 
duża, na pleśń śniegową i mączniaka 

prawdziwego – średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia dość późny  
i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren średnia, wyrównanie dość dobre, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość 
mała. Odporność na porastanie ziar-
na 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.

Adam Skórka Inspektor COBORU 
SDOO Zybiszów


