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RZEPAK OZIMY. Nowe odmiany w rejestrze

Nowe rzepaki
Rzepak jest najważniejszą 
rośliną oleistą uprawianą na 
Dolnym Śląsku,  a szczególnie 
jego forma ozima. Dostarcza 
surowca do produkcji oleju 
z przeznaczeniem na cele 
spożywcze i biopaliwowe. 
Produkty uzyskiwane 
po wydobyciu oleju (makuch 
i śruta poekstrakcyjna), są 
wartościowymi komponentami 
wysokobiałkowymi, 
wykorzystywanymi do produkcji 
przemysłowych pasz treściwych 
dla zwierząt.

Rzepak dobrze wkomponowuje się 
w płodozmian ze zbożami, a  jedno-
cześnie jest dla nich jednym z  naj-
lepszych przedplonów, który ogra-
nicza nasilenie chorób. Ze względu 
na duże znaczenie gospodarcze, rze-
pak jest przedmiotem intensywnych 
prac hodowlanych. Efektem jest po-
stęp w jego udoskonalaniu. 
Badania dotyczą głównie plenno-
ści i  jakości nasion, między innymi 
zawartości i  proporcji składu kwa-
sów tłuszczowych, zawartości biał-
ka i  włókna oraz takich cech użyt-
kowych, jak odporność na  choroby, 
wytrzymałość na  warunki stresowe, 
a  także odporność na  pękanie łusz-
czyn i  osypywanie nasion. Obejmu-
ją również cechy morfologiczne, jak 
zmiana pokroju, wydłużenie systemu 
korzeniowego itp.

Wyższy plon odmian 
mieszańcowych

Postęp hodowlany dotyczy przede 
wszystkim zwiększenia pozio-
mu plonowania, przede wszystkim 
dzięki tworzeniu odmian mieszań-
cowych. Ich hodowla wykorzystu-
je efekt heterozji. Przejawia się on 

zwiększonym wigorem roślin, a także 
szybszym i  bujniejszym rozwojem. 
Rośliny wytwarzają silniejszy, bar-
dziej rozrośnięty system korzeniowy. 
W ten sposób mogą lepiej pobierać 
wodę i składniki pokarmowe. 

Odmiany mieszańcowe cechują 
się przede wszystkim większym 
potencjałem plonowania, dlatego 
wyraźnie zwiększa się ich udział 
w  uprawie. Materiał siewny jest 
powszechnie dostępny u dystrybu-
torów nasion. 

W  ostatnich latach badań, w  do-
świadczeniach PDO rzepaku ozime-
go, odmiany mieszańcowe plonowa-
ły średnio o  13% lepiej od odmian 
populacyjnych, a  w poszczególnych 
latach było to od 6 do  16%. W  se-
zonach wegetacyjnych, w  których 
z  większym nasileniem wystąpiły 
niekorzystne zjawiska atmosferycz-
ne, reagowały przeważnie mniejszym 
spadkiem plonowania. Większość 
odmian mieszańcowych lepiej spraw-
dza się w  przypadku opóźnionych 
siewów, ze względu na  szybszy roz-
wój początkowy.

Populacyjne 
w odwrocie

Mimo wielu zalet mieszańców, 
przydatność odmian populacyjnych 
do  różnych warunków gospodaro-
wania jest również dobrze oceniana 
przez rolników, którzy nadal często 
je uprawiają. Niestety dobór tych 
odmian będzie w najbliższych latach 
coraz mniej liczny i mniej konkuren-
cyjny wobec odmian mieszańcowych, 
wiele firm zrezygnowało bowiem 
z ich hodowli. 

Odmiany populacyjne z  reguły są 
mniej wymagające pod względem sta-
nowiska. Ich podstawową zaletą jest 

stosunkowo łatwy zbiór, ze względu 
na mniejszą masę roślin, a  to z kolei 
mniej obciąża pracę kombajnu.

Opisy odmian rzepaku 
ozimego wpisanych 
do Krajowego rejestru 
odmian w roku 2021 

Opisy odmian obejmują główne ce-
chy sprawdzane w  badaniach urzę-
dowych, w  których w  doświadcze-
niach polowych porównywane są 
odmiany zgłoszone do  Krajowego 
rejestru na  tle wybranych odmian 
wzorcowych. Prócz tego uwzględ-
niono wyniki badań chemicznych 
nasion poszczególnych odmian. Dla 
większości, cech ich wartościowanie 
w opisach odnosi się do średniej ocen 
lub pomiarów otrzymanych dla ba-
danych nowych odmian, wpisanych 
do  KR. Wartości średnie i  zbliżone 
do średniej oznaczają przeciętną oce-
nę danej cechy, uzyskaną w  okresie 
prowadzonych dwu- lub trzyletnich 
badań.

 �Aganos  
(d. LE16/318)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w  nasionach mniejsza od 
średniej, zawartość białka w  suchej 
masie beztłuszczowej średnia. Roz-
wój roślin po wschodach dość szybki. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Ro-
śliny średniej wysokości, o  przecięt-
nej odporności na wyleganie. Termin 
kwitnienia i  dojrzewania wcześniej-
szy od średniego. 

Odporność na  suchą zgniliznę ka-
pustnych i czerń krzyżowych średnia, 
na  zgniliznę twardzikową i  choroby 
podstawy łodygi mniejsza od śred-
niej. Według deklaracji hodowcy, 
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odmiana jest tolerancyjna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Limagrain 
oddział w Polsce

 �Condor (d. WRH 573)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w  nasionach duża, zawar-
tość białka w suchej masie beztłusz-
czowej mniejsza od średniej. Rozwój 
roślin po  wschodach umiarkowanie 
szybki. Zimotrwałość roślin średnia. 

Rośliny średniej wysokości, o  dość 
dużej odporności na wyleganie. Ter-
min kwitnienia i  dojrzewania nieco 
późniejszy od średniego. 
Odporność na  zgniliznę twardziko-
wą, choroby podstawy łodygi i czerń 
krzyżowych większa od średniej, 
na suchą zgniliznę kapustnych śred-
nia. Według deklaracji hodowcy, 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: DSV Polska sp. 
z o.o., RAPOOL

 �Desperado (d. WRH 565)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w nasionach duża, zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Rozwój roślin po wschodach 
szybki. Zimotrwałość roślin średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o  prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Ter-
min kwitnienia i dojrzewania wcze-
śniejszy od średniego. 
Odporność na choroby podstawy łodygi 
większa od średniej, na zgniliznę twar-
dzikową, suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia. Według de-
klaracji hodowcy, odmiana jest toleran-
cyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: DSV Polska  
sp. z o.o., RAPOOL
 �DK Extorr (d. CWH490)

Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w  nasionach mniejsza od 
średniej, zawartość białka w  suchej 
masie beztłuszczowej dość mała. 
Rozwój roślin po  wschodach dość 
szybki. Zimotrwałość roślin średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o  prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Ter-
min kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na  choroby podstawy 
łodygi i  czerń krzyżowych większa 
od średniej, na zgniliznę twardziko-
wą i  na suchą zgniliznę kapustnych 
średnia.

Zgłaszający do KR: Monsanto 
Polska sp. z o.o, Bayer 

 �ES Desirio (d. ESC18085)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w  nasionach średnia, za-
wartość białka w  suchej masie bez-
tłuszczowej dość duża. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kwit-
nienia i dojrzewania średni. 
Odporność na choroby podstawy ło-
dygi większa od średniej, na  zgnili-
znę twardzikową, suchą zgniliznę ka-
pustnych i czerń krzyżowych średnia.

Zgłaszający do KR: Euralis Nasiona

 �KWS Granos  
(d. H9160195)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w  nasionach mniejsza od 

średniej, zawartość białka w  suchej 
masie beztłuszczowej średnia. Roz-
wój roślin po wschodach szybki. Zi-
motrwałość roślin średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kwit-
nienia i dojrzewania średni.
Odporność na  choroby podstawy 
łodygi większa od średniej, na suchą 
zgniliznę kapustnych i czerń krzyżo-
wych średnia, na  zgniliznę twardzi-
kową mniejsza od średniej.

Zgłaszający do KR: KWS Polska  
sp. z o.o

 �Leona (d. LE18/407)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po  wschodach umiar-
kowanie szybki. Zimotrwałość roślin 
dość duża. Rośliny średniej wysokości, 
o  przeciętnej odporności na  wylega-
nie. Termin kwitnienia i  dojrzewania 
wcześniejszy od średniego. 
Odporność na  suchą zgniliznę ka-
pustnych i czerń krzyżowych średnia, 
na  zgniliznę twardzikową i  choroby 
podstawy łodygi mniejsza od śred-
niej. Według deklaracji hodowcy, 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Limagrain 
oddział w Polsce

 �LG Arnold (d. LE18/406)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, zawartość biał-
ka w  suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Rozwój roślin po wschodach 
dość szybki. Zimotrwałość roślin 
dość duża. Rośliny wysokie, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. 

Tabela 1. Liczba odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KR) w latach 2012-2020

Odmiany

Razem Rok wpisania do KR

2010-2020 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

ogółem 162 100% 16 16 17 18 14 20 14 16 16 15

mieszańcowe 132 81% 15 13 15 15 14 12 14 12 11 11

populacyjne 30 19% 1 3 2 3 0 8 0 4 5 4
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Termin kwitnienia nieco późniejszy 
od średniego, dojrzewania średni. 
Odporność na  suchą zgniliznę ka-
pustnych, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych średnia, na zgni-
liznę twardzikową mniejsza od śred-
niej. Według deklaracji hodowcy, 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Limagrain 
oddział w Polsce

 �Metropol 
(d. RAP18211W11)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, zawartość biał-
ka w  suchej masie beztłuszczowej 
mniejsza od średniej. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośli-
ny średniej wysokości, o dość dużej 
odporności na  wyleganie. Termin 
kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na  zgniliznę twardzi-
kową i  choroby podstawy łodygi 
większa od średniej, na  suchą zgni-
liznę kapustnych i czerń krzyżowych 
średnia. Według deklaracji hodowcy, 
odmiana jest tolerancyjna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Saaten-Union 
Polska, NPZ

 �PT297 (d. X17WT018C)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 
tłuszczu w nasionach duża, zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Rozwój roślin po wschodach 
szybki. Zimotrwałość roślin średnia. 
Rośliny wysokie, o  przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kwit-
nienia i dojrzewania nieco późniejszy 
od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych większa od śred-
niej, na  suchą zgniliznę kapustnych 
i choroby podstawy łodygi średnia.

Zgłaszający do KR: Pioneer Oddział 
w Polsce 

 �SY Floretta (d. RNX3844)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra do  bardzo dobrej. Zawartość 

tłuszczu w nasionach dość duża, za-
wartość białka w  suchej masie bez-
tłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
dość wysokie, o przeciętnej odporno-
ści na wyleganie. Termin kwitnienia 
i dojrzewania średni. 
Odporność na  zgniliznę twardzi-
kową, suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia, na cho-
roby podstawy łodygi mniejsza od 
średniej.

Zgłaszający do KR: Syngenta Polska 
sp. z o.o

 �DK Plasma (d. CWH461)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dość dobra. Zawartość tłuszczu w na-
sionach średnia, zawartość białka 
w  suchej masie beztłuszczowej dość 
duża. Rozwój roślin po  wschodach 
dość szybki. Zimotrwałość roślin 
przeciętna. Rośliny średniej wysoko-
ści, o przeciętnej odporności na wyle-
ganie. Termin kwitnienia i dojrzewa-
nia nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na  zgniliznę twardzi-
kową, suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia, na cho-
roby podstawy łodygi mniejsza od 
średniej. Odmiana o  potwierdzonej 
odporności na  kiłę kapusty, w  za-
kresie patotypów Plasmodiophora 
brassicae najczęściej występujących 
w Polsce.

Zgłaszający do KR: Monsanto 
Polska sp. z o.o; Bayer

 �LG Alltamira (d. LE18/410)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dobra. Zawartość tłuszczu w  nasio-
nach mniejsza od średniej, zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
średnia. Rozwój roślin po wschodach 
szybki. Zimotrwałość roślin średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o  prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Ter-
min kwitnienia i dojrzewania wcze-
śniejszy od średniego. 
Odporność na  suchą zgniliznę ka-
pustnych i czerń krzyżowych średnia, 
na  zgniliznę twardzikową i  choroby 
podstawy łodygi mniejsza od śred-
niej. Odmiana o  potwierdzonej od-
porności na kiłę kapusty, w zakresie 

patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w  Polsce. 
Według deklaracji hodowcy odmiana 
jest także tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Limagrain 
oddział w Polsce

 �LG Scorpion (d. LE18/412)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
bardzo dobra. Zawartość tłuszczu 
w  nasionach mniejsza od średniej, 
zawartość białka w  suchej masie 
beztłuszczowej większa od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośli-
ny wysokie, o  średniej odporności 
na  wyleganie. Termin kwitnienia 
i dojrzewania nieco wcześniejszy od 
średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
większa od średniej, na suchą zgnili-
znę kapustnych, choroby podstawy 
łodygi i  czerń krzyżowych średnia. 
Odmiana o  potwierdzonej odpor-
ności na  kiłę kapusty, w  zakresie 
patotypów Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w  Polsce. 
Według deklaracji hodowcy, odmia-
na jest także odporna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).

Zgłaszający do KR: Limagrain 
oddział w Polsce

 �Pegazzus (d. HRG1499)
Odmiana mieszańcowa. Plenność 
dość dobra. Zawartość tłuszczu 
w  nasionach mniejsza od średniej, 
zawartość białka w  suchej masie 
beztłuszczowej większa od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach umiar-
kowanie szybki. Zimotrwałość roślin 
przeciętna. Rośliny średniej wysoko-
ści, o przeciętnej odporności na wy-
leganie. Termin kwitnienia i dojrze-
wania średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
mniejsza od średniej, na suchą zgni-
liznę kapustnych, choroby podstawy 
łodygi i  czerń krzyżowych średnia. 
Odmiana o potwierdzonej odporno-
ści na kiłę kapusty, w zakresie patoty-
pów Plasmodiophora brassicae, najczę-
ściej występujących w Polsce.

Zgłaszający do KR: RAGT Semences 
Polska

uprawa 22
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Tabela 2. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru  
odmian (KR) w 2021 roku

Nazwa odmiany

Plon nasion
Zawar- 

tość 
tłuszczu

Zawar- 
tość 

białka

Wysokość 
roślin

Dojrzałość 
techniczna

Zgnilizna 
twardzikowa

Choroby  
podstawy 

łodygi

Czerń  
krzyżowych

dt  
z ha

%  
wzorca

%; wilg. 
nasion 

9% 
% s.m.b. cm data

% roślin  
porażonych

skala 9o

Wzorzec 41,3 100 41,7 38,0 141 4.07 15 13 7,1

Średnia odmian 46,0 111 42,0 37,9 145 3.07 18 12 7,1

Arganos F1 47,3 115 41,5 37,8 141 2.07 20 16 7,1
Condor F1 46,3 112 43,3 36,2 141 5.07 15 9 7,3
Desperado F1 46,5 113 43,2 37,4 141 2.07 17 10 7,1
DK Extorr F1 46,0 111 41,2 35,6 146 4.07 15 10 7,3
ES Desiro F1 45,7 111 41,8 39,5 145 3.07 16 9 7,2

KWS Granos F1 46,7 113 41,1 37,7 145 3.07 19 9 7,0

Leona F1 47,8 116 42,2 37,6 146 2.07 22 17 7,0
LG Arnold F1 49,7 120 41,9 38,0 152 3.07 22 12 7,2
Metropol F1 47,9 116 41,7 36,5 145 4.07 16 10 7,1
PT297 F1 46,2 112 43,6 38,2 150 4.07 16 12 7,3
SY Floretta F1 45,8 111 42,5 37,2 149 3.07 19 16 7,2
DK Plasma * F1 41,7 101 41,8 39,9 142 2.07 19 15 7,0
LG Alltamira * F1 45,1 109 41,4 38,0 146 2.07 20 18 7,0
LG Scorpion * F1 48,6 118 40,9 38,8 151 3.07 15 12 7,2
Pegazzus * F1 42,1 102 41,4 38,9 142 3.07 20 13 7,1
Kepler p 41,8 101 42,2 39,2 143 4.07 14 11 7,1

wzorzec: 2020 – średnia odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect, Duke, 2019 i 2018 – ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro,  
* – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna 
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2020 i 2019 (2018) 
stan roślin po zimie – większa wartość w skali 9o oznacza lepsze przezimowanie 
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza większą 
odporność

 �Kepler (d. BOH 8618)
Odmiana populacyjna. Plenność dość dobra. Zawartość 
tłuszczu w nasionach większa od średniej, zawartość białka 
w  suchej masie beztłuszczowej dość duża. Rozwój roślin 
po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporno-
ści na wyleganie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 

Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, 
na  choroby podstawy łodygi, suchą zgniliznę kapustnych 
i  czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodow-
cy odmiana jest tolerancyjna na  wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).

Zgłaszający do KR: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR

Adam Skórka
Inspektor COBORU, SDOO Zybiszów


