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1.

Wstęp

Udział zbóż w strukturze zasiewów w gospodarstwach ekologicznych to
ponad 40% co świadczy o dużym znaczeniu tych upraw w produkcji ekologicznej. Uzyskiwane w kraju w gospodarstwach ekologicznych plony są niskie, w zależności od gatunku wynoszą od 1,5 do 3 t/ha. Wskazuje to na
całkowicie ekstensywny sposób uprawy tej grupy roślin i niewykorzystanie
ich potencjału produkcyjnego.
Jednym z podstawowych elementów agrotechniki zbóż niedostatecznie
wykorzystywanym w praktyce w gospodarstwach ekologicznych jest dobór
odpowiedniej odmiany. Dodatkową, istotną przesłanką za prowadzeniem
badań nad doborem odmian do uprawy w gospodarstwach ekologicznych,
jest ograniczona dostępność do materiału nasiennego w jakości ekologicznej.
W produkcji roślinnej prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego dobór odmian stanowi kluczowy element agrotechniki. Wybór
odpowiedniej odmiany umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału siedliska, przeciwdziałaniu agrofagom i kształtowaniu jakości plonu. Hodowcy
stale ulepszają nowe odmiany pod względem jakości plonowania, jak i w
zakresie wielu cech gospodarczych, głównie opornościowych. Dotyczy to
przede wszystkim odporności odmian na stresy biotyczne – choroby,
szkodniki, oraz tolerancji na stresy abiotyczne – niskie i wysokie temperatury, brak i nadmiar opadów, zakwaszenie gleby, itp.
Plon jest głównym kierunkiem hodowli - dlatego odmiany dostępne obecnie mają wyraźnie wyższe plonowanie (nawet o tonę więcej) niż odmiany
sprzed dziesięciu lat. Najpewniej jest stawiać na odmiany sprawdzone,
czyli te, które są plenne i stabilnie plonują w latach. Nie należy jednak
zbytnio przywiązywać się do uprawy tych samych odmian, ponieważ nowe
odmiany wnoszą duży postęp hodowlany. Szczególnie postęp dotyczy ciągłego zwiększania plenności (wysokości plonowania) odmian, ale również
jest zauważalny w zwiększaniu odporności na porażanie przez grzyby cho5

robotwórcze, co ma duże znaczenie np. w uprawach ekologicznych. Ważne
są także inne właściwości: szybkość rozwoju roślin i ich wysokość (niedopuszczanie do zachwaszczenia), wczesność i równomierność dojrzewania
oraz zimotrwałość.
W związku z powyższym, od 2018 roku zainicjowano współpracę Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach i Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie
wypracowania i wdrożenia na większą skalę doświadczeń ukierunkowanych
na ocenę odmian zbóż w warunkach produkcji ekologicznej. Pierwsze badania w ramach systemu Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego EDO rozpoczęto w 2018 roku ze zbożami jarymi i pszenicą ozimą, a obecnie
badania obejmują ocenę wszystkich gatunków zbóż jarych i ozimych. IUNGPIB we współpracy z COBORU w Słupi Wielkiej utworzył ogólnokrajową sieć
demonstracyjną na wzór porejestrowego doświadczalnictwa terenowego,
tzw. „Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe (EDO)”. Wypracowywano
wspólną metodykę badań COBORU, obejmującą analizy możliwe do wykonania we wszystkich lokalizacjach badań (EDO), pozwalające ocenić przydatność odmian.
Rozmieszczenie punktów doświadczalnych w ramach sieci
Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO).
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2. Plonowanie i odporność na ważniejsze choroby wybranych odmian zbóż jarych za trzyletni okres badań
na podstawie Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO
Zboża jare w gospodarstwach ekologicznych mogą być wysiewane w czystym siewie lub mieszankach. Są pod mniejszą presją czynników ograniczających plonowanie, takich jak wymarzanie, choroby grzybowe czy zachwaszczenie. Można je wysiewać po przedplonach późno zbieranych, np.
warzywa, burak, kukurydza, ziemniak. Plonowanie zbóż jarych w warunkach produkcji ekologicznej jest bardziej stabilne niż zbóż ozimych, a różnica w produkcyjności zbóż jarych między gospodarstwami konwencjonalnymi, a ekologicznymi jest mniejsza niż w przypadku zbóż ozimych.
Dla trzech gatunków zbóż jarych zostało ustalonych pilotażowo 6 punktów
badawczych, zlokalizowanych na terenie Polski (3 prowadzone przez IUNGPIB i 3 prowadzone przez COBORU), reprezentujących różne rejony uprawy. Dla każdego gatunku zostało wytypowanych 10 odmian do testowania
w systemie rolnictwa ekologicznego oraz jedna mieszanka odmian.
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ W
RAMACH EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI
Plonowanie testowanych odmian pszenicy jarej (dt/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2018r.
Plonowanie odmian pszenicy jarej w 2018r.

Plon w dt/ha

50
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40
38

Największe plony uzyskano w doświadczeniach zlokalizowanych na glebach kompleksu pszennego dobrego dla odmian: Nimfa, Rusałka i Serenada. Natomiast na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego plony były
mniejsze o około 27%. Największe plony na glebach kompleksu żytniego
bardzo dobrego uzyskały odmiany: Goplana (43,3 – 52,7 dt/ha), Harenda
(39,2-50,5 dt/ha) i Nimfa (40,9-51,1 dt/ha). Pomimo odmiennej reakcji
odmian na warunki siedliskowe, w grupie odmian uzyskujących w większości doświadczeń plon ziarna powyżej średniej znalazły się: Harenda, Goplana, Nimfa, Kandela, Rusałka, Serenada.
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Plonowanie testowanych odmian pszenicy jarej (dt/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2019r

Plon w dt/ha

Plonowanie odmian pszenicy jarej w 2019r.
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Największe plony, podobnie jak w 2018r., uzyskano w miejscowościach, w
których pszenica była uprawiana na najlepszych glebach (kompleks pszenny bardzo dobry i dobry). Najwyżej plonującymi odmianami, średnio ze
wszystkich lokalizacji badań, były: Harenda, Mandaryna, Kandela i Struna.
Najniżej, w sposób istotnie odbiegający od pozostałych odmian, plonowała
odmiana Kamelia.
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Plonowanie testowanych odmian pszenicy jarej (dt/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2020r
Plonowanie odmian pszenicy jarej w 2020r.
47,0

Plon w dt/ha

45,0
43,0
41,0
39,0
37,0

35,0

Plony pszenicy jarej w systemie ekologicznym różniły się w zależności od
miejscowości, co było spowodowane warunkami glebowymi oraz pogodowymi w okresie siewów, wschodów roślin i wegetacji. Najniższe plony
ziarna uzyskano w Skołoszowie (woj. podkarpackie) – średnio 20,1 dt/ha i
Osinach (woj. lubelskie) - 25,0 dt/ha), a ponad 2-krotnie wyższe w Tarnowie (woj. dolnośląskie) - 64,2 dt/ha, gdzie pszenica była uprawiana na lepszych glebach. Najwyżej plonującymi odmianami pszenicy jarej (powyżej
100% wzorca), średnio ze wszystkich lokalizacji badań, były odmiany: Merkawa (110% wzorca) i Atrakcja (108%),a w dalszej kolejności Alibi, Mandaryna, MHR Jutrzenka i Harenda (103-104% wzorca).
Dla odmiany Harenda jest to potwierdzenie jej wysokiego plonowania z lat
2018-2019, a dla Mandaryny z 2019 r. Najniżej, w sposób istotnie odbiegający od pozostałych odmian, plonowała odmiana Serenada (87% wzorca).
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Odporność pszenicy jarej na ważniejsze choroby w 2018r.
Ocena podatności odmian pszenicy jarej podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

na mączniaka prawdziwego
na rdzę brunatną
na brunatną plamistość liści (DTR)
na septoriozy liści
na fuzariozę kłosów
na choroby podstawy źdźbła
9,0
8,5

Skala 9 punktowa

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
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Odporność pszenicy jarej na ważniejsze choroby w 2019r.
Ocena podatności odmian pszenicy jarej podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

na mączniaka prawdziwego
na rdzę brunatną
na brunatną plamistość liści (DTR)
na septoriozy liści
9,0

na fuzariozę kłosów

8,5

Skala 9 stopniowa

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
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Odporność pszenicy jarej na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian pszenicy jarej podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

na mączniaka prawdziwego
na rdzę brunatną
na brunatną plamistość liści (DTR)
na septoriozy liści
na fuzariozę kłosów
9,0

Skala 9 stopniowa

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN OWSA W RAMACH
EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI
Plonowanie testowanych odmian owsa (dt/ha) w systemie ekologicznym
w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2018r.

Plon w dt/ha

Plonowanie odmian owsa w 2018r.
45,00
43,00
41,00
39,00
37,00
35,00
33,00
31,00
29,00
27,00
25,00

*- odmiana nagoziarnista.

Wyniki analizy statystycznej wykazały istotną różnicę w plonowaniu między testowanymi odmianami owsa, jak również interakcję, czyli różną reakcję odmian w poszczególnych lokalizacjach badań. Najwyżej plonowała
mieszanka odmian owsa: Kozak+Komfort+Harnaś. Wszystkie odmiany
owsa zwyczajnego oplewionego plonowały średnio na zbliżonym poziomie, z wyróżniającymi się odmianami Kozak i Paskal. Niżej o ok. 25% plonowały odmiany owsa nagoziarnistego odmiany Nagus i Amant.
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Plonowanie testowanych odmian owsa (dt/ha) w systemie ekologicznym
w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2019r.

Plon w dt/ha

Plonowanie odmian owsa w 2019r.
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0

Wszystkie odmiany owsa zwyczajnego oplewionego plonowały średnio na
zbliżonym poziomie (od 45,0 dt/ha dla odmiany Nawigator do 47,6 dt/ha
dla odmiany Kozak). Niżej o ok. 25% plonowały odmiany owsa nagoziarnistego. Najwyżej plonującą odmianą owsa była odmiana Kozak (113% wzorca), a najniżej Nagus (72% wzorca).
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Plonowanie testowanych odmian owsa (dt/ha) w systemie ekologicznym
w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2020r.
Plonowanie odmian owsa w 2020r.
70,0
65,0

Plon w dt/ha

60,0
55,0
50,0
45,0

40,0
35,0

Odmiany owsa zwyczajnego oplewionego plonowały średnio na poziomie
od 57,4 dt/ha dla odmiany Arden do 67,0 dt/ha dla nowej odmiany Agent.
Niżej plonowały odmiany owsa nagoziarnistego (38,6 dt/ha dla odmiany
Amant do 46,5 dt/ha dla odmiany Siwek).Najwyżej plonującymi odmianami owsa były: Agent (112% wzorca), Pablo (110%), Kozak (110%), Monsun
(110%) i Figaro (109%).

16

Odporność owsa na ważniejsze choroby w 2018r.
Ocena podatności odmian owsa podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

Ocena odporności na choroby odmian owsa
w 2018r.

na rdzę koronową

na helmintosporiozę

Skala 9 punktowa

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
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na czerń zbóż

Odporność owsa na ważniejsze choroby w 2019r.
Ocena podatności odmian owsa podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian owsa
w 2019r.
na rdzę koronową

na helmintosporiozę

na czerń zbóż

na septoriozy liści

9,0

8,5

Skala 9 stopniowa

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0
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Odporność owsa na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian owsa podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian owsa
w 2020r.
na rdzę koronową

na helmintosporiozę

na mączniaka

na septoriozy liści

9,0

Skala 9 stopniowa

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO
W RAMACH EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI
Plonowanie testowanych odmian jęczmienia jarego w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2018r.
Plonowanie odmian jęczmienia jarego w 2018r.
46
45
44
43

Plon w dt/ha

42
41
40
39
38
37

Plonowanie odmian jęczmienia jarego, podobnie jak pszenicy jarej, było
zależne w istotny sposób od warunków siedliskowych. Średnio najlepiej
plonowały odmiany: Radek Rubaszek i Esma. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego lepiej plonowały Radek i Rubaszek, a na glebach
pszennego dobrego Esma.
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Plonowanie testowanych odmian jęczmienia jarego (dt/ha) w systemie
ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w
2019r.
Plonowanie odmian jęczmienia jarego w 2019r.
54,0
53,0

Plon w dt/ha

52,0
51,0
50,0
49,0

48,0
47,0
46,0
45,0

W stosunku do wzorca najwyżej plonowały odmiany Esma i Rubaszek (104105% wzorca). Wyniki z 2019r. potwierdzają duży potencjał plonowania
odmiany Rubaszek w rolnictwie ekologicznym, stwierdzony w 2018 r. Najniżej plonowała odmiana Teksas i KWS Cantton (95-98% wzorca).
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Plonowanie testowanych odmian jęczmienia jarego (dt/ha) w systemie
ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w
2020r.
Plonowanie jęczmienia jarego w 2020r.
54,0
52,0

Plon w dt/ha

50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0

Plony jęczmienia jarego wahały się od 32,3 dt/ha w Osinach (woj. lubelskie) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, do 67,1 dt/ha w
Tarnowie, gdzie plantacja założona była na glebach kompleksu pszennego
bardzo dobrego. W stosunku do wzorca najwyżej plonowały odmiany
Esma (108% wzorca) i Avatar (105% wzorca). Powyżej średniej plonowały
także Radek, Rubaszek, Bente, KWS Vermont i Mecenas. Najniżej plonowała odmiana Etoile (87% wzorca).
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Odporność jęczmienia jarego na ważniejsze choroby w 2018r.
Ocena podatności odmian jęczmienia jarego podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian jęczmienia jarego w
2018r.
na mączniaka prawdziwego
na pasiastość liści
na rdzę karłową

na brunatnej plamistości liści
na plamistość siatkową

9,0

Skala 9 punktowa

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
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Odporność jęczmienia jarego na ważniejsze choroby w 2019r.
Ocena podatności odmian jęczmienia jarego podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena podatności na choroby odmian jęczmienia jarego w
2019r.
na mączniaka prawdziwego
na ciemnobrunatną plamistość liści
na pasiastość liści
na plamistość siatkową
na rdzę karłową
9,0

Skala 9 stopniowa

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
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Odporność jęczmienia jarego na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian jęczmienia jarego podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena podatności na choroby odmian jęczmienia jarego w
2020r.
na mączniaka prawdziwego
na pasiastość liści
na rdzę karłową
9,0
8,5

Skala 9 stopniowa

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
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na fuzariozę kłosów
na plamistość siatkową

3. Plonowanie i odporność na ważniejsze choroby wybranych odmian zbóż ozimych za trzyletni okres badań
(pszenica ozima) oraz dwuletni (pszenżyto i żyto ozime) na podstawie Ekologicznego Doświadczalnictwa
Odmianowego – EDO
Głównymi kryteriami doboru odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach
ekologicznych są:
– duża zimotrwałość, ponieważ łany przerzedzone w okresie zimy
ulegają silnemu zachwaszczeniu i bardzo nisko plonują;
– dostosowanie do lokalnych warunków siedliskowych, które umożliwia stabilne plonowanie danej odmiany (można korzystać z list
odmian zalecanych do uprawy na terenie danego województwa
tworzonych na podstawie PDO – Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego);
– większa zdolność do regeneracji po intensywnych zabiegach pielęgnacyjnych, z wykorzystaniem brony chwastownika;
– wcześniej dojrzewające, ponieważ szkody powodowane przez choroby liści i kłosa (mączniaki, rdze i septoriozy) są na ogół mniejsze
niż przy odmianach późnych;
– o dłuższej słomie, zwykle intensywniej krzewiące się, gdyż będą
one bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów;
– o mniejszych wymaganiach glebowych i dobrej zdolności pobierania składników nawozowych z gleby.
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W
RAMACH EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI
Plonowanie testowanych odmian pszenicy ozimej (t/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2018r.
Plonowanie odmian pszenicy ozimej w 2018r.
4,20
4,00

Plon w t/ha

3,80
3,60
3,40
3,20

Średnio

Markiza

Bellisa

Ostka Strzelecka

Pokusa

Rokosz*

Arktis

Linus

KWS Ozon

Fidelius

Estivus

Hondia

Jantarka

3,00

W 2018r. plonowanie odmian było uzależnione od lokalizacji doświadczenia (wystąpiło współdziałanie odmiany i miejscowości). Efekt ten w dużym
stopniu zależał od występowania chorób grzybowych głównie rdzy brunatnej, której nasilenie w 2018r. w znacznym stopniu uzależnione było od
lokalizacji doświadczenia. Spośród ocenianych odmian we wszystkich miejscowościach, w grupie odmian o wydajności powyżej średniej znalazły się:
Jantarka - 3,97–4,76 t/ha, Hondia 3,89–4,45 t/ha i Estivus 3,72–4,35 t/ha.
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Plonowanie testowanych odmian pszenicy ozimej (t/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2019 r.
Plonowanie odmian pszenicy ozimej w 2019r.
7,50
7,00

Plon w t/ha

6,50
6,00
5,50
5,00
4,50

4,00

Artist
Hybery
Owacja
Formacja
Comandor
Euforia
Plejada
Delawar
RGT Bilanz
RGT Kilimanjaro
Medalistka
Bonanza
Hondia
KWS Spencer
Tytanika
Ostka Grub. Grod.
Średnio

3,50

W roku 2019r. zainicjowano 3 letni cykl oceny 16 odmian pszenicy ozimej,
w tym jednej mieszańcowej – Hybery. W warunkach gleb należących do
kompleksów pszennych 2 i 3 większa liczba odmian uzyskiwała plony powyżej wzorca (wartości średniej ze wszystkich odmian). W grupie tej znalazły się: Artist, Formacja, Owacja i Hybery. W zależności od lokalizacji doświadczenia odmiany te plonowały wyżej od wzorca o 2-17%.
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Plonowanie testowanych odmian pszenicy ozimej (t/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2020r.
Plonowanie odmian pszenicy ozimej w 2020r.
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Średnia

Ostka Grub. Grod.
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Hondia

Bonanza

RGT Bilanz

KWS Spencer

Medalistka
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Delawar

Artist

Euforia

Plejada

Formacja

Owacja

RGT Kilimanjaro

Hybery

3,00

W 2020r. (drugim roku cyklu badań) oceniano ten sam zestaw 15 odmian
populacyjnych i jednej mieszańcowej – Hybery. Badania prowadzono w
różnych rejonach kraju z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków glebowych. W doświadczeniach założonych na glebach należących do kompleksów pszennych mniejsza liczba odmian niż na glebach kompleksu 4
uzyskiwała plony powyżej wzorca (wartości średniej z wszystkich odmian).
W grupie tej znalazły się, tak jak w 2019r., odmiany: Formacja, Euforia,
RTG Kilimanjaro i Hybery. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego
w grupie odmian plonujących wyżej od wzorca znalazły się Formacja i Hy29

bery oraz dodatkowo: Owacja, Plejada, Artist i Delawar. W zależności od
lokalizacji doświadczenia odmiany populacyjne plonowały wyżej od wzorca
o 1-16%, a odmiana hybrydowa Hybery o 2–21%.

Odporność pszenicy ozimej na ważniejsze choroby w 2018r.
Ocena podatności odmian pszenicy ozimej podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

Ocena odporności na choroby odmian pszenicy ozimej w
2018r.
na rdzę brunatną

na brunatną plamistość liści (DTR)

na septoriozy liści

na rdzę żółtą

9,0
8,5

Skala 9 stopniowa

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
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Odporność pszenicy ozimej na ważniejsze choroby w 2019r.
Ocena podatności odmian pszenicy ozimej podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

Ocena odporności na choroby odmian pszenicy ozimej w
2019r.
na rdzę brunatną

na brunatną plamistość liści (DTR)

na septoriozy liści

9,0
8,5
8,0

7,0
6,5
6,0

5,5
5,0
4,5
4,0

Artist
Bonanza
Comandor
Delawar
Euforia
Formacja
Hondia
Hybery
KWS Spencer
Medalistka
Memory
Ostka GG
Owacja
Plejada
RTG Bilanz
RTG Kilimanjaro
Tytanika
Średnio

Skala 9 stopniowa

7,5
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Odporność pszenicy ozimej na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian pszenicy ozimej podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian pszenicy
ozimej w 2020r.
na mączniaka prawdziwego
na brunatną plamistość liści (DTR)
na rdzę żółtą

na rdzę brunatną
na septoriozy liści

9,0

8,0

7,5

7,0
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Średnio

TYTANIKA

RGT KILIMANJARO

RGT BILANZ

PLEJADA

OWACJA

OSTKA GRUB. GRODK.

MEDALISTKA

KWS SPENCER

HYBERY

HONDIA

FORMACJA

EUFORIA

DELAWAR

COMANDOR

BONANZA

6,5

ARTIST

Skala 9 stopniowa

8,5

OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO
W RAMACH EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI.
Plonowanie testowanych odmian pszenżyta ozimego (t/ha) w systemie
ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w
2019r.
Plonowanie odmian pszenżyta ozimego w 2019r.
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Spośród ocenianych odmian jedynie odmiana Belcanto we wszystkich
miejscowościach plonowała powyżej wzorca (średnia z wszystkich odmian). W pięciu lokalizacjach powyżej średniej plonowała również odmiana Meloman. Obie odmiany uzyskiwały wydajność, w zależności od miejscowości, w granicach 2 – 14%powyżej wzorca. Cechą charakterystyczną
obu odmian była wysoka obsada kłosów oraz większa odporność na patogeny grzybowe, głównie rdzę brunatną i septoriozę
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Plonowanie testowanych odmian pszenżyta ozimego (t/ha) w systemie
ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w
2020r.
Plonowanie odmian pszenżyta ozimego w 2020r.
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Średnie plony pszenżyta ozimego w zależności od lokalizacji doświadczenia
wahały się od 78,8 dt/ha w Śremie (woj wielkopolskie) do 37,1 dt/ha w
Osinach (woj. lubelskie). Spośród ocenianych odmian największą stabilnością plonowania charakteryzowały się odmiany Meloman i Kasyno, które w
pięciu miejscowościach plonowały powyżej wzorca. W czterech lokalizacjach powyżej średniej plonowały również odmiany Belcanto i Rotondo.
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Odporność pszenżyta ozimego na ważniejsze choroby w 2019r.
Ocena podatności odmian pszenżyta ozimego podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian pszenżyta ozimego w
2019r.
na maczniaka prawdziwego

na rdzę brunatną

na brunatna plamistość liści

na septoriozę liści

9,0
8,5

Skala 9 stopniowa

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

5,5
5,0
4,5
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Odporność pszenżyta ozimego na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian pszenżyta ozimego podana w skali 9 punktowej,
wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian pszenżyta ozimego w
2020r.
na maczniaka prawdziwego

na rdzę brunatną

na brunatna plamistość liści

na septoriozę liści

9,0

Skala 9 stopniowa

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0
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OCENA PRZYDATNOŚCI BADANYCH ODMIAN ŻYTA OZIMEGO W
RAMACH EDO DO UPRAWY METODAMI EKOLOGICZNYMI.
Plonowanie testowanych odmian żyta ozimego (t/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2019r.
Plonowanie odmian żyta ozimego w 2019r.
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Spośród ocenianych odmian wyraźnie największe plony we wszystkich
doświadczeniach uzyskały odmiany mieszańcowe. Średnio, w zależności od
lokalizacji, odmiany populacyjne w porównaniu do mieszańcowych plonowały niżej w granicach 1,2 – 1,8 t/ha. Odmiany KWS Dolaro i KWS Theofano uzyskały plon odpowiednio 9,34 i 10,06 t/ha, a Tur -7,26 t/ha. Odmiany
mieszańcowe żyta tworzyły w większości doświadczeń zwarte łany o obsadzie kłosów powyżej średniej i wysokiej masie 1000 ziaren. Spośród od37

mian populacyjnych we wszystkich miejscowościach plony powyżej wzorca
(średniej dla odmian populacyjnych) uzyskała odmiana Dańkowskie Granat, a Dańkowskie Hadron plonowało wyżej od wzorca w pięciu miejscowościach.
Plonowanie testowanych odmian żyta ozimego (t/ha) w systemie ekologicznym w różnych miejscowościach w ramach systemu EDO w 2020r.
Plonowanie odmian żyta ozimego w 2020r.
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Średnia

Dańkowskie Diament

Dańkowskie Skand

Poznańskie

Dańkowskie Turkus

Piastowskie

Dańkowskie Hadron

Tur + Dańkowskie Hadron

Dańkowskie Granat

Reflektor

Tur

KWS Dolaro

KWS Berado

4,5

Średni poziom plonowania żyta niezależnie od odmiany kształtował się w
zależności od miejscowości w granicach od 54,1 dt/ha w Grabowie (woj.
mazowieckie) do 63,6 dt/ha w Krzyżewie (woj. podlaskie). Spośród ocenianych odmian wyraźnie największe plony we wszystkich doświadczeniach
uzyskały odmiany mieszańcowe. Średnio, w zależności od miejscowości,
odmiany populacyjne w porównaniu do mieszańcowych plonowały niżej o
12,2 –25,6 dt/ha. Najwyżej plonującą odmianą mieszańcową była KWS
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Berado. W większości doświadczeń uzyskała ona plon o 30% większy od
wzorca (70,5 – 86,2 dt/ha). Odmiany mieszańcowe żyta tworzyły w większości doświadczeń zwarte łany o obsadzie kłosów powyżej średniej i wysokiej masie 1000 ziaren. Odmiana KWS Berado w porównaniu do KWS
Dolaro i Tur tworzyła łan o wyraźnie większej obsadzie kłosów. Spośród
odmian populacyjnych w większości doświadczeń (w 5 lokalizacjach z 6)
plony powyżej wzorca (średniej dla odmian populacyjnych) uzyskała odmiana Reflektor. Do grupy odmian o wysokim i stabilnym plonowaniu
można zaliczyć również Dańkowskie Granat. Odmiana ta uzyskała plony
wyższe od średniej z odmian populacyjnych w 4 z 6 lokalizacji.
Odporność żyta ozimego na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian żyta ozimego podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.
Ocena odporności na choroby odmian żyta ozimego w
2019r.

Skala 9 stopniowa

na mączniaka prawdziwego
na brunatną plamistość liści

na rdzę brunatną
na septoriozę liści
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Odporność żyta ozimego na ważniejsze choroby w 2020r.
Ocena podatności odmian żyta ozimego podana w skali 9 punktowej, wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
Ocena odporności na choroby odmian żyta ozimego w
2020r.
na mączniaka prawdziwego

na rdzę brunatną

na brunatną plamistość liści

na septoriozę liści

Skala 9 stopniowa

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą dodatkowo ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które są prowadzone w różnych rejonach
Polski (dla każdego województwa). Celem badań jest sprawdzenie przydatności odmian do uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych,
ale również zweryfikowanie charakterystyki odmian jakie przedstawiają
firmy hodowlano-nasienne czy dystrybutorzy odmiany. System PDO umożliwia także rekomendację odmian do uprawy na terenie poszczególnych
40

województw. Odmiany, które okazały się szczególnie wartościowe w jakimś rejonie (województwie), są wpisane na listę zalecanych odmian (LZO)
dla danego województwa, są uznane za najlepsze do uprawy w danym
województwie. W sytuacji, gdy brak na rynku dostatecznej ilości kwalifikowanego materiału w jakości ekologicznej, regulacje prawne dopuszczają
zaopatrywanie się gospodarstw ekologicznych w materiał siewny w gospodarstwach prowadzących produkcję metodami konwencjonalnymi.
Materiał siewny pochodzący spoza gospodarstwa ekologicznego nie może
być jednak zaprawiany preparatami konwencjonalnymi.
Pozwolenia na stosowanie takiego materiału wydaje Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Informacje o dostępności materiału
nasiennego w jakości ekologicznej są zamieszczone na stronach Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa – www.piorin.gov.pl).
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4. Charakterystyka wybranych, najlepiej i stabilnie plonujących w badaniach dwu- i- trzyletnich EDO, odmian
zbóż na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rekomendacji Odmian COBORU
Odmiany pszenicy jarej
Harenda
Odmiana chlebowa (B), wpisania do krajowego rejestru w 2014r.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
100% w stosunku do wzorca (wz.=61,1 dt z ha), w 2020r. – 106% (wz.=62,4
dt z ha), w 2019r. – 103% (wz.=54,3 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; choroby podstawy źdźbła –
kompleks -7.8,mączniak prawdziwy – liście-7.9, rdza brunatna-8, rdza żółta-8.3, brunatna plamistość liści (DTR)-7.7, septoriozy liści-7.3, septorioza
plew-7.5, fuzarioza kłosów - 7.5. Tolerancja na zakwaszenie gleby -5, wyleganie przed zbiorem-8, wysokość roślin-84cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie (2016), kujawsko-pomorskie (2015), lubelskie
(2016), łódzkie (2016), małopolskie (2016), mazowieckie (2016), opolskie
(2016), podkarpackie (2016), podlaskie (2015), pomorskie (2015), śląskie
(2015), świętokrzyskie (2016), warmińsko-mazurskie (2016) i zachodniopomorskie (2015).
Mandaryna
Jakościowa odmiana chlebowa (A), wpisania do krajowego rejestru w
2014r.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. – 99%
w stosunku do wzorca (wz.=61,1 dt z ha), w 2020r. – 106% (wz.=62,4 dt z
ha), w 2019r. – 101% (wz.=54,3 dt z ha).
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Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; choroby podstawy źdźbła –
kompleks-7.3, mączniak prawdziwy – liście-8, rdza brunatna-7.8, rdza żółta-8.3, brunatna plamistość liści (DTR)-7.5, septoriozy liści-7, septorioza
plew-7.4, fuzarioza kłosów-7.4. Tolerancja na zakwaszenie gleby 5,wyleganie przed zbiorem-7.9, wysokość roślin -88cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo lubuskie (2015), podkarpackie (2016), podlaskie (2018) i
wielkopolskie (2016).
Odmiany owsa
Kozak
Wpisania do krajowego rejestru w 2017r.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Plonowanie w 2021 z łuską- 97% w stosunku do wzorca (wz.=58,5 dt z ha),
w 2020r. z łuską - 99% (wz.=71,2 dt z ha), w 2019r. z łuską 100% (wz.=71,2
dt z ha).
Udział łuski-25.5%. Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; rdza
źdźbłowa-6.8, helmintosporioza-7.5, septorioza liści-7.7, mączniak prawdziwy – liście-7.6. Tolerancja na zakwaszenie gleby -5, wyleganie przed
zbiorem-6.5, wysokość roślin-100 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo lubuskie (2020), łódzkie (2018), małopolskie (2019), mazowieckie (2019), opolskie (2018), podkarpackie (2019), podlaskie (2019),
pomorskie (2018), śląskie (2021), świętokrzyskie (2020), warmińskomazurskie (2020), wielkopolskie (2021).
Paskal
Wpisania do krajowego rejestru w 2015r.
Hodowca : Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Plonowanie w 2020r. z łuską 93% w stosunku do wzorca (wz.=71,2 dt z ha),
w 2018 z łuską 96% (wz.=60,2 dt z ha). Udział łuski - 27.8%.
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Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; rdza owsa (koronowa) - 7.6,
rdza źdźbłowa - 7.5, helmintosporioza - 7.2, septorioza liści - 7.3, mączniak
prawdziwy – liście - 7.7. Tolerancja na zakwaszenie gleby - 5, wyleganie
przed zbiorem - 6, wysokość roślin – 94 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo: podkarpackie (2018).
Agent
Rok wpisania do krajowego rejestru w 2018r.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Plonowanie w 2021r. z łuską 98% w stosunku do wzorca (wz.=58,5 dt z ha),
w 2020r. z łuską 100%(wz.=71,2 dt z ha), w 2019 z łuską 101% (wz.=57,9 dt
z ha). Udział łuski – 24,9%.
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; rdza owsa (koronowa) - 7.4,
rdza źdźbłowa - 7.8, helmintosporioza - 7.5,eptorioza liści -7.8, mączniak
prawdziwy - 7.5. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 5, wyleganie przed
zbiorem - 6.8, wysokość roślin – 96 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie (2021), lubuskie (2020), łódzkie (2021), mazowieckie (2021), opolskie (2021), podkarpackie (2020), pomorskie (2021),
śląskie (2020), wielkopolskie (2021), zachodniopomorskie (2019).
Odmiany jęczmienia jarego
Esma
Odmiana o kłosie dwurzędowym, odmiana browarna.
Wpisania do krajowego rejestru w 2017r.
Hodowca: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Pełnomocnik: SaatenUnion Polska sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2019r. –
102% w stosunku do wzorca (wz.=59,9 dt z ha), w 2018 r. 102% (wz.=61,6
dt z ha).
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Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 8.3, plamistość siatkowa - 7.4, rdza jęczmienia - 7.3, rynchosporioza – 8,
ciemnobrunatna plamistość - 7.6. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 5,
wyleganie przed zbiorem - 5.9, wysokość roślin – 73 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo: dolnośląskie (2020).
Rubaszek
Odmiana o kłosie dwurzędowym, odmiana pastewna.
Wpisania do krajowego rejestru w 2014r.
Hodowca: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR".
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2020r. – 98%
w stosunku do wzorca (wz.= 65,4 dt z ha), w 2019r. 98% (wz.=59,9 dt z ha),
w 2018r. 101% (wz.=61,6 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 8.2, plamistość siatkowa - 7.5, rdza jęczmienia - 7.1, rynchosporioza - 7.7,
ciemnobrunatna plamistość - 7.4. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 6,
wyleganie przed zbiorem - 6.5, wysokość roślin – 71 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo mazowieckie (2017).
Radek
Odmiana o kłosie dwurzędowym, odmiana pastewna.
Wpisania do krajowego rejestru w 2015r.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
100% w stosunku do wzorca (wz.=64,0 dt z ha), w 2020r. 99% (wz.= 65,4 dt
z ha), w 2019r. (wz.=59,9 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 8.4, plamistość siatkowa - 7.4, rdza jęczmienia – 8, rynchosporioza - 7.9,
ciemnobrunatna plamistość - 7.7. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 5,
wyleganie przed zbiorem - 6.2, wysokość roślin76 cm.
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Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo lubelskie (2019), łódzkie (2019), opolskie (2019), podkarpackie (2018), warmińsko-mazurskie (2017).
Odmiany pszenicy ozimej
Owacja
Odmiana chlebowa – B.
Wpisania do krajowego rejestru w 2017r.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
100% w stosunku do wzorca (wz.=89,4 dt z ha), w 2020r. 98% (wz.=93,1 dt
z ha), w 2019r. 101% (wz.=83,6 dt z ha). Zimotrwałość - 4.5 w skali 9 st.
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; choroby podstawy źdźbła –
kompleks - 7.6, mączniak prawdziwy – liście - 7.9, rdza brunatna - 7.8, rdza
żółta - 8.4, brunatna plamistość liści (DTR) - 7.8, septorioza liści - 7.1, septorioza plew - 7.8, fuzarioza kłosów - 7.6. Tolerancja na zakwaszenie gleby
- 6, wysokość roślin – 101 cm, wyleganie przed zbiorem - 7.2.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie (2021), lubuskie (2020), łódzkie (2019), mazowieckie (2020), opolskie (2020), warmińsko-mazurskie (2020), wielkopolskie (2021).
Hybery
Odmiana chlebowa – B, odmiana mieszańcowa – H.
Wpisania do krajowego rejestru w 2016r.
Hodowca: Saaten Union Recherche SAS. Pełnomocnik: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
101% w stosunku do wzorca (wz.=89,4 dt z ha), w 2020r. 103% (wz.=93,1
dt z ha), w 2019r. 100% (wz.=83,6 dt z ha). Zimotrwałość - 3.5 w skali 9 st.
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; choroby podstawy źdźbła –
kompleks - 7.9, mączniak prawdziwy – liście - 7.4, rdza brunatna - 7.3, rdza
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żółta - 8.6, brunatna plamistość liści (DTR) – 8, septorioza liści - 7.1, septorioza plew - 7.6, fuzarioza kłosów - 7.7. Tolerancja na zakwaszenie gleby –
5, wysokość roślin – 99 cm, wyleganie przed zbiorem - 7.7.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo lubuskie (2020), zachodniopomorskie (2019).
Odmiany pszenżyta jarego.
Meloman
Wpisania do krajowego rejestru w 2014r.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. – 96%
w stosunku do wzorca (wz.=82,3 dt z ha), w 2020r. 100% (wz.= 82,9 dt z
ha), w2019r. 100% (wz.=80,7 dt z ha). Zimotrwałość - 5.5 w skali 9 st.
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 8.1, rdza brunatna - 8.2, rdza żółta - 8.3, septorioza liści - 7.4, septorioza
plew - 7.3, rynchosporioza – 8, fuzarioza kłosów - 7.9, choroby podstawy
źdźbła – kompleks - 7.5, pleśń śniegowa - 7.5. Tolerancja na zakwaszenie
gleby – 5, wyleganie przed zbiorem - 7.6, wysokość roślin – 110 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie, (2018)kujawsko-pomorskie (2016), lubelskie
(2017), lubuskie (2017), łódzkie (2016), małopolskie (2017), mazowieckie
(2016), opolskie (2016), podlaskie (2017), pomorskie (2016), śląskie (2016)
świętokrzyskie (2017), warmińsko-mazurskie (2017), wielkopolskie (2017),
zachodniopomorskie (2016).
Belcanto
Wpisania do krajowego rejestru w 2018r.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. – 98%
w stosunku do wzorca (wz.=82,3 dt z ha),w 2020r. 106% (wz.= 82,9 dt z
ha), w 2019r. 101% (wz.=80,7 dt z ha).Zimotrwałość - 5.5 w skali 9 st.
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Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 7.4, rdza brunatna - 8.4, rdza żółta - 8.7, septorioza liści - 7.7, septorioza
plew - 7.1, rynchosporioza - 8.2, fuzarioza kłosów - 8.1, choroby podstawy
źdźbła – kompleks - 7.4, pleśń śniegowa - 8.5. Tolerancja na zakwaszenie
gleby – 5, wyleganie przed zbiorem - 7.9, wysokość roślin – 111 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie (2021), kujawsko-pomorskie (2020), lubelskie
(2021), lubuskie (2021), łódzkie (2021), małopolskie (2021), mazowieckie
(2021), opolskie (2021), podlaskie (2021), pomorskie (2020), śląskie
(2020), świętokrzyskie (2021), warmińsko, mazurskie (2021), wielkopolskie
(2021), zachodniopomorskie (2020).
Odmiany żyta ozimego
KWS Dolaro
Odmiana mieszańcowa – H.
Wpisania do krajowego rejestru w 2016r.
Hodowca: KWS Lochow GmbH. Pełnomocnik: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
125% w stosunku do wzorca (wz.=67,6 dt z ha), w 2020r. 128% (wz.= 70,8
dt z ha), w 2019r. 130% (wz.=62,7 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście 8.2, rdza brunatna - 6.5, rdza źdźbłowa - 7.8, rynchosporioza - 7.8, septoriozy liści - 7.3, choroby podstawy źdźbła – kompleks - 7.7. Tolerancja na
zakwaszenie gleby – 5, wyleganie przed zbiorem - 7.1, wysokość roślin –
138 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo kujawsko-pomorskie (2018), lubelskie (2019), łódzkie
(2018), małopolskie (2019), mazowieckie (2019), opolskie (2017), podkarpackie (2019), świętokrzyskie (2019), wielkopolskie (2019).
Tur
Odmiana mieszańcowa- H.
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Wpisania do krajowego rejestru w 2013r.
Hodowca: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR".
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
110% w stosunku do wzorca (wz.=67,6 dt z ha), w 2020r. 116% (wz.= 70,8
dt z ha), w 2019r. 14% (wz.=62,7 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście –
8, rdza brunatna - 6.4, rdza źdźbłowa - 7.2, rynchosporioza - 7.6, septoriozy liści - 7.2, choroby podstawy źdźbła – kompleks - 7.8. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 6, wyleganie przed zbiorem - 5.9, wysokość roślin – 149
cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo śląskie (2015).
Dańkowskie Granat
Odmiana populacyjna.
Wpisania do krajowego rejestru w 2015r.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
100% w stosunku do wzorca (wz.=67,6 dt z ha), w 2020r. 103% (wz.= 70,8
dt z ha), w 2019r. 103% (wz.=62,7 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście –
8, rdza brunatna - 7.1, rdza źdźbłowa - 7.7, rynchosporioza - 7.3, septoriozy liści - 6.9, choroby podstawy źdźbła – kompleks - 7.6. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 5, wyleganie przed zbiorem - 6.2, wys. roślin – 149 cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo kujawsko-pomorskie (2018), lubelskie (2018), lubuskie
(2018), łódzkie (2021), małopolskie (2020), mazowieckie (2018), opolskie
(2020), podkarpackie (2021), podlaskie (2018), pomorskie (2018), warmińsko-mazurskie (2018), wielkopolskie (2018), zachodniopomorskie (2021).
Dańkowskie Hadron
Odmiana populacyjna.
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Wpisania do krajowego rejestru w 2016r.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. – 99%
w stosunku do wzorca (wz.=67,6 dt z ha), w 2020r. 101% (wz.= 70,8 dt z
ha), w 2019r. 102% (wz.=62,7 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście –
8, rdza brunatna - 7.2, rdza źdźbłowa - 7.8, rynchosporioza - 7.4, septoriozy liści - 6.8, choroby podstawy źdźbła – kompleks - 7.5. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 4, wyleganie przed zbiorem - 5.9, wysokość roślin – 152
cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo dolnośląskie (2020), kujawsko-pomorskie (2019), lubelskie
(2019), mazowieckie (2019), podlaskie (2019), świętokrzyskie (2019).
Reflektor
Odmiana populacyjna, wpisania do krajowego rejestru w 2018r.
Hodowca: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Pełnomocnik: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Plonowanie na poziomie agrotechniki a1 (podstawowym): w 2021r. –
101% w stosunku do wzorca (wz.=67,6 dt z ha), w 2020r. 103% (wz.= 70,8
dt z ha), w 2019r. 102% (wz.=62,7 dt z ha).
Odporność na choroby w skali 9 stopniowej; mączniak prawdziwy – liście –
8, rdza brunatna - 6.2, rdza źdźbłowa - 7.5, rynchosporioza - 7.4, septoriozy liści - 6.9, choroby podstawy źdźbła – kompleks – 7. Tolerancja na zakwaszenie gleby – 5, wyleganie przed zbiorem - 5.6, wysokość roślin – 150
cm.
Odmianę rekomendowało do uprawy na podstawie doświadczeń PDO
województwo łódzkie (2021), podlaskie (2021), warmińsko-mazurskie
(2021).
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Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą ułatwić wyniki
doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego, które są prowadzone w różnych rejonach Polski ( dla każdego województwa). Celem badań jest sprawdzenie przydatności odmian
do uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, ale również
zweryfikowanie charakterystyki odmian jakie przedstawiają firmy hodowlano-nasienne czy dystrybutorzy odmiany. System PDO umożliwia także
rekomendację odmian do uprawy na terenie poszczególnych województw.
Odmiany, które okazały się szczególnie wartościowe w jakimś rejonie (województwie), są wpisane na listę zalecanych odmian (LZO) dla danego województwa, są uznane za najlepsze do uprawy w danym województwie.
Oceny porażenia liści i kłosów przez patogeny grzybowe dokonywano w
skali 9-stopniowej, stosowanej przez COBORU (Metodyka badania wartości gospodarczej odmian, NR/P/19/2013, COBORU, 2013).
Ocena porażenia liści w skali 9-stopniowej:
1 – porażenie 50% (60% dla rdzy) i więcej
2 – porażenie 30% (40% dla rdzy)
3 – porażenie 20% (25% dla rdzy)
4 – porażenie 15%
5 – porażenie 10%
6 – porażenie 5%
7 – porażenie 2% (3% dla rdzy)
8 – porażenie 1%
9 – brak choroby lub porażenie śladowe (dla rdzy).
Skala odzwierciedla odporność odmiany na poszczególne choroby.
Odporność na choroby w skali 9-punktowej:
9,0-7,8 – bardzo dobra,
7,7-7,0 – dobra,
6,9-6,0 – średnia,
poniżej 6 – niska.
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Opracowano na podstawie:
1. Raportów Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej.
2. Publikacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rekomendacji Odmian COBORU w Słupi Wielkiej.
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