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TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNEJ

Dobra odmiana 
u podstaw sukcesu

OWIES
BINGO
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona 
do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem 
wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bar-
dzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę 
wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, 
helmintosporiozę i septoriozę liści prze-
ciętna. Rośliny dość wysokie, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Termin 
wiechowania wczesny, dojrzewania prze-
ciętny. Udział łuski bardzo mały, masa 
1000 ziaren bardzo duża, gęstość w sta-
nie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna 
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dość dobre. Zawartość białka przeciętna, 
tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenia 
gleby średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

HARNAŚ
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy na terenie całego kraju, z wyjąt-
kiem wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską duży, bez łuski dość 
duży. Odporność na mączniaka prawdzi-
wego, rdzę wieńcową, helmintosporiozę 
i septoriozę liści średnia, na rdzę źdźbło-
wą dość mała. Rośliny średniej wysokości, 
o dużej odporności na wyleganie. Termin 
wiechowania i dojrzewania dość późny. 
Udział łuski duży. Masa 1000 ziaren i wy-
równanie ziarna średnie, zawartość białka 
dość mała, tłuszczu przeciętna. Tolerancja 
na zakwaszenia gleby średnia.
Małopolska Hodowla Roślin-HBP Sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków

NAWIGATOR
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do 
uprawy na terenie całego kraju, z wyjąt-
kiem wyżej położonych terenów górskich. 
Plon ziarna z łuską i bez łuski bardzo duży. 
Odporność na mączniaka prawdziwego, 
rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową dość duża, 
na helmintosporiozę, septoriozę liści śred-
nia. Rośliny średniej wysokości, o dużej 
odporności na wyleganie. Termin wiecho-
wania i dojrzewania średni. Udział łuski 
dość mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, 
wyrównanie ziarna bardzo duże, gęstość 
w stanie zsypnym duża. Zawartość białka 
średnia, zawartość tłuszczu duża do bar-

dzo dużej. Tolerancja na zakwaszenia 
gleby dość mała.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 
Strzelce

KREZUS
Odmiana żółtoziarnista, przezna-

czona do uprawy w całym kraju, 
z wyjątkiem wyżej położonych te-

renów górskich. Odporność na rdzę 
wieńcową duża, na rdzę źdźbłową, hel-

mintosporiozę i septoriozę liści przecięt-
na, na mączniaka dość mała. Rośliny śred-

niej wysokości, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin wiechowania i doj-
rzewania średni. Udział łuski dość duży, 
masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsyp-
nym mała. Zawartość białka mała, tłusz-
czu dość duża. Plenność dobra. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

GROCH SIEWNY
BATUTA
Odmiana wąsolistna przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona do wykorzysta-
nia na paszę i konsumpcję. Plon nasion 
i białka ogólnego bardzo duży, stabil-
ny w latach badań. Termin kwitnienia 
i dojrzewania średni do dość późnego, 
okres kwitnienia średni. Rośliny śred-
niej wysokości cechują się bardzo dobrą 
sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą 
przed zbiorem. W bardzo małym stopniu 
podatna na choroby. Rośliny dojrzewają 
dość równomiernie. Skłonność do pęka-
nia strąków i osypywania nasion bardzo 
mała. Odmiana żółtonasienna, nasiona 
średniej wielkości, o zawartości białka 
nieco mniejszej od średniej. Odpowied-
nia do uprawy na glebach kompleksów 
pszennych. Optymalna obsada roślin oko-
ło 110 szt./m2. 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27 
64-000 Kościan

LASSO
Odmiana wąsolistna przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona do wykorzysta-
nia na paszę i konsumpcję. Plon nasion 
dość duży, białka średni. Termin kwit-
nienia dość wczesny, dojrzewania średni, 
okres kwitnienia średni. Rośliny średniej 
wysokości cechują się bardzo dobrą sztyw-
nością w początku  kwitnienia, małą ten-
dencją do wylegania w końcu kwitnienia 
i nieco mniejszą od średniej podatnością 
przed zbiorem. W bardzo małym stopniu 
podatna na porażenie przez mączniaka rze-
komego i prawdziwego, małym zgorzelo-
wą plamistością grochu i nieco większym 
w przypadku chorób fuzaryjnych. Rośli-
ny dojrzewają równomiernie. Skłonność 
do pękania strąków i osypywania nasion 
mała. Odmiana o żółtych nasionach śred-
niej wielkości, o nieco mniejszej od śred-
niej zawartości białka i dużej intensywno-
ści pobierania wody (szybko rozgotowują 
się). Odpowiednia do uprawy na glebach 
kompleksów pszennych. Optymalna obsa-
da roślin około 110 szt./m2.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa 
IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

Wybór odpowiedniej 
do uprawy odmiany jest 
jednym z ważniejszych 
czynników decydujących 
o jakości i ilości przyszłych 
plonów. Pomagają w tym 
zdecydowanie Listy odmian 
zalecanych dla konkretnych 
obszarów – województw.
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STARSKI
Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, 
o białych kwiatach, przeznaczona do 
uprawy na suche nasiona do wykorzysta-
nia na paszę i konsumpcję. Plon nasion 
dość duży, stabilny w latach badań. Plon 
białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewa-
nia średni, okres kwitnienia średni do dość 
długiego. Rośliny średniej wysokości. Od-
porność na wyleganie w czasie kwitnienia 
duża, a przed zbiorem dość duża do śred-
niej. Dość odporna na mączniaka rzeko-
mego i prawdziwego, fuzaryjne więdnięcie 
i zgorzelową plamistość grochu. Równo-
mierność dojrzewania średnia. Skłonność 
do pękania strąków i osypywania nasion 
bardzo mała. Nasiona barwy żółtej, o śred-
niej masie 1000 nasion o średniej zawar-
tości białka ogólnego. Zawartość włókna 
surowego dość mała. Nasiona dobrze 
rozgotowują się. Odpowiednia do uprawy 
na glebach kompleksów pszennych. Opty-
malna obsada roślin około 110 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

MODEL
Odmiana pastewna, wąsolistna, o kwiatach 
barwnych, przeznaczona do uprawy na pa-
szę. Plon nasion i białka bardzo duży, sta-
bilny w latach użytkowania. Termin kwit-
nienia dość wczesny, dojrzewania średni. 
Okres kwitnienia średni. Rośliny średniej 
wysokości. Wyleganie w fazie początku 
kwitnienia nie występuje, w końcu kwit-
nienia bardzo małe, przed zbiorem małe. 
Wśród odmian badanych wykazywała 
najlepszą sztywność roślin przed zbiorem. 
Zmniejszona podatność na choroby. Doj-
rzewa równomiernie. Skłonność do pęka-
nia strąków i osypywania nasion bardzo 
mała. Nasiona dość duże. Zawartość biał-
ka ogólnego średnia do dość małej, włók-
na surowego dość mała. Odpowiednia do 
uprawy na glebach kompleksu żytniego 
bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin 
około 110 szt./m2. 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

REGENT
Odmiana samokończąca przydatna do 
uprawy na nasiona paszowe o małej za-
wartości alkaloidów. Plon nasion duży, 
białka ogólnego dość duży. Termin kwit-
nienia i dojrzewania dość wczesny, dłu-
gość okresu kwitnienia krótka. Wysokość 
roślin nieco niższa od średniej. W fazie 
początku kwitnienia rośliny nie wylega-
ją, w końcu kwitnienia wyleganie bardzo 
małe, przed zbiorem małe. Podatność na 
porażenie grzybami z rodzaju Fusarium 
i opadzinę liści mała. Równomierność 

dojrzewania dobra. Skłonność do pęka-
nia strąków i osypywania nasion bardzo 
mała. Masa 1000 nasion dość mała do 
bardzo małej. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach średnia, tłuszczu surowego 
dość duża, włókna surowego względnie 
mała. Odpowiednia do uprawy na gle-
bach kompleksu żytniego bardzo dobre-
go. Optymalna obsada roślin w uprawie 
na nasiona około 100 szt./m2.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

średniego. Okres kwitnienia średniej dłu-
gości. Rośliny średnie do dość wysokich. 
W fazie początku kwitnienia rośliny nie 
wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca 
kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość 
duża odporność na fuzaryjne więdnięcie. 
Dojrzewanie równomierne. Skłonność 
do pękania strąków i osypywania nasion 
mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Za-
wartość białka ogólnego w nasionach duża, 
tłuszczu surowego mała, włókna surowego 
bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. 
Odpowiednia do uprawy zwłaszcza na gle-
bach kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
Optymalna obsada roślin w uprawie na na-
siona około 100 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

KURANT
Odmiana niesamokończąca, nikoalkalo-
idowa, przydatna do uprawy na nasiona 
paszowe. Plon nasion oraz białka duży. 
Termin kwitnienia i dojrzewania roślin 
średni. Okres kwitnienia średniej długo-
ści. Rośliny wysokie, o dość dużej do du-
żej odporności na wyleganie w fazie kwit-
nienia i przed zbiorem nasion. Odporność 
na choroby (fuzarioza, opadzina liści, 
antraknoza) duża. Dojrzewanie dość rów-
nomierne. Skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion bardzo mała. Masa 
1000 nasion średnia. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach dość duża, tłusz-
czu surowego i włókna surowego średnia. 
Najbardziej odpowiednimi do uprawy są 
gleby kompleksu żytniego bardzo dobre-
go. Optymalna obsada roślin w uprawie 
na nasiona około 100 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

RZEPAK JARY
DOKTRIN
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. 
Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów poniżej średniej. Zawar-
tość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej średnia. Masa 1000 nasion średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzało-
ści technicznej średni. Rośliny średniej 
wysokości o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową średnia, na czerń krzyżowych 
mniejsza od średniej.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o. 
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

DODGER
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion 
duży. Zawartość tłuszczu i glukozyno-
lanów w nasionach średnia. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
duża. Masa 1000 nasion średnia. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości tech-

RUMBA
Odmiana niesamokończąca, niskoalka-
loidowa, przydatna do uprawy na nasio-
na paszowe. Plon nasion duży, stabilny 
w latach badań. Plon białka bardzo duży. 
Termin kwitnienia roślin dość wczesny, 
termin dojrzewania dość wczesny do 
średniego. Okres kwitnienia średniej dłu-
gości. Rośliny wysokie. W fazie początku 
kwitnienia rośliny nie wylegają. W fazie 
końca kwitnienia wyleganie bardzo małe, 
przed zbiorem dość małe. Odporność na 
choroby duża do bardzo dużej. Dojrze-
wanie dość równomierne. Skłonność do 
pękania strąków i osypywania nasion 
dość mała. Masa 1000 nasion dość mała 
do średniej. Zawartość białka ogólnego 
w nasionach dość duża do dużej, tłuszczu 
surowego średnia do dość małej, włókna 
surowego średnia. Zawartość alkaloidów 
dość mała. Odpowiednia do uprawy na 
glebach kompleksu żytniego bardzo do-
brego. Optymalna obsada roślin w upra-
wie na nasiona około 100 szt./m2.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 6, 63-004 Tulce

BOLERO
Odmiana niesamokończąca, niskoalkalo-
idowa, przydatna do uprawy na nasiona 
paszowe. Plon nasion i białka duży, sta-
bilny w latach badań. Termin kwitnienia 
i dojrzewania roślin dość wczesny do 
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nicznej średni. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych średnia.
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

LENNON
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość 
duży. Zawartość tłuszczu i glukozynola-
nów w nasionach mniejsza od średniej. 
Zawartość białka w suchej masie bez-
tłuszczowej dość duża. Masa 1000 na-
sion średnia. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Odporność na zgnili-
znę twardzikową większa niż średnia, na 
czerń krzyżowych mniejsza od  średniej.
Lantmännen SW Seed SIA, Rigas street 20 a 
LV – 3002 Jelgava

LUMEN
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bar-
dzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach 
większa od średniej, glukozynolanów po-
niżej średniej. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej dość mała. Masa 
1000 nasion średnia. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 
wcześniejszy od średniego. Rośliny śred-
niej wysokości o nieco większej od śred-
niej odporności na wyleganie. Odporność 
na zgniliznę twardzikową większa od 
średniej, na czerń krzyżowych średnia.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

MARKUS
Odmiana populacyjna. Plon nasion dość 
duży do dużego. Zawartość tłuszczu w 
nasionach poniżej średniej, glukozynola-
nów przeciętna. Zawartość białka ogól-
nego w suchej masie beztłuszczowej 
względnie mała, włókna większa od śred-
niej. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin początku 

kwitnienia i dojrzewania średni. Podat-
ność na porażenia przez czerń krzyżo-
wych średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

GOLIAT
Odmiana populacyjna. Plon nasion na po-
ziomie najlepiej plonujących odmian popu-
lacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach 
średnia, glukozynolanów poniżej średniej. 
Zawartość białka ogólnego w suchej ma-
sie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion 
średnia. Rośliny średniej wysokości, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicz-
nej średni. Odporność na zgniliznę twardzi-
kową i czerń krzyżowych średnia.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

ZIEMNIAKI – ODMIANY 
JADALNE

ODMIANY BARDZO 
WCZESNE

DENAR
Odmiana jadalna w typie kulinarnym 
sałatkowym do wszechstronnie użytko-
wego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, 
o dużym udziale w plonie frakcji handlo-
wej. Przydatna do uprawy na wczesny 
zbiór. Odporna na mątwika ziemniacza-
nego, odporna na wirusy – ocena odpor-
ności (Y ; L)=(7 ; 7), podatna na poraże-
nie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 Kamień Krajeński

ARIELLE
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym. Daje duże plony bulw 
zarówno w najwcześniejszym terminie 
zbioru (40 dni po wschodach), jak i po 
zakończeniu wegetacji. Odmiana o du-
żym udziale plonu handlowego w plonie 
ogólnym. Bulwy bardzo duże do dużych, 
owalne, o regularnym kształcie, płytkich 
oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ 
zarówno surowy, jak i po ugoto-
waniu nie ciemnieje. Zawartość 
skrobi średnio 13%. Odpor-
na na mątwika ziemnia-
czanego, podatna na 
wirusa Y, średnio 

odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 
W rejonach dużego zagrożenia wirusami 
wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
Agrico Polska sp. z o.o., ul. Staromiejska 7 a 
84-300 Lębork

RIVIERA
Odmiana jadalna w typie konsumpcyj-
nym sałatkowym do ogólnoużytkowego, 
o przeciętnym smaku po zakończeniu we-
getacji. Bulwy duże, o regularnym kształ-
cie, okrągłe, o bardzo płytkich oczkach. 
Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Plenność 
po 40 dniach od wschodów duża do bardzo 
dużej, po zakończeniu wegetacji średnia. 
Duży udział frakcji handlowej w plonie 
ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na 
zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna 
na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.
Agrico Polska Sp. z o.o., ul. Staromiejska 7 A 
84-300 Lębork

VIVIANA
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy 
duże, bardzo kształtne, okrągłoowalne, 
o bardzo płytkich oczkach, żółtej skór-
ce i żółtej barwie miąższu. Dość plenna, 
o przeciętnym tempie gromadzenia plo-
nu. Odporna na mątwika ziemniaczanego, 
średnio odporna na wirus Y i liściozwoju, 
bardzo podatna na porażenie zarazą ziem-
niaka.
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.
O. Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 a 
76-039 Biesiekierz

ODMIANY WCZESNE

MICHALINA
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bul-
wy bardzo duże, okrągłoowalne o regu-
larnym kształcie i płytkich oczkach, żół-
tej skórce i jasnożółtym miąższu. Plenna, 
o dużym udziale frakcji handlowej w plo-
nie. Odporna na mątwika ziemniaczanego 
i wirus Y, podatna na liściozwój i poraże-
nie zarazą ziemniaka.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 

Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1 
89-430 Kamień Krajeński
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IGNACY
Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. 
Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regu-
larnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej 
skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plen-
ność dobra, duży udział frakcji handlowej 
w plonie ogólnym. Odporność na wirusa 
Y i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka 
mała. Oddporna na patotyp Ro1 mątwika 
ziemniaczanego.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

OWACJA
Odmiana jadalna, w typie konsump-
cyjnym ogólnoużytkowym do lekko 
mączystego. Bardzo plenna, o bardzo 
dużym udziale w plonie frakcji handlo-
wej. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, 
o płytkich oczkach i jasnożółtym miąż-
szu, który po ugotowaniu nie ciemnieje. 
Oddporna na mątwika ziemniaczanego. 
Wśród odmian w grupie wczesnej cechu-
je się dużą odpornością na wirusa Y oraz 
liściozwoju. Dość podatna na porażenie 
zarazą ziemniaka. 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

ODMIANY ŚREDNIO 
WCZESNE

TAJFUN
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyj-
nym ogólnoużytkowym do mączystego. 
Charakteryzuje się bulwami bardzo du-
żymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich 
oczkach i żółtym miąższu. Bardzo plen-
na, o bardzo dużym udziale w plonie frak-
cji handlowej. Odporna na mątwika ziem-
niaczanego, odporna na wirusy, średnio 
odporna na porażenie zarazą ziemniaka.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. 
z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

JUREK
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyj-
nym ogólnoużytkowym do lekko mączy-
stego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo 
duże, okrągłoowalne, o dość regularnym 
kształcie, płytkich oczkach i żółtej skór-
ce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra, 
duży udział frakcji handlowej w plonie 
ogólnym. Odporność na wirusa Y duża 
do bardzo dużej, liściozwoju średnia do 
dużej, na zarazę ziemniaka średnia. Od-
miana odporna na patotyp Ro1 mątwika 
ziemniaczanego.
Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1 
89-430 Kamień Krajeński

MAZUR
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyj-
nym ogólnoużytkowym do lekko mączy-
stego o przeciętnym smaku. Bulwy bar-
dzo duże, owalne o regularnym kształcie, 
średnio płytkich oczkach i żółtej skórce. 
Barwa miąższu jasnożółta. Plenność 
dobra, duży udział frakcji handlowej w 
plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y 
i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka 
średnia. Odmiana odporna na patotyp 
Ro1 mątwika ziemniaczanego.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. 
z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE
JELLY
Odmiana jadalna, w typie konsumpcyj-
nym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje 
się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, 
bardzo kształtnymi, o bardzo płytkich 
oczkach i żółtym miąższu. Bardzo plen-
na, o bardzo dużym udziale w plonie 
frakcji handlowej. Odporna na mątwika 
ziemniaczanego, średnio odporna na wi-
rusy i porażenie zarazą ziemniaka. W re-
jonach dużego zagrożenia wirusami wy-
maga częstej wymiany sadzeniaków.
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.
O. Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 a 
76-039 Biesiekierz

ZIEMNIAKI – ODMIANY 
SKROBIOWE

KURAS
Odmiana późna, skrobiowa, o zawartości 
skrobi średnio 19%. Bulwy bardzo duże, 
okrągłe, o kremowym miąższu. Plenność 
bardzo dobra, udział w plonie ogólnym 
frakcji handlowej duży. Ma skłonność do 
gromadzenia wysokiej zawartości gliko-
alkaloidów, nie powinna być użytkowana 
na paszę. Odporna na mątwika ziemnia-
czanego, bardzo odporna na wirus Y, po-
datna na wirus liściozwoju. Odporność na 
porażenie zarazą ziemniaka bardzo wyso-
ka. Zalecana do uprawy na terenie całego 
kraju, dla przemysłu skrobiowego.
Agrico Polska Sp. z o.o., ul. Staromiejska 7 a 
84-300 Lębork

HINGA
Odmiana późna, skrobiowa o zawarto-
ści skrobi średnio 20%. Odmiana plen-
na, daje duże plony kłębów i bardzo 
duże plony skrobi. Odporna na wirusa 
Y i średnio odporna na wirusa liścioz-
woju, ocena odporności (Y;L)=(8; 5,5); 
odporna na porażenie zarazą ziemnia-
ka. Zalecana do uprawy w całym kraju, 
w strefach dużego zagrożenia wirusami 

wymaga częstej wymiany sadzeniaków.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

BORYNA
Odmiana skrobiowa średnio wczesna. 
Typ mączysty do bardzo mączystego. 
Bulwy duże, okrągłe, o dość regularnym 
kształcie, średnio płytkich oczkach i czer-
wonej skórce. Barwa miąższu biała. Plon 
skrobi duży. Zawartość skrobi duża. Od-
porność na wirusa Y i liściozwoju duża, 
na zarazę ziemniaka średnia do dużej. 
Odporna na patotyp Ro1 mątwika ziem-
niaczanego.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

JUBILAT
Odmiana średnio wczesna, skrobiowa, 
w typie mączystym do bardzo mączy-
stego. Bulwy średniej wielkości, okrągło-
owalne o regularnym kształcie, płytkich 
oczkach, jasnożółtej skórce i kremowym 
miąższu. Średnio plenna, o dużym udzia-
le frakcji handlowej w plonie. Duża za-
wartość i plon skrobi. Odporna na mą-
twika ziemniaczanego i wirusa Y, średnio 
odporna na wirusa liściozwoju i poraże-
nie zarazą ziemniaka. Bulwy gromadzą 
stosunkowo wysoką zawartość glikoalka-
loidów.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

PASJA POMORSKA
Odmiana średnio późna, skrobiowa o za-
wartości skrobi średnio 20%. Charaktery-
zuje się dużymi bulwami, okrągłoowal-
nymi, o średnio płytkich oczkach i żółtym  
miąższu. Plenna, daje bardzo duże plony 
skrobi. Odporna na wirusy, średnio od-
porna na porażenie zarazą ziemniaka. 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno

ZUZANNA
Odmiana średnio wczesna, skrobiowa. 
Bulwy średnie do dużych. Plenność 
bardzo duża, udział frakcji handlowej 
w plonie ogólnym duży, zawartość skro-
bi ok. 19%, plon skrobi duży. Odporna 
na mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirus Y, średnio na wirus liściozwoju, 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 
Przydatna do uprawy na terenie całego 
kraju, przeznaczona tylko dla przemysłu 
skrobiowego.
Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. 
O/Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 a 
76-039 Biesiekierz


