
 

 

 

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY 
ODMIAN 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 
 

OWIES 
 

 

 

      KREZUS 
      Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na rdzę źdźbłową, 

helmintosporiozę, mączniaka i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o 

dość dużej odporności na wyleganie (najodporniejszy z odmian). Termin wiechowania i 

dojrzewania średni. Ziarno o dość dużym udziale łuski (30,4%), dość dużej masie 1000 ziaren. 

Małej do bardzo małej gęstości w stanie zsypnym, dość dobrym wyrównaniu oraz małej 

zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby 

średnia. Rok wpisania na LZO 2008. 
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          ZUCH 
          Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - duża, na rdzę źdźbłową i 

helmintosporiozę – dość duża, na septoriozę liści – przeciętna, na mączniaka – dość mała. 

Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i 

dojrzewania przeciętny. Ziarno o dość małym udziale łuski, średniej masie 1000 ziarn, 

przeciętnej gęstości w stanie zsypnym, dość słabym wyrównaniu  oraz dość dużej zawartości 

białka i  małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską -  dość duży , bez łuski – duży. Rok wpisania na 

LZO 2010. 
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       BINGO  
       Odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na 

mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści 

średnia. Rośliny są średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

wiechowania wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn bardzo duża, udział łuski 



bardzo mały. Gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna, wyrównanie ziarna dobre. 

Zawartość białka - przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. Wpisana na LZO w 2011 r. 
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     ARDEN   
     Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem 

wyżej położonych terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową – duża do bardzo dużej, na 

septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i helmintosporiozę – 

przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o przecietnej odporności na wyleganie. Termin 

wiechowania – dość późny, dojrzewania - średni. Udział łuski - duży, masa 1000 ziarn – 

bardzo mała, wyrównanie – małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość 

mała. Zawartość białka – mała, tłuszczu – mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby – przeciętna. Plon ziarna z łuską i bez łuski -  dość duży. Wpisana na LZO w 2012 r. 
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LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA 
OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

w sezonie 2012 
OWIES 

 
Plonowanie odmian w latach  (w % wzorca) 

Lp. Odmiana 

Plon ziarna z łuską Plon ziarna bez łuski 

w woj. 

mazowieckim 
średnio w kraju 

2009-2011 2008-2010 

     wzorzec, dt z ha 63,8 63,6           46,7 

1. Arden 103* 100 100 

2. Bingo 106 103 107 

3. Krezus 101 99 96 

4. Zuch 102 98 99 
      Wzorzec – odmiany badane  

      *-średnia z lat 2010-2011 



 

 
 

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian 
dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU 

Lp. Odmiana 
Mączniak 
(skala 9°) 

Rdza 
wieńcowa 
(skala 9°) 

Rdza 
źdźbłowa  

(skala 9°) 

Helminto-
sporioza 
(skala 9°) 

Wyleganie 
(skala 9°) 

Wysokość 
roślin 

(cm) 

Masa 
1000 

ziaren 
(g) 

1. Arden 7,9 8,3 8,1 7,8 5,6 98 34,1 

2. Bingo 8,0 7,8 7,9 7,5 6,0 105 41,9 

3. Krezus 7,8 8,1 8,0 7,5 6,3 97 34,9 

4. Zuch 7,6 7,6 7,9 7,7 6,2 104 35,9 
Skala 90 – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą  

 
 


