
  

 

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY 
ODMIAN 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 

Ziemniaki bardzo wczesne 
 

 
        DENAR 
        Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie 

użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 

Przydatna do uprawy na wczesny zbiór.  

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności 

(Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r. 

 
„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 

Zamarte ul. Parkowa 1 

PL- 89-430 Kamień Krajeński 
 

        LORD    
          Odmiana bardzo wczesna,  jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie 

użytkowego, o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji 

handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. 

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy  ocena odporności 

(Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007  r. 

 
„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 

Zamarte ul. Parkowa 1 

   PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

        MIŁEK 
        Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 

mączystego, polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Daje duży plon bulw. Szybkie 

tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże 

okrągłoowalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie 

miąższu surowego bardzo małe, po ugotowaniu nie występuje. Zawartość skrobi średnio  

14 %. 

       Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusy Y oraz średnio 

odporna  na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 

 Wpisana na LZO w 2009 r. 

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 
Zamarte ul. Parkowa 1 

PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

 



     IMPALA 
    Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. 

Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Mniej przydatna do 

uprawy na bardzo wczesny zbiór, gdyż daje wtedy niższe plony od odmian o wczesności 

Ruty. 

    Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusa Y, dość odporna na 

wirusa liściozwoju, bardzo podatna na porażenia zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w 

całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. 

Wpisana na LZO w 2011 r. 

 

Agrico Polska sp. z o.o. 
ul. Staromiejska 7A 

PL-84-300 Lębork 

 

   VIVIANA 
   Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. 

Bulwy duże bardzo kształtne, okrągłoowalne o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtej 

barwie miąższu. 

  Odmiana dość plenna, o przeciętnym tempie gromadzenia plonu.  

  Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirus Y i lisciozwoju, bardzo 

podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r. 

 
Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 

Laski Koszalińskie 3A 

PL-76-039 Biesiekierz 

 
Ziemniaki  wczesne 

 

        CYPRIAN   
        Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym.  

        Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym 

miąższu. Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. 

Zawartość skrobi w bulwach ok. 13%.  

        Odporna na mątwika ziemniaczanego; średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju oraz 

na zarazę ziemniaka. Wpisana na LZO w 2010 r. 

 
Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 

Strzekęcino11 

PL-76-024 Świeszyno 

        OWACJA 
        Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 

mączystego.  

        Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Bulwy bardzo duże, 

okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu, który po ugotowaniu nie 

ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 13,5%. 

        Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wśród odmian w grupie wczesnej cechuje się 
dużą odpornością na wirusa Y oraz liściozwoju. Dość podatna na porażenie zarazą 
ziemniaka. Wpisana na LZO w 2008 r. 

 



Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

        VINETA 
        Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do 

sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności   

(Y; L) = (7; 8), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r. 

 

Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 
Laski Koszalińskie 3 A  

PL-76-039 Biesiekierz 

 
        MICHALINA 
       Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym 

smaku. 

Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i 

jasnożółtym miąższu. 

     Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirus Y, podatna na liściozwój i porażenia zarazą 
ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r. 

 

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 
Zamarte ul. Parkowa 1 

PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

ARUBA 
Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. 

Bulwy średniej wielkości, owalne, kształtne, o płytkich oczkach i kremowym miąższu. 

Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi 

ok. 14,5 %. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego, Bardzo odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus 

liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. 

Zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Wpisana na LZO w 2012 r. 

 
„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 

Zamarte ul. Parkowa 1 

PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

 

Ziemniaki  średniowczesne 
 

        
        SATINA 
        Odmiana średnowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo 

dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo 

kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu.  

        Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na 

wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r. 



   

Solana Polska sp. z o.o. 
Zduny 25 

PL-99-440 Zduny 

 

        TAJFUN  
        Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. 

Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i 

żółtym miąższu. 

        Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej.  

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na 

porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r. 
 

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

 

        FINEZJA 
        Odmiana średnowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 

mączystego. Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym 

miąższu. Plenność bardzo dobra, udział frakcji handlowej w plonie duża. Zawartość skrobi 

ok. 14,5%. Przydatna również do produkcji frytek. 

        Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju, dość podatna 

na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2010 r. 

 

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 
Zamarte  ul. Parkowa 1 

                                                     PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 
    AMETYST 
    Odmiana  średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym  do lekko 

mączystego, o przeciętnym smaku. 

Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, przeciętnej 

głębokości oczek, jasnobeżowej skórce kremowej barwie miąższu. 

   Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego, Cechuje się wysoką odpornością na wirus Y oraz 

średnią na wirus liściozwoju, dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka. 

 Wpisana na LZO w 2012 r. 

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

 

   GAWIN 
   Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 

mączystego, o przeciętnym smaku. Przydatna do produkcji frytek. 

Bulwy duże o dość regularnym kształcie, dość płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej 

barwie miąższu. 

   Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirus Y i liściozwiju, podatna na porażenie 

zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2012 r. 



Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

 

    STASIA 
     Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym 

smaku. 

Bulwy bardzo duże , o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym 

miąższu. 

    Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, odporna na wirus 

liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r. 

 

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 
Zamarte  ul. Parkowa 1 

                                                     PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

Ziemniaki  średniopóźne i późne 
 
          

        SYRENA 
        Odmiana średniopóźna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym 

smaku. 

        Odmiana plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 

        Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio 

odporna na wirusa liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na 

LZO w 2007 r. 

 

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

 

   SOPLICA 
   Odmiana późna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 

mączystego, o dość dobrym smaku. 

Bulwy bardzo duże o regularnym okrągłoowalnym kształcie i dość płytkich oczkach. Skórka 

żółta, miąższ jasnożółty. 

   Odmiana bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Zawartość 
skrobi w bulwach ok. 13%. 

   Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko odporna na wirus Y oraz odporna na wirus 

liściozwoju. Dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Walory odpornościowe (wirusy 

oraz choroby grzybowe) wskazują , że może być uprawiana w systemie ekologicznym. 

Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a zwłaszcza w rejonach o dużym zagrożeniu 

wirusami. Wpisana na LZO w 2011 r. 

 

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie 
Strzekęcino 11 

PL-76-024 Świeszyno 

 



ZENIA 
Odmiana średniopóźna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do 

ogólnoużytkowego, odość dobrym smaku. 

Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne o regularnym kształcie i bardzo płytkich 

oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. 

Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. 

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, podatna na wirus 

liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2012 r. 

 

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR 
Zamarte  ul. Parkowa 1 

                                                     PL- 89-430 Kamień Krajeński 

 

 

 

 

 

 

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA 
OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

w sezonie 2012 
 

Ziemniak bardzo wczesny 
      

 
                                 Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian 

dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU 

Lp. Odmiana 

Zaraza 

ziemniaka 

(skala 9o) 

Parch 

zwykły 

(skala 9o) 

Czarna nóżka 

 (skala 9o) 

 Typ kon- 

sumpcyjny 

Smak 

(skala 9o) 

Barwa 

skórki 

Barwa            

miąższu 

 

 

Kształt 

bulw 

 

 

1. DENAR 3 7,7 5 AB 7 ż jż oow 

2. IMPALA 2 7,9 6 AB 7 ż jż ow 

3. LORD 3 7,7 6 AB 7 ż jż oow 

4. MIŁEK 2 8,3 b.d. BC 6,5 ż jż oow 

5. VIVIANA 2 7,5 b.d. AB 7 ż jż oow 

Skala 9
0
 – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą  

b.d.- brak danych 

   



  Ziemniak  wczesny 
 

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

Lp. Odmiana 
Alternarioza 

(skala 9o) 

Parch 

zwykły 

(skala 9o) 

Pustowatość 
(% bulw) 

Rdzawa 

plamistość 
miąższu 

(% bulw) 

Zaraza 

ziemniaka 

(skala 9o) 

Typ kon- 

sumpcyjny 

Barwa            

miąższu 

 

 

Kształt 

bulw 

 

 

1. ARUBA 8,1 8,1 2,8 0,8 4           B           ow kr 

2. CYPRIAN 8,2 7,6 1,0 0,4 5           B oow jż 

3. MICHALINA 8,1 7,6 0,1 0,8 3           B oow jż 

4. OWACJA 7,8 8,0 0,6 0,1 4 B-BC oow jż 

5. VINETA 7,2 8,1 0,3 0,0 2           AB oow ż 

Skala 9
0
 – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą  

 

 

Ziemniak średniowczesny 
 

 

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

Lp. Odmiana 
Alternarioza 

(skala 9o) 

Parch 

zwykły 

(skala 9o) 

Pustowatość 
(% bulw) 

Rdzawa 

plamistość 
miąższu 

(% bulw) 

Zaraza 

ziemniaka 

(skala 9o) 

Typ kon- 

sumpcyjny 

Barwa            

miąższu 

 

 

Kształt 

bulw 

 

 

1. AMETYST 8,1 7,8 0,9 0,3 6           BC          kr oow 

2. FINEZJA 8,3 7,8 1,1 0,6 4,5           BC          jż oow 

3. GAWIN 8,2 7,8 1,0 0,3 3 B-BC          jż oow 

4. SATINA 8,3 8,2 0,0 0,0 3           B          ż oow 

5. STASIA 7,9 8,3 1,1 -1,6 4           B          ż oow 

6. TAJFUN 8,1 7,9 0,9 0,0 5 B-BC          ż oow 

Skala 9
0
 – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą  

 

 

 

 

 
 
 
 



Ziemniak średniopóźny i poźny  

 

 

 

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

Lp. Odmiana 
Alternarioza 

(skala 9o) 

Parch 

zwykły 

(skala 9o) 

Pustowatość 
(% bulw) 

Rdzawa 

plamistość 
miąższu 

(% bulw) 

Zaraza 

ziemniaka 

(skala 9o) 

Typ kon- 

sumpcyjny 

Barwa            

miąższu 

 

 

Kształt 

bulw 

 

 

1. SOPLICA 8,4 7,6 2,8 0,6 6            BC           jż oow 

2. SYRENA 7,2 7,6 0,3 0,6 5            B           ż ow 

3. ZENIA 7,6 7,7 0,8 0,6 4 AB-B           ż oow 

Skala 9
0
 – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą  

Kształt bulw: ow- owalny, oow- okrągłoowalny 

Typ konsumpcyjny: AB- sałatkowy, B- ogólnoużytkowy, BC- lekko mączysty 

Barwa miąższu: ż- żółta, jż- jasnożółta, kr- kremowa 

 

 
 

 

 

 


