Jak najlepiej dobierać odmiany
do warunków gospodarstwa?
Rolnik może dzisiaj wybierać odmiany z bardzo szerokiej listy dla każdego ważniejszego gatunku
roślin uprawnych, np. dla pszenicy ozimej w polskim rejestrze jest ponad 150 odmian a dodatkowe
kilkadziesiąt odmian jest dostępnych na rynku z katalogu unijnego. Co roku są rejestrowane i wprowadzane na rynek nowe odmiany, które każdy sprzedający zachwala i poleca – jak dobrze wybrać?
Od kilkunastu lat prowadzony jest
w Polsce niezależny system badań
odmianowych, prowadzony przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU), w celu wspierania rolników w wyborze odmian najbardziej odpowiednich do lokalnych
warunków klimatyczno-glebowych, intensywności uprawy oraz przeznaczenia zbioru – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO).
PDO jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym
znaczeniu gospodarczym, wpisanych do
Krajowego rejestru lub znajdujących się
we wspólnotowych katalogach odmian,
dostępnych na naszym rynku nasiennym.
Badania odmian są ukierunkowane
bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej i w zależności od gatunku prowadzone są w kilu do kilkudziesięciu
doświadczeniach polowych, rozloko-

wanych w najważniejszych rejonach
uprawy danego gatunku. Oceniane są
m.in. poziom plonowania, zimotrwałość,
odporność na poszczególne choroby,
odporność na wyleganie itd.
Na bazie wyników tych doświadczeń
wydawane są publikacje zarówno centralne, jak i regionalne, zawierające obiektywne wyniki doświadczeń i inne informacje o odmianach najbardziej przydatnych
i polecanych do uprawy. Na ich bazie
w poszczególnych województwach
tworzone są „Listy odmian zalecanych
do uprawy na obszarze województwa”
(LOZ), stanowiąc ważne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian
do uprawy w danym terenie.
Szersze informacje o systemie badań
PDO, odmianach rekomendowanych do
uprawy w poszczególnych gatunkach
i województwach oraz opracowania wyniki prowadzonych doświadczeń można
znaleźć w internecie w aplikacji:
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Aplikacja jest dostępna na stronie
internetowej (www.coboru.pl). W tym
samym miejscu oprócz wyników badań i LOZ można znaleźć „Charakterystykę odmian”, która umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi ocenami
wartości gospodarczej danej odmiany,
„Porównanie odmian pod względem
wybranych cech”, umożliwia w danym
gatunku dokonywanie wyboru odmian
najlepszych w interesującej nas cesze,
np.: plonowaniu, zimotrwałości, jakości,
odporności na choroby i wyleganie itd.
Publikacje wyników PDO centralne
i regionalne są dostępne w poszczególnych SDOO i ZDOO. Adresy tych jednostek można znaleźć na stronie internetowej COBORU.

