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Krajowy Rejestr  
 Obecnie w Krajowym Rejestrze (KR) znajduje się 112 odmian ziemniaka (stan na 
1.02.2016), w tym 65 odmian krajowych. W 2016 r. do KR wpisano 9 nowych odmian ziem-
niaka: 7 jadalnych – Tacja i Tonacja (bardzo wczesne), Lawenda, Madeleine, Manitou (wcze-
sne), Aldona, Lech (średnio wczesne), 1 przeznaczona głównie do produkcji chipsów - Lady 
Rosetta (wczesna) oraz 1 skrobiowa – Amarant (średniopóźna). W czerwcu 2015 r. skreślono 
z KR 6 odmian: Hubal, Tetyda (HZ Zamarte); Jutrzenka, Legenda, Sonda (PMHZ Strzekęcin) 
oraz Veronie (KWS Potato). Ponadto w br. wygasł okres wpisu dla odmian: Marlen, Roko 
(Agrico), Agnes, Roxana (Europlant) oraz Courlan (Pepsico) a przedłużono okres wpisu o 
kolejne 10 lat (do 31.12.2025) dla 3 odmian: Inwestor, (PMHZ Strzekęcin); Jelly (Europlant); 
Oman (HZ Zamarte)    
 W grupie odmian jadalnych jest 16 odmian bardzo wczesnych, 27 wczesnych, 33 śre-
dniowczesne, 9 średniopóźnych i 1 późna. Odmiany jadalne, przeznaczone do bezpośredniej 
konsumpcji wyróżniają się dobrą smakowitością, typem konsumpcyjnym (A – sałatkowy, B – 
ogólnoużytkowy, C – mączysty),  regularnym kształtem bulw, płytkimi oczkami, gładką 
skórką i jednorodnym miąższem (bez wad).   
 W grupie 26 odmian przeznaczonych do produkcji skrobi jest 1 odmiana wczesna, 12 śre-
dniowczesnych, 4 średniopóźne i 9 późnych. Najważniejszą cechą wyróżniają odmiany skro-
biowe jest duży plon skrobi i duża jej koncentracja w bulwach.  
 Cechami decydującymi o przydatności odmian do produkcji frytek i chipsów są poziom 
cukrów redukujących oraz zawartość suchej masy i skrobi. Wśród krajowych odmian 4 wyka-
zują przydatność do produkcji chipsów (Etiuda, Etola, Gracja, Justa) oraz 2 do produkcji fry-
tek (Gawin, Finezja). Natomiast w grupie odmian zagranicznych 6 odmian jest polecanych do 
przetwórstwa na chipsy (Augusta, Courage, Honorata, Lady Claire, Lady Rosetta, Lavinia, 
VR808) i 8 na frytki (Amora, Asterix, Fianna, Fresco, Innovator, Jurata, Raja, Victoria). 

 Oprócz przebadanych w naszych warunkach przyrodniczo-klimatycznych odmian z 
KR od 1 maja 2004 r. mogą być uprawiane i reprodukowane odmiany z listy Wspólnotowego 
katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Katalog ten tworzą odmiany zarejestrowane w po-
szczególnych krajach członkowskich UE. Odmiany ziemniaka znajdujące się w CCA (1654 
wg danych z 2015 r.) są dopuszczone do obrotu na całym terytorium Unii. Lista odmian 
ziemniaka wpisywanych zarówno do katalogu CCA oraz do KR systematycznie od kilkunastu 
lat się poszerza. W porównaniu z rokiem 2014 liczba odmian reprodukowanych w Polsce 
spoza rejestru krajowego wzrosła ze 114 do 125. Głównym kryterium rejestracji odmian, za-
równo w Polsce, jak i za granicą jest ich zadowalająca wartość gospodarcza. Zadaniem ho-
dowli roślin jest ciągłe dostarczanie nowych odmian, o doskonalszych właściwościach, zado-
walającej wartości gospodarczej. Za odmianę o zadowalającej wartości gospodarczej uważa 
się odmianę, która w porównaniu z odmianami wpisanymi do krajowego rejestru, na całym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niektórych jej regionach, ma takie właściwości, któ-
re powodują poprawę wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i użytkowaniu roślin 
lub wyrobów z nich wytworzonych, przy czym dopuszcza się, aby pojedyncze, niekorzystne 
właściwości odmiany, w porównaniu z odmianami wpisanymi do krajowego rejestru, były 
zrekompensowane innymi korzystnymi właściwościami. Odmiany jako podstawowy środek 
produkcji w uprawie roślin decydują o wielkości i jakości zbioru, a tym samym o opłacalności 
i możliwości zbytu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 



Celem opracowania jest analiza struktury odmianowej nasiennictwa ziemniaka w Polsce oraz 
porównanie cech użytkowych, które mogą być pomocne przy doborze odmian w poszczegól-
nych regionach naszego kraju.  
 
Nowości odmianowe 2016 

- Aldona (d. ZAH 21613) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużyt-
kowy do lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp.z o.o. - Grupa 
IHAR. Bardzo plenna, plon ogólny wg doświadczeń COBORU – 506 dt/ha, charakteryzuje 
się stabilną plennością w latach badań. Wysoko odporna na wirus Y (8), dość odporna na po-
rażenie zarazą ziemniaka (5). 

- Amarant (d. STB 20813) - odmiana skrobiowa średniopóźna; zgłaszający: Pomorsko-
Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Średnia zawartość skrobi 
20,2%. Plenna, plon ogólny – 427 dt/ha. Charakteryzuje się fioletową barwą skórki i białą 
barwą miąższu. Wysoko odporna na wirus Y (8), dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka 
(6,5). 

- Lawenda (d. ZAH 21113) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; 
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR. Bardzo plenna – 498 
dt/ha, o stabilnym plonie w latach badań. Charakteryzuje się jasno czerwoną barwą skórki. 
Wysoko odporna na wirus Y (8), dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka (4). 

 - Lady Rosetta - odmiana przeznaczona głównie do produkcji chipsów, wczesna, typ kon-
sumpcyjny lekko mączysty do mączystego; zgłaszający: LIND sp. z o.o. Plon średni – 401 
dt/ha. Charakteryzuje się czerwoną barwą skórki. Podatna na wirus Y (3-4), bardzo podatna 
na porażenie zarazą ziemniaka (3). 

- Lech (d. ZAH 21413) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytko-
wy do lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR. 
Plenna – 443 dt/ha, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie i stabilną plennością w latach 
badań. Charakteryzuje się jasno czerwoną barwą skórki. Wysoko odporna na wirus Y (8), 
średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka (5). 

- Madeleine - odmiana jadalna wczesna do średniowczesnej, typ konsumpcyjny ogólnoużyt-
kowy; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o. Bardzo plenna – 498 dt/ha, o dużym udziale frak-
cji handlowej w plonie. Wysoko odporna wirus Y (8), bardzo podatna na porażenie zarazą 
ziemniaka (2,5). 

- Manitou - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużyt-
kowego; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o. Plenna – 458 dt/ha, o dużym udziale frakcji 
handlowej w plonie.  Charakteryzuje się czerwoną skórki. Bardzo podatna na wirus Y (3-4), 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka (4). 

- Tacja (d. ZAH 21313) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużyt-
kowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR. Plenna, plon ogól-
ny, po zakończeniu wegetacji – 437 dt/ha, po 40 dniach od wschodów – 218 dt/ha. Wysoko 
odporna wirus Y (8), bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka (3). 



- Tonacja (d. STB 20213) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy; 
zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. 
Plenna, charakteryzuje się stabilną plennością w latach badań, plon – 467 dt/ha. Wysoko od-
porna wirus Y (8), bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka (3). 

Produkcja nasienna w Polsce  

W 2015 r. oceniono ogółem 5639 ha powierzchni nasiennej ziemniaka. Zakwalifikowano 
polowo 5567 ha, co stanowi ok. 2% całkowitej powierzchni uprawy ziemniaków w Polsce. W 
stosunku do ubiegłego roku powierzchnia plantacji nasiennej wzrosła o 324 ha, a liczba 
odmian będących w reprodukcji o 11 (tab. 1). 

Tabela 1 
Udział odmian ziemniaka w nasiennictwie w 2015 r. 

Dostawca,  
producent materiałów  

nasiennych 
Liczba  

odmian w KR 

Liczba  
odmian  

w produkcji  
nasiennej 

Powierzchnia  
reprodukcji  

nasiennej (ha) 

Struktura 
(%) 

Hodowla polska Jadalne 36                                             33 869,3 15,6 
 przetwórstwo   1 1     2,8     0,05 
 skrobiowe 22 21 765,1 13,7 
Razem 59 55       1637,1 29,4 
Hodowla  jadalne 30 18 846,5 15,2 
zagraniczna przetwórstwo 16 12 923,9 16,6 
 skrobiowe   3               3 143,5   2,6 
Razem 49 33       1913,9 34,4 
Hodowla zagraniczna 
(katalog CCA)                           - 125 2016 36,2 

Razem                         108 213 5567,0   100,0 
 
Odmiany dominujące w reprodukcji nasiennej. W Polsce 28 czołowych odmian o naj-

wyższym udziale w reprodukcji nasiennej (powyżej 1%) zajmuje 54%  powierzchni nasien-
nej, pozostałe 46% tego areału tworzy 185 odmian o udziale w rynku poniżej 1%. Odmiany 
jadalne stanowią 48%, (tab. 2 i 6), przeznaczone do przetwórstwa spożywczego 50% (tab. 3, 5 
i 6), a skrobiowe tylko 2% (tab. 3). W sektorze odmian jadalnych  największą powierzchnię 
nasienną ma znana niemiecka Vineta, o 8-proc. udziale w reprodukcji. Mniejszą powierzchnię 
nasienną, o udziale w strukturze od 3,4 do 3,1%, zajmują 3 odmiany polskiej hodowli – bar-
dzo wczesne Denar i Lord oraz średnio wczesna Tajfun. Na dalszych miejscach w tabeli, 
udział w strukturze  od 1,7 do 1,3%, lokują się 3 odmiany niemieckie: średnio wczesna Sati-
na, wczesna Bellarosa i średnio późna Jelly oraz polska Irga. Zwraca uwagę dobre miejsce 
odmiany Riviera (1,1%), jest to nowo zarejestrowana, bardzo wczesna odmiana hodowli ho-
lenderskiej.  

Każda z tych odmian oprócz bardzo dobrego smaku i wysokiej plenności ma również do-
brą morfologię bulw: płytkie oczka i co najmniej dobrą regularność kształtu. Odmiany te re-
prezentują różne typy kulinarne: Denar, Lord, Riviera i Vineta – typ AB (miąższ o zwięzłej 
konsystencji i delikatnej strukturze); Irga, Satina, Bellarosa i Jelly – typ B (miąższ lekko mą-
czysty, wilgotny, o dość zwięzłej konsystencji); Tajfun – typ B-BC (miąższ lekko mączysty). 

W następnej grupie odmian bardzo popularnych w produkcji nasiennej, przydatnych do 
smażenia, głównie na frytki lub chipsy, występują tylko odmiany zagraniczne. Są one 
pożądane przez przemysł przetwórczy. Często w umowach kontraktacyjnych wskazana jest 
określona technologia uprawy i parametry surowca. Dominująca odmiana z krajowego 



rejestru to Innovator, o 9-proc. udziale w reprodukcji, następnie Lady Rosetta i Hermes, z 
katalogu wspólnotowego, niechronione prawem autorskim (tzw. odmiany wolne), o 2-3-proc. 
udziale w rynku nasiennym (tab. 5). Dość dużą powierzchnię – 91 ha (1,6% udziału w rynku) 
– zajmuje VR 808, średnio wczesna odmiana hodowli KWS, charakteryzująca się dłuższym 
okresem spoczynku i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe trzy (Fresco, 
Asterix i Victoria), znane odmiany hodowli holenderskiej i utrzymujące się już blisko 15 lat 
na rynku nasiennym, mają niski w nim udział, odpowiednio od 0,9 do 0,2%. W sektorze 
odmian skrobiowych (tab. 4) pierwsze miejsca zajmują znane odmiany polskiej hodowli Kuba 
i Glada, następnie niemiecka Zuzanna, zarejestrowana w 2007 r., również średnio wczesna i 
odporna na wirus Y, ale o niższym plonie skrobi. Czwarte miejsce zajmuje późna Skawa, o 
podwyższonej zawartości skrobi. Nieco dalsze miejsca w tabeli zajmują znane polskie 
odmiany Jasia i Hinga, o udziale w reprodukcji nasiennej 1,4 i 1,3%.  

 
Tabela 2  

Jadalne odmiany ziemniaka z KR, dostępne na rynku w sezonie 2015/2016, 
o udziale w rynku przekraczającym 0,2% (zakwalifikowane w ocenie polowej) 

Odmiana 
Właściciel odmiany, 

przedstawiciel  
hodowcy 

Udział 
w rynku (%) 

Powierzchnia 
nasienna (ha) 

Wskaźnik wzrostu 
powierzchni  

nasiennej w 2015 r.  
w porównaniu  

z 2014 (2014 = 100) 
Vineta Europlant Niemcy 7,9 437,4   87 
Denar HZ Zamarte 3,4 190,5   79 
Lord HZ Zamarte 3,1 174,8   83 
Tajfun PMHZ Strzekęcino 3,1 172,9   92 
Satina Solana Niemcy 1,7   94,7   81 
Bellarosa Europlant Niemcy 1,3   72,9   66 
Jelly Europlant Niemcy 1,3   72,3   69 
Irga PMHZ Strzekęcino 1,3   72,3   91 
Riviera Agrico Holandia 1,1   64,1 139 
Gwiazda HZ Zamarte 0,8   45,8 201 
Owacja PMHZ Strzekęcino 0,6   34,8   41 
Impala Agrico Holandia 0,6   33,3 114 
Sagitta HZPC Holandia 0,4   25,4 108 
Ignacy PMHZ Strzekęcino 0,4   24,1 219 
Miłek HZ Zamarte 0,4   20,9   75 
Michalina HZ Zamarte 0,4   20,4   67 
Arielle Agrico Holandia  0,4   20,2 100 
Cekin PMHZ Strzekęcino 0,3   16,4 104 
Bryza PMHZ Strzekęcino 0,3   16,2 103 
Viviana Europlant Niemcy 0,3   12,3 136 

 
Tabela 3 

Odmiany ziemniaka z KR do przetwórstwa spożywczego,  
dostępne na rynku w sezonie 2015/2016,  

o udziale w rynku przekraczającym 0,2% (zakwalifikowane w ocenie polowej) 

Odmiana 
Właściciel, 

przedstawiciel 
hodowcy 

Udział 
w rynku (%) 

Powierzchnia 
nasienna (ha) 

Wskaźnik wzrostu 
powierzchni  

nasiennej w 2015 r. 
w porównaniu  

z 2014 (2014 = 100) 



Innovator HZPC  9,8 547,0    120,1 
VR 808 KWS Holandia 1,6   91,4 145 
Fresco Agrico Holandia 0,9   51,4 107 
Asterix HZPC Holandia 0,3   18,6 130 
Victoria HZPC Holandia 0,2   11,6   78 

 
Tabela 4  

Skrobiowe odmiany ziemniaka z KR, dostępne na rynku w sezonie 2015/2016, 
o udziale w rynku przekraczającym 0,2% (zakwalifikowane w ocenie polowej) 

Odmiana 
Właściciel, 

przedstawiciel  
hodowcy 

Udział 
w rynku 

(%) 
Powierzchnia 
nasienna (ha) 

Wskaźnik wzrostu  
powierzchni nasiennej  

w 2015 r. w porównaniu 
z 2014 (2014 = 100) 

Kuba HZ Zamarte 2,0      112,9 127 
Glada PMHZ Strzekęcino 1,8 98,9 163 
Zuzanna Europlant 1,7 96,3 209 
Skawa HZ Zamarte 1,7 93,2 237 
Jasia HZ Zamarte 1,4 77,6 187 
Hinga PMHZ Strzekęcino 1,3 70,3 141 
Jubilat PMHZ Strzekęcino 1,1 63,9 387 
Inwestor PMHZ Strzekęcino 1,0 57,6   72 
Harpun PMHZ Strzekęcino 0,9 53,1 176 
Rudawa HZ Zamarte 0,9 48,0 127 
Kuras Agrico Holandia 0,8 45,0 114 
Pasat PMHZ Strzekęcino 0,7 38,7   86 
Gandawa HZ Zamarte 0,3 19,1 156 
Kaszub PMHZ Strzekęcino 0,2 13,6 680 
Ikar PMHZ Strzekęcino 0,2 10,8   49 

 
Tabela 5 

Odmiany ziemniaka z katalogu CCA  
o największym udziale w produkcji nasiennej Polski w 2015 r. – niechronione  

Odmiana Powierzchnia 
(ha) 

Udział 
(%) Przydatność użytkowa 

Typ  
kulinar-

ny* 

Lady Rosetta 180,8 3,2 przetwórstwo – chipsy, średnio  
wczesna C 

Hermes 113,7 2,0 przetwórstwo – chipsy, średnio  
wczesna do średnio późnej BC 

Saturna 53,7 1,0 przetwórstwo – chipsy, średnio  
wczesna do średnio późnej BC 

Russet Burbank 29,0 0,5 przetwórstwo – frytki, średnio  
wczesna do średnio późnej CD 

* BC (pośredni – ogólnoużytkowy do mączystego), C (mączysty), CD (pośredni – mączysty 
do bardzo mączystego) 

 
Odmiany z katalogu wspólnotowego (CCA). W tabeli 6 wymieniono odmiany przydatne 

na wszystkie kierunki użytkowania, z podziałem na przedstawicieli hodowcy w Polsce. W 
grupie odmian jadalnych, o udziale w powierzchni nasiennej od <0,2 do 2,9%, nastąpiła 
rotacja – trzy odmiany (Bellini, Nandina, Primadonna) zmniejszyły swój udział do poniżej 



0,2%, natomiast 6 nowych odmian powiększyło swoją powierzchnię nasienną.  Są to odmiany 
o zróżnicowanej wczesności (od bardzo wczesnej do średnio wczesnej), również o 
zróżnicowanym smaku i typie konsumpcyjnym od sałatkowego do ogólnoużytkowego. Do 17 
wzrosła liczba odmian przydatnych do przetwórstwa spożywczego (frytki, chipsy). Swoje 
miejsce w produkcji nasiennej (powyżej 0,2%) zaznaczyły odmiany: Destiny, Donald, 
Exellency, Fontane, Kiebitz, a wśród odmian skrobiowych, w tabeli 6, znalazły się 2 nowe: 
Verne i Eurogrande, o niewielkim udziale w strukturze (0,2 i 0,4%).  

Tabela 6 
Odmiany z katalogu CCA  

o największym udziale w produkcji nasiennej w Polsce w 2015 r.  

Odmiana 
Powierzchnia 

(ha) 
Udział 

(%) Przydatność użytkowa 
Typ  

kulinar-
ny* 

Przedstawiciel hodowcy „Solana Polska” Sp. z o.o. 
Verdi 158,6 2,9 przetwórstwo – chipsy, śr. wczesna BC 
Ludmilla   81,6 1,5 przetwórstwo – frytki, wczesna B 
Lilly   68,0 1,2 jadalna, średnio wczesna BC 
Red Lady   18,7 0,3 jadalna, średnio wczesna B 
Miranda 17,8 0,3 przetwórstwo – frytki, wczesna C 
Natascha 15,3 0,3 jadalna, wczesna B 
Belmonda   12,6 0,2 jadalna, średnio wczesna B 
Przedstawiciel hodowcy Agrico Polska Sp. z o.o. 
Markies 74,5 1,3 przetwórstwo – frytki, późna BC 
Agata 36,7 0,7 jadalna, bardzo wczesna AB 
Madeleine 35,5 0,6 jadalna, wczesna do śr. wczesnej AB 
Fontane 26,4 0,5 przetwórstwo – frytki, chipsy,  

średnio wczesna 
BC 

Rosagold 18,7 0,3 jadalna, śr. wczesna AB 
Arsenal 17,3 0,3 przetwórstwo – frytki, późna BC 
Destiny 16,5 0,3 przetwórstwo, chipsy, śr. wczesna C 
Excellency 15,4 0,3 przetwórstwo, frytki, śr. wczesna BC 
Przedstawiciel hodowcy Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.  
Omega   78,5 1,4 przetwórstwo – chipsy, śr. wczesna BC 
Eurogrande 20,8 0,4 skrobiowa, śr. późna - 
Anuschka 17,8 0,3 jadalna, bardzo wczesna - wczesnej  A 
Marabel 16,4 0,3 jadalna, wczesna B 
Red Sonia 13,8 0,25 jadalna, bardzo wczesna B 
Przedstawiciel hodowcy Norika Polska Sp. z o.o.  
Albatros 116,9 2,1 przetwórstwo – chipsy, śr. wczesna   C 
Gala   90,5 1,6 jadalna, wczesna   B 
Pirol   26,4 0,5 przetwórstwo – chipsy, śr. wczesna BC 

Kiebitz 13,4 0,25 przetwórstwo – chipsy, wczesna – 
średnio wczesnej  C 

Przedstawiciel hodowcy HZPC Polska Sp. z o.o.  
Taurus   50,5 0,9 przetwórstwo – chipsy, śr. wczesna BC 
Volumia   27,0 0,5 jadalna, bardzo wczesna AB 
Donald 22,0 0,4 przetwórstwo, frytki, chipsy, wcze-

sna – średnio wczesnej 
BC 

Colomba 18,7 0,3 jadalna, bardzo wczesna  AB 
Gioconda 14,25 0,25 jadalna, wczesna A 
Przedstawiciel hodowcy Agriana Sp. z o.o. 



Lady Claire 96,5 1,7 przetwórstwo – chipsy, wczesna BC 
Melody 29,4 0,5 jadalna, średnio wczesna  BC 
Lady Britta 16,6 0,3 przetwórstwo, chipsy, wczesna BC 
Przedstawiciel hodowcy PHU KARO  
Dominator 35,5 0,6 skrobiowa, średnio późna  - 
Verne 11,4 0,2 skrobiowa, średnio wczesna - 
Przedstawiciel hodowcy PepsiCo 
Smiths Comet 31,8 0,6 przetwórstwo – chipsy, wczesna C 
Brooke 16,4 0,3   

* typ kulinarny: AB (pośredni – sałatkowy do ogólnoużytkowego), B (ogólnoużytkowy) 
 
Podsumowanie 
1. W bieżącym roku odnotowano dalszy wzrost powierzchni plantacji nasiennych (o 324 ha). 
2. Udział odmian polskich na krajowym rynku nasiennym ziemniaka zmniejszył się do 29%. 
3. Wzrósł udział odmian przydatnych do przetwórstwa spożywczego i skrobiowego, zmalał 
natomiast udział jadalnych. 
4. W sektorze odmian jadalnych z KR na najwcześniejszy zbiór zdecydowanie dominują 
dwie odmiany polskiej hodowli Denar i Lord, dość dobrą pozycję zajmuje zarejestrowana w 
2015 roku holenderska Riviera. 
5. Wśród odmian wczesnych czołową pozycję zajmują niemieckie Vineta i Bellarosa. 
6. W grupie odmian na późniejszy zbiór dużą powierzchnię reprodukcji zajmuje polska od-
miana Tajfun, następnie niemieckie Satina i Jelly. Zwraca uwagę utrzymujący się udział po-
wyżej 1% odmiany Irga. 
7.  W sektorze odmian przydatnych do przetwórstwa spożywczego występują wyłącznie 
odmiany zagraniczne. Dominująca do przerobu na frytki jest odmiana Innovator, a na chipsy 
– Lady Rosetta i Hermes  
8. W sektorze odmian skrobiowych wzrastającą pozycję utrzymują 3 polskie odmiany: Ku-
ba, Glada i Skawa oraz niemiecka Zuzanna.  
9. Podlegająca szybkim zmianom struktura odmian o udziale w powierzchni nasiennej poni-
żej 1% powoduje rozdrobnienie produkcji i obrotów i zwiększa koszty transakcyjne na rynku 
nasiennym. 
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