Posiedzenie Śląskiego Zespołu PDOiR

9 lutego 2012 r. w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się robocze
posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowergo Doświadczalnictwa Odmianowego(PDOiR). W naradzie
uczestniczyli: Aleksandra Banasiak-Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Roman
Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zespołu (PDOiR)
dyrektor Oddziału Terenowego COBORU SDOO w Pawłowicach - Norbert Styrc.
Program posiedzenia obejmował:
-sprawozdanie z realizacji programu(PDOiR) w roku 2011
-ocenę doświadczeń przeprowadzonych w sezonie doświadczalnym 2011roku na terenie województwa
śląskiego – Teresa Ryszka Inspektor Rejonu VI Oceny Odmian
-opracowanie list zalecanych odmian(LZO) dla 11 gatunków roślin rolniczych na rok 2012 na podstawie
wyników PDOi R zrealizowanych w województwie śląskim w latach 2009 – 2011
-przedstawienie planów dotyczących organizacji i realizacji programu PDOiR w województwie śląskim w
roku 2012
Najważniejsze zmiany na listach LZO w roku 2012 w poszczególnych gatunkach:
Pszenica ozima:
- wpisano na LZO odmiany: Askalon, Bystra
-wstępna rekomendacja (WR) odmiany: Kepler, Ozon, Banderola
-skreślono z LZO odmiany: Cubus, Bogatka, Figura, Nateja
Jęczmień ozimy:
- wpisano na LZO odmianę: Merle
-wstępna rekomendacja (WR) odmiana: Souleyka
-skreślono z LZO odmiany: Fridericus, Karakan
Pszenżyto ozime:
- wpisano na LZO odmiany: Atletico, Borwo, Tulus
-skreślono z LZO odmianę: Grenado
Żyto ozime:
- wpisano na LZO odmiany: Palazzo, Gonello
Rzepak ozimy:
- wpisano na LZO odmiany: Poznaniak, Casoar
-wstępna rekomendacja (WR): Artoga, Sherlock, DK Example, Sy Kolumb
-skreślono z LZO odmiany: Cabriolet, Remy, Bellevue, Extend
Pszenica jara:
-skreślono z LZO odmianę: Walutę
Jęczmień jary:
- wpisano na LZO odmiany: Suweren, Atico
-wstępna rekomendacja (WR) odmiany:Iron, Natasia
-skreślono z LZO odmiany: Bryl, Justina, Stratus, Frontier
Owies:
- wpisano na LZO odmiany: Siwek, Arden, Haker
-skreślono z LZO odmiany: Rajtar, Furman, Polar
Ziemniak:
-wstępna rekomendacja (WR) odmiany: Viviana, Tetyda
-skreślono z LZO odmiany: Impala, Cekin
W LZO groch i pszenżyta jarego pozostały odmiany takie same jak były w roku 2011.
Na zakończenie obrad przewodniczący zespołu podziękował wszystkim uczestnikom programu którzy
prowadzą doświadczenia za zaangażowanie i duży wkład pracy oraz Zarządowi Województwa Śląskiego,
Śląskiej Izbie Rolniczej i innym instytucjom biorącym udział w programie za zrozumienie, docenienie
problemu i wsparcie finansowe. Realizacja i podejmowanie nowych zadań związanych z programem
PDOiR nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy wszystkich instytucji i firm pracujących na rzecz
rolnictwa śląskiego.

