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         Klasyfikacja wrażliwości na metrybuzynę  

        ODMIANY Z HODOWLI EUROPLANT 2016                          

  

niewrażliwa -przy zalecanej dawce 

średnia wrażliwość - przy niekorzystnych warunkach  

wrażliwa -już przy małych dawkach, zaleca się nie stosować 

   

Odmiana Przedwschodowo Powschodowo 

Afra niewrażliwa niewrażliwa 

Agria niewrażliwa średnia wrażliwość 

Alexandra niewrażliwa niewrażliwa 

Allians niewrażliwa średnia wrażliwość 

Amado niewrażliwa średnia wrażliwość 

Andrea niewrażliwa średnia wrażliwość 

Annalena niewrażliwa wrażliwa 

Antina niewrażliwa niewrażliwa 

Antonia niewrażliwa średnia wrażliwość 

Anuschka niewrażliwa niewrażliwa 

Augusta niewrażliwa średnia wrażliwość 

Belana niewrażliwa niewrażliwa 

Bellarosa średnia wrażliwość średnia wrażliwość 

Bellinda wrażliwa wrażliwa 

Bernina niewrażliwa niewrażliwa 

Camilla średnia wrażliwość średnia wrażliwość 

Captiva średnia wrażliwość średnia wrażliwość 



 

2 

 

Cardinia niewrażliwa niewrażliwa 

Catania niewrażliwa niewrażliwa 

Cilena niewrażliwa niewrażliwa 

Colette niewrażliwa niewrażliwa 

Concordia niewrażliwa niewrażliwa 

Constantina niewrażliwa niewrażliwa 

(Corinna) niewrażliwa średnia wrażliwość 

Coronada niewrażliwa niewrażliwa 

Corsa niewrażliwa niewrażliwa 

Cosma niewrażliwa niewrażliwa 

Cumbica niewrażliwa niewrażliwa 

Danuta niewrażliwa niewrażliwa 

Ditta niewrażliwa niewrażliwa 

Donata niewrażliwa niewrażliwa 

Eldena niewrażliwa niewrażliwa 

Elfe niewrażliwa średnia wrażliwość 

Eurobona niewrażliwa wrażliwa 

Eurobravo niewrażliwa niewrażliwa 

Euroflora niewrażliwa niewrażliwa 

Eurogrande niewrażliwa niewrażliwa 

Euroking niewrażliwa niewrażliwa 

Euroluna niewrażliwa niewrażliwa 

Euronova niewrażliwa niewrażliwa 

Europrima średnia wrażliwość wrażliwa 

Euroresa niewrażliwa niewrażliwa 

Eurostarch niewrażliwa niewrażliwa 

Eurotango niewrażliwa wrażliwa 

Eurotonda niewrażliwa niewrażliwa 

(Euroviva) niewrażliwa niewrażliwa 

Finka niewrażliwa średnia wrażliwość 

Georgina niewrażliwa niewrażliwa 

Gloria średnia wrażliwość średnia wrażliwość 
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Glorietta niewrażliwa niewrażliwa 

Gunda niewrażliwa niewrażliwa 

Hansa niewrażliwa niewrażliwa 

HAP 125 niewrażliwa niewrażliwa 

Honorata niewrażliwa średnia wrażliwość 

Impala niewrażliwa niewrażliwa 

Isabelia niewrażliwa średnia wrażliwość 

Ivetta niewrażliwa niewrażliwa 

Jelly niewrażliwa średnia wrażliwość 

Julinka niewrażliwa niewrażliwa 

Jurata niewrażliwa wrażliwa 

Kuras niewrażliwa niewrażliwa 

Laura wrażliwa wrażliwa 

Lavinia niewrażliwa średnia wrażliwość 

Leandra niewrażliwa niewrażliwa 

Levantina niewrażliwa niewrażliwa 

Leyla niewrażliwa niewrażliwa 

Liliana niewrażliwa średnia wrażliwość 

Lorena niewrażliwa niewrażliwa 

Lucilla niewrażliwa niewrażliwa 

Lyoness niewrażliwa średnia wrażliwość 

Madeira niewrażliwa średnia wrażliwość 

Madison niewrażliwa średnia wrażliwość 

Malika wrażliwa wrażliwa 

Marabel niewrażliwa średnia wrażliwość 

Marena niewrażliwa średnia wrażliwość 

Mariola niewrażliwa średnia wrażliwość 

Marlen średnia wrażliwość wrażliwa 

Melba niewrażliwa niewrażliwa 

Merida niewrażliwa niewrażliwa 

Milva niewrażliwa niewrażliwa 

Monique niewrażliwa niewrażliwa 
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Montana niewrażliwa średnia wrażliwość 

Nandina niewrażliwa niewrażliwa 

Nebraska niewrażliwa niewrażliwa 

Nicola niewrażliwa niewrażliwa 

Omega niewrażliwa niewrażliwa 

Osria niewrażliwa niewrażliwa 

Otolia niewrażliwa niewrażliwa 

Ottawa niewrażliwa średnia wrażliwość 

Pauline niewrażliwa wrażliwa 

Preciosa niewrażliwa średnia wrażliwość 

Quarta niewrażliwa niewrażliwa 

Ramona wrażliwa wrażliwa 

Red Fantasy wrażliwa wrażliwa 

Red Sonia średnia wrażliwość wrażliwa 

Regina niewrażliwa niewrażliwa 

Ribera niewrażliwa średnia wrażliwość 

Ricarda średnia wrażliwość wrażliwa 

Roberta niewrażliwa niewrażliwa 

Rumba niewrażliwa niewrażliwa 

Sanibel wrażliwa wrażliwa 

Saturna niewrażliwa niewrażliwa 

Sieglinde niewrażliwa niewrażliwa 

Solara niewrażliwa niewrażliwa 

Sorentina niewrażliwa niewrażliwa 

Svenja niewrażliwa niewrażliwa 

Thalessa niewrażliwa niewrażliwa 

Toccata niewrażliwa średnia wrażliwość 

Tomensa niewrażliwa niewrażliwa 

Tonia niewrażliwa niewrażliwa 

Torenia niewrażliwa niewrażliwa 

Valery średnia wrażliwość wrażliwa 

Venezia wrażliwa wrażliwa 
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Vineta niewrażliwa wrażliwa 

Viviana niewrażliwa średnia wrażliwość 

Zuzanna niewrażliwa niewrażliwa 

  


