
Regulacje dotyczące oceny selektów i odmian liliowców 
 
Przy wysyłaniu roślin należy przestrzegać następujących zasad:  

a) Wysyłka roślin powinna się zawsze odbywać w kwietniu, w miarę możliwości 
w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca.  

b) Do każdej z wyżej wymienionych stacji oceny należy wysłać po jednej roślinie 
z poszczególnych odmian lub siewek. Rośliny, które nie zostały przesłane do 
wszystkich trzech ogrodów, nie będą oceniane.  

c) Na początek każdy z hodowców może przysłać do oceny trzy różne odmiany lub 
siewki rocznie. W przyszłości ta liczba, zależnie od wpływów, zostanie 
dostosowana do powierzchni będących do dyspozycji poletek.  

d) Nadesłane rośliny powinny mieć przynajmniej po jednym silnym pędzie zdolnym do 
natychmiastowego kwitnienia, a oprócz tego nie więcej niż po dwa dodatkowe, 
niekwitnące pędy boczne. (Nie zaleca się przysyłania pojedynczej małej rozety liści, 
która w roku posadzenia wydałaby jedną słabą łodygę i wskutek tego całkowicie by 
się wyczerpała).  

e) Rośliny powinny być w każdym wypadku opatrzone wyraźną etykietą 
zawierającą jedynie numer siewki (dotyczy to również odmian już 
zarejestrowanych przez międzynarodowe instytucje) oraz określenie barwy 
kwiatów i wysokości rośliny. Na dołączonej kartce należy podać przy każdej 
odmianie, na czym Państwa zdaniem polega jej wartość jako nowości bądź 
w czym wyraża się postęp hodowlany1. Ponadto należy w razie potrzeby 
(szczegóły poniżej) zakwalifikować przesłaną roślinę do odmian krajobrazowych. 
Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo do oceniania odmiany zadeklarowanej 
jako odmiana krajobrazowa według zasad obowiązujących dla zwykłych odmian, 
o ile nie odpowiada ona podanej niżej definicji. 

f) Rośliny, których ocena się zakończyła, są usuwane z nasadzeń kontrolnych. Jeżeli 
hodowca wyraźnie nie zadysponuje inaczej, stacje oceny mogą oceniony materiał 
roślinny, po wydaniu oceny końcowej, wykorzystać w innym miejscu, ale nie mogą 
go oddawać osobom trzecim ani używać do celów komercyjnych. W szczególnych 
wypadkach hodowcy mogą żądać zwrotu roślin po zakończeniu oceny, przy czym 
muszą pokryć koszty transportu i opakowania. Zawiadomienie o życzeniu zwrotu 
roślin musi dotrzeć do stacji oceny w ciągu 14 dni po ogłoszeniu wyników 
oceny.  

g) Pyłek lub nasiona z nadesłanych do oceny roślin mogą być pobierane tylko za 
pisemną zgodą hodowcy.  

h) Jeżeli któraś z nadesłanych roślin uzyska certyfikat jakości, hodowca jest 
zobowiązany – o ile tego jeszcze nie uczynił – zarejestrować tę odmianę pod 
określoną nazwą. Dopiero po rejestracji hodowca otrzyma dokument 
potwierdzający otrzymanie certyfikatu.  

 
Po posadzeniu (w terminie wiosennym), przez kolejne 2 lata rośliny są oceniane przez 
kilku niezależnych ekspertów. Przy ocenie początkowej główny nacisk położony jest na 
aspekty estetyczne, przede wszystkim na piękno pojedynczego kwiatu. Przy ocenie 
końcowej natomiast najważniejsze są ogólne właściwości roślin, wstępnie 
zakwalifikowanych pod względem estetycznym, jeśli chodzi o ich powszechne 
zastosowanie w ogrodach. 
 Kryteria oceny odmian są następujące: prezencja kwiatów, kształt pojedynczego 
kwiatu, jego barwa i wzór, a także budowa rośliny, w której ocenia się siłę wzrostu, 
                                                           
1 Wartość nowości lub postęp hodowlany nie może odnosić się wyłącznie do niezwykłej barwy, desenia lub kształtu 

kwiatu, lecz również do takich właściwości, jak niezawodność kwitnienia, siła wzrostu, jakość liści, rozgałęzienie i 

harmonijna budowa rośliny.  
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harmonię części wegetatywnej i generatywnej, liczbę pąków na pojedynczym pędzie, 
liczbę rozgałęzień pędów kwiatostanowych i właściwości liści. Oceniana jest też długość 
okresu kwitnienia, ale też odporność kwiatów na deszcz i słońce. 
 
Aby ułatwić Państwu zadeklarowanie odmiany do grupy odmian krajobrazowych, 
podajemy wykaz właściwości, które taka odmiana musi posiadać, wszystkie, w większym 
lub mniejszym stopniu:  

– liście okazałe przez cały rok  
– barwa kwiatów efektowna w masie i z większej odległości  
– kwiaty położone wyraźnie powyżej liści  
– łodygi sztywne i stabilne  
– obfite kwitnienie  
– kwiaty odporne na wpływy atmosferyczne  
– łatwość rozmnażania (pożądane wytwarzanie rozłogów)  
– estetyczny wygląd w czasie przekwitania  

Szczególne cechy barwy, kształtu i wielkości kwiatów są natomiast w grupie odmian 
krajobrazowych mniej istotne.  
 
Mam nadzieję, że w Państwa ogrodach pojawiły się nowe wspaniałe kandydatki do oceny 
lub że zdecydują się Państwo przesłać nam teraz już wcześniej wyhodowane  
i sprawdzone odmiany, które jeszcze nie były oceniane.  
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