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Regulamin OgROdu TesTOwegO 
i konkursu WarsaW rose Trials
 
przy Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż  
w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym
– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Warszawa 2019
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§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę oceny nowych odmian róż oraz przyznawania 
nagród i wyróżnień w konkursie Warsaw Rose Trials (WRT).

2. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie (PAN OB) może prowadzić Ogród Testowy 
i organizować konkursy we współpracy z organizacjami wspierającymi.

3. Partnerem reprezentującym Ogród Testowy w World Federation of Rose Society  
jest Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż (PSHR).

4. Dyrektor PAN OB powołuje Radę Ogrodu Testowego,  
która bierze udział w prowadzeniu Ogrodu Testowego i wydarzeniach z nim związanych.

5. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane po konsultacji z Radą Ogrodu Testowego. 

§2

Ogród Testowy

1. Teren Ogrodu Testowego na terenie PAN OB jest oznaczony tablicami informacyjnymi.

Ogród Testowy podzielony jest na dwie części: 
– część A – odmiany nieznajdujące się na rynku w momencie nadesłania odmiany; 
– część B – odmiany wprowadzone na rynek maksymalnie 5 lat wcześniej  
(sezon 2018/2019 i 2019/2020). Od sezonu 2020/2021 przyjmowane będą odmiany, któ-
re w momencie zgłoszenia są na rynku maksymalnie od dwóch lat.

2. ,,A” – obszar zamknięty przed zwiedzającymi. ,,A” można zwiedzać wyłącznie  
w wyznaczone dni w obecności kuratora, wyznaczonego pracownika PAN OB  
odpowiedzialnego za Ogród Testowy lub osoby wyznaczonej przez PSHR.

3. ,,B” – teren ogólnodostępny dla zwiedzających.

4. PAN OB i PSHR zobowiązują się do zachowania poufności nazwy odmian i hodowców 
z części ,,A”.

5. PAN OB i PSHR zobowiązują się do nieudostępniania części roślin  
(pędy, sadzonki, odrosty itp.) w celu ich namnażania i rozpowszechniania.

6. PAN OB i PSHR zobowiązują się do udzielania informacji o stanie krzewów wyłącznie  
na życzenie hodowcy danej odmiany.

7. PAN OB i PSHR zobowiązują się do uprawy krzewów w Ogrodzie Testowym zgodnie  
z ich wymaganiami i wiedzą ogrodniczą. 

8. W Ogrodzie Testowym „A” nie są wykonywane zabiegi ochrony roślin. Odstępstwo może 
stanowić zagrożenie zamieraniem krzewów po porażeniu przez patogeny.

9. W Ogrodzie Testowym „A” wykonywane jest jedno cięcie wiosenne krzewów po zimie 
zgodnie z ich przynależnością do grupy. Nie wykonuje się cięcia przekwitłych kwiatosta-
nów ani cięcia letniego. Dopuszcza się cięcie do 5 tygodni przed oceną oraz sanitarne. 
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§3

Przyjmowanie krzewów do Ogrodu Testowego

1. Do Ogrodu Testowego krzewy róż mogą nadsyłać hodowcy ze wszystkich krajów świata 
w dowolnej liczbie odmian.

2. Każda nowa odmiana może być zgłoszona do konkursu tylko raz.

3. W celu zgłoszenia odmiany osoby zgłaszające wypełniają formularz i przesyłają go  
na adres podany na stronie internetowej WRT www.warsawrosetrials.pl lub adres kuratora 
Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż w PAN OB. Jednocześnie dostarczają krzewy 
do PAN OB osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób.

4. Dostarczona liczba krzewów do Ogrodu Testowego „A” wynosi 5, do Ogrodu Testowego 
„B” – minimum 5.

5. Zgłoszenie odmiany następuje w momencie potwierdzenia otrzymania formularza  
i dostarczenia krzewów do PAN OB.

6. PAN OB i PSHR zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu odmian obowiązujące-
go wszystkich hodowców w takim samym zakresie, czasowo w danym roku lub na stałe.

7. Krzewy przyjmowane są jesienią lub wiosną z odkrytym systemem korzeniowym  
lub w pojemnikach.

8. W ogrodzie odmianom nadawane są numery, zakładana jest dokumentacja,  
do której dostęp ma kurator, tylko wyznaczony pracownik PAN OB oraz koordynator  
lub osoba wyznaczona z PSHR.

9. Po zakończeniu konkursu WRT jesienią krzewy są niszczone w obecności kilkuosobowej 
komisji w „A” lub zwracane hodowcy na jego życzenie i koszt.  
W części „B” dopuszcza się ich pozostanie na terenie PAN OB jako element Kolekcji Naro-
dowej Odmian Uprawnych Róż.

§4

Przeprowadzanie oceny konkursowej

1. Konkurs przeprowadzany jest przez Dyrektora PAN OB.

2. Nad prawidłowością przebiegu oceny konkursowej czuwa Rada Ogrodu Testowego.

3. Do konkursu włączane są wszystkie odmiany zgłoszone, których krzewy są żywe.  
Odmiany, które aktualnie nie mają kwiatów w pełni rozwoju (posiadają pąki kwiatowe 
lub przekwitły), są dopuszczone do oceny, ale nie mogą otrzymać więcej niż 15 pkt 
w skali World Federation of Rose Societes.

4. Konkurs WRT odbywa się corocznie w stałym terminie podawanym do wiadomości 
publicznej.
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5. Krzewy przyjmowane są do dwuletniej, w przypadku róż pnących  
– trzyletniej oceny podstawowych cech mających znaczenie dla ich uprawy 
i zastosowania (wg World Federation of Rose Societes). 

6. Obowiązują dwie oceny wewnętrzne krajowe (jesień I roku sezonu wegetacyjnego 
i koniec wiosny II sezonu wegetacyjnego) oraz konkurs międzynarodowy 
z przyznaniem wyróżnień i medali organizowany w drugiej połowie lata II roku 
wzrostu krzewów. W przypadku róż pnących ocena ostateczna następuje w III roku 
wzrostu krzewów, analogicznie do innych grup (4 oceny wewnętrzne i konkurs 
międzynarodowy).

7. W ocenie wewnętrznej powinno uczestniczyć minimum 10 osób.  
Imiona i nazwiska osób są jawne. 

8. W ocenie końcowej WRT powinno uczestniczyć minimum 20 osób.  
Imiona i nazwiska osób są jawne.

9. Skład grupy osób oceniających jest konsultowany przez Radę Ogrodu Testowego 
i powoływany przez Dyrektora PAN OB z zastrzeżeniem, że nie mogą w nim 
uczestniczyć osoby znajdujące się w dominującej grupie interesów, np. tylko hodowcy 
czy tylko właściciele gospodarstw szkółkarskich. Grupy interesów powinny być w miarę 
możliwości rozłożone proporcjonalnie.

10. Grupa oceniająca składa się z sędziów przyznających odmianom określoną punktację 
i komisji konkursowej.

11. Członkowie Rady Ogrodu Testowego nie mogą być sędziami oceniającymi nowe 
odmiany róż.

12. Członkowie Rady Ogrodu Testowego znajdują się w komisji konkursowej.

13. Do końcowej oceny konkursowej odmian włączana jest punktacja uzyskana w ocenach 
wewnętrznych.

14. Po rozstrzygnięciu konkursu krzewy otrzymują etykiety wraz z nazwą odmiany 
i zdobytą punktacją.

15. Zastrzega się możliwość ogłoszenia konkursu publiczności, dziennikarzom, uczniom, 
ekspertom od kosmetyków itp. dla odmian części „B” pod specjalnie wybranym 
hasłem, i z osobno przygotowanym regulaminem konkursowym. Nazwa przyznanego 
wyróżnienia jest określana przy ogłoszeniu konkursu.

16. Wyniki konkursu są podawane do wiadomości publicznej, również na stronie 
internetowej World Federation of Rose Societes, oraz przekazywane wszystkim 
sędziom i hodowcom, nie później niż trzy miesiące od zakończenia konkursu.
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§5

Punktacja obowiązująca w ocenie wewnętrznej i konkursie międzynarodowym

1. Punktacja na postawie regulaminu World Federation of Rose Societes  
(Guidelines for International Rose Trials):

• 30 pkt za ogólny pokrój i sposób wzrostu krzewu (układ pędów, sposób 
krzewienia, sztywność pędów, wyłamania, ulistnienie, cechy nowości);

• 30 pkt za kwiaty (kształt pąków, kwiatów, barwę i utrzymywanie koloru  
płatków w czasie kwitnienia, za sposób przekwitania); 

• 30 pkt za odporność na choroby i szkodniki;

• 10 pkt za zapach (intensywność, rodzaj zapachu).

2. Łącznie maksymalna liczba punków wynosi 100. Po oddaniu wyników przez 
wszystkich członków komisji (konkursy wewnętrzne) lub grup sędziowskich  
(konkurs końcowy międzynarodowy) oblicza się średnią.

3. Odmiany, które mają mniej niż 70 pkt, nie mogą otrzymać złotego medalu i jeśli nie 
ma takiej róży – medal złoty nie jest przyznawany. Analogicznie, na medal srebrny  
róża musi dostać minimum 66-69 punktów, a na brązowy – 61-65.

4. Medale przyznawane są dla każdej grupy użytkowej odmian osobno.

5. Liczba wyróżnień nie jest limitowana.

6. Nazwy wyróżnień i medali brzmią: 

a) Dla róż o wymaganej punktacji konkursu międzynarodowego w 7 kategoriach:  
róż wielkokwiatowych (Hybrid Tea), bukietowych i wielokwiatowych, (Floribunda 
/ Polyantha), okrywowych (Ground Cover), parkowych (Shrub), pnących (Climber 
i Rambler), miniaturowych (Miniatures):

• Golden Rose of Warsaw;

• Silver Rose of Warsaw;

• Bronze Rose of Warsaw.

b) Dla róż poza punktacją, ale wyróżniających się cennymi cechami, w 7 kategoriach: 
róż wielkokwiatowych (Hybrid Tea), bukietowych i wielokwiatowych, (Floribunda 
/ Polyantha), okrywowych (Ground Cover), parkowych (Shrub), pnących (Climber 
i Rambler), miniaturowych (Miniatures) mogą być przyznawane wyróżnienia:

• Certificate Amber Rose of Warsaw;

• Certificate of Warsaw Publicity;

• Certificate of Warsaw Gardeners;

• Certificate of Warsaw Rose Friends.


