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Charakterystyka odmian kukurydzy – 2019

Kukurydza - RGT OXXGOOD

RGT OXXGOOD
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 190 - 200
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• możliwość bardzo wczesnego lub opóźnionego siewu
• wysoki, wczesny i regularny plon ziarna
• dobre zaziarnienie kolb, ułożone regularnie, na dość niskiej wysokości
• rośliny średniej wysokości, dość mocno
ulistnione – liście wzniesione do góry
• bardzo wczesny termin kwitnienia, dzięki
czemu okres zapylenia najczęściej przypada przed okresowymi suszami ( brakiem
opadów, wysokimi temp.)
• dobry stay green, a także wysoka zdrowotność roślin
• wysoka przydatność do uprawy na kiszonkę – wysoka energia (JPM),bardzo dobra
strawność
• dobra adaptacja do trudnych warunków,
bardzo dobra do zimnych gleb, a także
suszy

KISZONKA

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana do uprawy na wszystkich
stanowiskach
ZALECANA OBSADA:
• ziarno i CCM:
- na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 szt./ha
- na glebach dobrych: 90 000 – 95 000 szt./ha

• kiszonka:
- na glebach słabszych: 90 000-95 000 szt./ha
- na glebach dobrych: 95 000 – 100 000 szt./ha

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint/flint/dent

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd
Grzegorz Litwin,
RAGT Semences Polska sp. z o.o.

OPINIA

RGT OXXGOOD jest odmianą bardzo wczesną FAO 190 przeznaczoną do uprawy na terenie całego kraju.
W dwuletnich doświadczeniach RAGT odmiana ta wykazała się dużym wigorem początkowym, a także odpornością na choroby występujące podczas wegetacji. Odmiana jest przeznaczona zarówno do wczesnego
jak i opóźnionego wysiewu. Dzięki bardzo wczesnemu kwitnieniu uzyskujemy wysokie i regularne plonowanie nawet w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych. Kolby regularnie osadzone, wypełnione do
końca ziarnem typu flint-flint-dent. Bardzo szybko oddaje wodę podczas wegetacji. W okresach niedoboru
wody odmiana doskonale sobie radzi w stresowych warunkach. RGT OXXGOOD przeznaczona jest do uprawy
na wszystkich rodzajach gleb. Odmiana dzięki genowi „stay green” posiada także dobre właściwości kiszonkarskie z wysoką strawnością ziarna oraz wysokim plonem suchej masy.
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Kukurydza - RGT TELEXX

RGT TELEXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 220-230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja UE 2011
• odmiana wczesna o wysokim i stabilnym
potencjale plonowania
• dobry wigor początkowy
• kolby regularne, całkowicie zaziarnione
• dobry efekt „stay –green”
• szybkie oddawanie wody z ziarna, niższe
koszty suszenia
• bardzo dobry omłot przy wilgotnym ziarnie
• wysoka zdrowotność kolb, liści oraz łodyg
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe
• odmiana odporna na okresowe niedobory
wody (stressless)
Stanisław, Łukasz Cholewicki,
Zakrzów, woj. dolnośląskie

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach
średnich i dobrych, a także na słabszych
stanowiskach będących w dobrej kulturze
rolnej
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 – 90 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint

OPINIA

Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne
wspólnie z synem Łukaszem. Razem z nim
gospodarujemy na powierzchni ok.300 ha.
Uprawiamy: kukurydzę, rzepak, pszenicę.
Pod zasiew kukurydzy przeznaczane jest
100 ha. W sezonie 2018 zakupiliśmy po raz
kolejny odmianę RGT Telexx na areał 30 ha.
w oddziale Agro-Efekt Bolechów. Odmiana
ta charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym wykazującym adaptację
do różnych stanowisk. Ma bardzo dobry stay
green. RGT Telexx toleruje okresowe niedobory wody ponieważ posiada gen Stressles.
Odmiana ta jest stabilna w plonowaniu pomimo różnych lat. W sezonie 2018 uzyskaliśmy średni plon na poziomie 10 t/ha przy
wilgotności 17%. Zachęcam do spróbowania i przetestowania odmiany kukurydzy
RGT Telexx.

14-16 rzędów
33-36 ziaren/rząd
MTZ 250-260 g

dt / ha
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Kukurydza - EVGENI CS

EVGENI CS
HODOWCA: CAUSSADE
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)
REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana przeznaczona do uprawy typowo
na ziarno
• bardzo dobrze wypełnione kolby z ziarnem
typu flint o wysokiej gęstości
• odmiana rekomendowana do przerobu
młynarskiego na grys
• charakterystyczne luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania
powodują łatwiejsze dosychanie ziarna w
warunkach polowych
• dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę
potwierdzona obserwacjami polowymi
• intensywny wzrost wegetatywny roślin nawet w mniej sprzyjających warunkach
• mocny wigor początkowy
• odmiana średnio wysoka, odporna na
wyleganie

Mateusz Klak,
woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie

MŁYN

WYMAGANIA GLEBOWE:
• rekomendowane na gleby od kl. I do IVa
oraz IVb-V pod warunkiem gleb utrzymanych w dobrej kulturze rolnej
ZALECANA OBSADA:
• gleby dobre: 89 000 - 93 000 szt./ha
• gleby średnie: 84 000 - 88 000 szt./ha
• gleby lekkie: 78 000 - 83 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

OPINIA

Mateusz Klak prowadzi gospodarstwo o powierzchni 325ha w woj. Wielkopolskim i Dolnośląskim. Kukurydza uprawiana
jest w całości tj. 325ha. W 2018r odmianę EVGENI CS zasiano w woj. Wielkopolskim 14ha na glebie klasy IIIb i IVa, a w woj.
Dolnośląskim 55ha na glebach tzw. ciężkich madach klasy III, IV, V. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem
początkowym, szybkim i intensywnym wzrostem. Należy zauważyć, że pomimo skrajnych warunków pogodowych – bardzo wysokie temperatury, brak opadów odmiana EVGENI CS wyglądała na tle innych odmian dobrze. W tych trudnych
warunkach kolby były dobrze wypełnione ziarniakami typu flint. Plon Evgeni na terenie Wielkopolski z 14ha uzyskano
11,2 t/ha przy wilgotności 27%, natomiast w okolicach Głogowa z 55ha zebrano średnio 8,2t/ha przy wilgotności 24%.
Uzyskany plon w tych ekstremalnych warunkach pogodowych, należy uznać za bardzo dobry. Odmiana kukurydzy EVGENI
CS jest godna polecenia na każde gleby i w każdych warunkach klimatycznych. Odmiana nadaję się do przerobu na grys,
charakteryzuję się bardzo dobrymi parametrami młynarskimi.

6

Kukurydza - CODIR

CODIR
HODOWCA: CODISEM
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysoki plon ziarna, kiszonki oraz biomasy
• rośliny wysokie, mocno ulistnione
• nisko osadzona, dobrze zaziarniona kolba
• duża masa tysiąca nasion
• bardzo dobry efekt „stay-green”
• wyśmienita jakość paszowa roślin
• rośliny o bardzo dobrej zdrowotności
• wysoka odporność na Fusarium
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe
i korzeniowe
GR Pisula Tadeusz,
woj. dolnośląskie

KISZONKA

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana uniwersalna, zalecana na większość kompleksów glebowych
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 80 000 - 90 000 szt./ha
• kiszonka: 85 000 - 95 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

OPINIA

ziarno typu flint/dent

Gospodarstwo o powierzchni 450 ha, z czego kukurydza na kiszone zajmuję ok. 90 ha.
Od kilku lat połowę areału stanowi odmiana Codir. Jest to odmiana wierna w plonowaniu, nawet na słabszych stanowiskach.
Pomimo trudnych warunków w okresie wegetacji (sucho) odmiana ta dała wysoki plon
kiszonki o dobrej strawności.

Ochmanowicz Gabriel, pow. jarociński,
województwo wielkopolskie

OPINIA

Razem z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha. Kukurydza jest uprawiana na areale 23 ha . W poprzednim sezonie
zasialiśmy odmianę CODIR na glebach klasy IV,V i VI. Codir należy do odmian o obfitym
ulistnieniu i dobrze zaziarnionej kolbie. Cała
uprawa tej odmiany została przeznaczona na
ziarno. Mimo złych warunków pogodowych
(suszy), średni plon 10,4 t/ha przy wilgotności
18%.

13-15 rzędów
25-27 ziaren/rząd
MTZ 330-350 g

dt / ha
140
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Kukurydza - NK FALKONE

NK FALKONE
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wysoki potencjał plonowania
na ziarno
• odmiana stabilnie plonująca w różnych warunkach środowiskowych
• szybkie dosychanie ziarna na polu - przyspieszony termin zbioru
• ziarno średniej wielkości, o wysokiej wartości handlowej szczególnie dla przemysłu
młynarskiego (duży udział bielma szklistego)
• kolby równomiernie osadzone na roślinie,
bardzo dobrze wypełnione z cienką osadką
• bardzo wysoka zdrowotność roślin, odporna
na wyleganie łodygowe i korzeniowe
GR Wonieść Sp. z o.o., Prezes
Stanisław Grygier, woj. wielkopolskie

MŁYN

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana na wszystkie kompleksy
glebowe z wyjątkiem stanowisk na glebach
lekkich
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 - 90 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint

OPINIA

Uprawa kukurydzy w Gospodarstwie Rolnym Wonieść Sp.z o.o. prowadzona jest
na pow. 700ha w tym 400ha na ziarno.
Odmiana NK FALKONE uprawiana jest od
wielu lat. W roku 2018 odmianą NK FALKONE obsiano ok. 100ha uzyskując średni
plon w wysokości 14,8ton/ha o wilgotności podczas zbioru 19,4%. Odmiana kukurydzy NK FALKONE należy do odmian
średnio wysokich, kolby równomiernie
osadzone na roślinie, bardzo dobrze wypełnione z cienką osadką. Ziarno średniej
wielkości, jednolicie żółte, szkliste, typu
flint, bez żadnych przebarwień. Odmiana NK FALKONE jest godna polecenia do
uprawy w gospodarstwie, które zainteresowane jest produkcją ziarna dla przemysłu młynarskiego - głównie do przerobu
na grys.

14 - 16 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 270-290 g

dt / ha
150

130

129,7
120
110
100
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Kukurydza - SY UNITOP

SY UNITOP
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KISZONKA

ZIARNO

BIOGAZ

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Niemcy 2011
• odmiana średniowczesna, o bardzo dobrych parametrach kiszonki
• rośliny wysokie (śr. wysokość 275 cm),
mocno ulistnione
• dobry efekt „stay-green”
• wybitnie dobra strawność, bardzo wysoka
wydajność suchej masy
• odmiana Powercell - wysoki plon energii
z 1 ha
• wybitnie dobra tolerancja na Fusarium
i głownię guzowatą,
• dobra odporność na suszę
• bardzo dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę, odporność na wyleganie
• odmiana dopasowana do wszystkich regionów Polski
• wysoko plonująca odmiana na słabszych
stanowiskach
GR Bogacz Krzysztof,
woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana na wszystkie typy gleb
ZALECANA OBSADA:
• 85 000 - 95 000 szt./ha gleby dobre
• 80 000 - 90 000 szt./ha gleby słabe
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
ziarno typu flint

12-14 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 360 g

OPINIA

W moim gospodarstwie prowadzona jest produkcja mieszana, tak zwierzęca jak i roślinna. Kukurydza wysiewana jest z przeznaczeniem na kiszonkę. Produkcja mleczna stanowi główny trzon produkcji w gospodarstwie, dlatego też jakość kiszonki z kukurydzy musi być jak najwyższa. W
2018 roku zdecydowałem się na wysiew m.in. odmiany SY Unitop. Pomimo wyjątkowo trudnego sezonu odmiana ta stosunkowo długo utrzymywała się zielona, poradziła sobie również na trudniejszych stanowiskach.
Co bardzo ważne w tak trudnym roku - kolba była w pełni zaziarniona, a
rośliny mimo suszy wysokie. Te elementy przełożyły się na niezłą ilość
suchej masy i dobra jakość zakiszanego materiału. Dzięki temu, że odmianie tej udało się dość długo utrzymać efekt Stay Green, łatwiejsze
było również zakiszenie kukurydzy. Kiszonka wyprodukowana z odmiany
SY Unitop jest chętnie pobierana przez bydło - dzięki temu praktycznie do
zera eliminowania jest ilość niedojedzonych resztek, co przekłada się na
minimalne straty paszy. W tym roku również postawie w swoim gospodarstwie na odmianę SY Unitop.

Wiosna 2019
Celuloza i hemiceluloza
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Kukurydza - DKC 3380

DKC 3380
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja: Włochy, Francja 2018,
• unikalne połączenie bardzo wysokiego
potencjału plonowania na ziarno oraz
wczesności
• bardzo dobra stabilność plonowania w
różnych warunkach uprawowych
• bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka tolerancja na wiosenne chłody
• rośliny wysokie, odporne na wyleganie,
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• dobrze toleruje niesprzyjające warunki
uprawowe

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach
słabych, średnich i dobrych
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint/dent

14-16 rzędów
30-34 ziaren/rząd
MTZ 250-280 g

Dorota Chramęga,
Monsanto Polska sp. z o.o.

OPINIA

DKC 3380 to nowy średniowczesny mieszaniec kukurydzy o bardzo wysokim poziomie
plonowania na ziarno i niskiej wilgotności w czasie zbioru. Jest on polecany do uprawy na wszystkich typach stanowisk, również na glebach słabszych. Dobrze toleruje
niesprzyjające warunki uprawy i wyróżnia się wysoką stabilnością plonowania, co jest
istotną zaletą nie tylko w latach o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych. Odmiana ta charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem, wysoką zdrowotnością roślin
oraz bardzo dobrą tolerancją na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Z agronomicznego
punktu widzenia jest to więc bardzo bezpieczny produkt o wyróżniającej się plenności w
swojej klasie wczesności.
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Kukurydza - DKC 3380

DKC 3380
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

ZIARNO

NOTATKA
Nowy, wyjątkowo plenny, średniowczesny mieszaniec, zarejestrowany w 2018 roku ( Włochy, Francja). Zawiera w
sobie najważniejsze cechy hodowli Dekalb®, w połączeniu z genetyką flint (ziarno typu flint/dent, kolba typu fix
– ważne aby uzyskać na polu optymalną, zalecaną przez hodowcę obsadę). DKC 3380 bardzo dobrze radzi sobie
z wiosennymi chłodami, co w połączeniu z dynamicznym wzrostem roślin w początkowym okresie wzrostu prowadzi do optymalnego i wyrównanego rozwoju plantacji – szybkie zakrycie międzyrzędzi, chroni plantację przed
wtórnym zachwaszczeniem, a także ogranicza stratę wody z gleby w wyniku nadmiernego parowania. DKC 3380
charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością plonowania (nawet w mniej sprzyjających/trudnych warunkach
sezonu 2018 – średni plon doświadczeń z 6 lokalizacji w Polsce – 96,3 dt/ha, przy wilgotności 14 %), która wynika
z silnie rozwiniętego systemu korzeniowego (optymalne pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby),
obfitego ulistnienia roślin – szeroka blaszka liściowa (wydajna fotosynteza), a także z wysokiej zdrowotności
roślin. Wysokie rośliny odmiany, dzięki grubej, sztywnej łodydze wykazują wysoką odporność na wyleganie aż
do zbioru. Połączenie wszystkich wymienionych cech odmiany DKC 3380 predysponuje odmianę do uprawy na
wszystkich stanowiskach glebowych, nawet tych słabszych.

Wiosna 2019
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Charakterystyka odmian kukurydzy – 2019

Kukurydza - NORICO

NORICO
HODOWCA: SAATBAU LINZ
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana ziarnowa kukurydzy zarejestrowana w Polsce w 2015 roku
• wysoki plon ziarna o bardzo dobrych parametrach jakościowych
• bardzo dobre wschody w warunkach zimnej wiosny 2017 (zaprawa OPTIPLUS)
• bardzo dobry wigor wczesny
• wysoki udział ziarna w kolbach (cienka
osadka), kolby całkowicie zaziarnione
• rośliny odporne na wyleganie, cechują się
dobrą zdrowotnością
• bardzo dobra tolerancja na okresowe
niedobory wody

KISZONKA

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach
średnich
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 80 000 szt./ha
• kiszonka: 95 000 – 100 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu semi dent

16 rzędów,
36-38 ziaren/rząd
MTZ 290 -310 g

GR Dyba Grzegorz,
woj. wielkopolskie

OPINIA

Gospodaruję na 80 ha- specjalizuję się w
hodowli bydła mięsnego i kukurydzy na
ziarno. Kukurydzę uprawiam na 55ha w tym
40ha na ziarno. Odmianę NORICO zasiałem
na 10 ha, (bardzo słabych ziemiach klasy
VI). Odmiana NORICO miała bardzo dobre
wschody i wigor wiosenny. Dała plon suchego ziarna 6,6 t. z ha, co przy bardzo suchym
roku i słabej ziemi uważam za plon bardzo
dobry. Polecam tą odmianę także na słabsze
stanowiska.

Wiosna 2019
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Kukurydza - SM HETMAN

SM HETMAN
HODOWCA: HR SMOLICE
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• średnio wczesna odmiana, o bardzo dobrym wigorze wiosennym
• II miejsce plonowania na ziarno w doświadczeniach rejestrowych (104 % wzorca)
• odmiana odporna na wyleganie, a także
tolerancyjna na suszę
• dobre dosychanie ziarna na polu, bardzo
dobry „stay green”
• przydatna do uprawy na CCM
• bardzo dobra odporność na Fusarium –
zarówno łodyg jak i kolb
GR Arkadiusz Kamiński,
woj. wielkopolskie

OPINIA

W 2018 roku uprawiałem kukurydzę na 54 hektarach, odmiana SM Hetman zajęła powierzchnię
10ha. Pomimo bardzo suchego roku plonowanie
odmiany SM Hetman nie odbiegało od wyników
innych konkurencyjnych odmian. Należy zaznaczyć, że odmiana ta ma bardzo dobry stosunek
ceny do pozyskiwanego plonu.

KISZONKA

WYMAGANIA GLEBOWE:
• toleruje słabsze stanowiska
ZALECANA OBSADA:
• ziarno i CCM:
- na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 szt./ha
- na glebach lepszych: 80 000 szt./ha

• kiszonka:
- na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 szt./ha
- na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 szt./ha

CHARAKTERYSTYKA KOLBY
ziarno typu semi flint

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd

GR RASZEWY Sp. z o.o.,
Sylwester Karliński, woj. wielkopolskie

OPINIA

Odmiana SM HETMAN uprawiana była w
naszym gospodarstwie na areale 50ha. Rośliny tej odmiany dobrze znoszą okresowy
niedobór wody, mają wysoki plon masy zielonej, przy dobrej wydajności ziarnowej, są
dobrym surowcem na wysokiej jakości kiszonkę. Polecam tą odmianę do uprawy na
kiszonkę.
14
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Kukurydza - ES ASTEROID

ES ASTEROID
HODOWCA: EURALIS SEMENCES
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Polska 2016
• odmiana średniowczesna
• mocny wigor wczesny
• ziarno zbliżone do dent
• kolby całkowicie zaziarnione, z cienką
osadką
• moc Tropical Dent – odmiany te charakteryzują się skokowym wzrostem plonu
ziarna w obrębie swoich grup wczesności
oraz bardzo szybkim dosychaniem ziarna
zarówno w czasie dojrzewania na polu, jak
i przy dosuszaniu po zbiorze
• bardzo dobry efekt „stay green”
• odmiana odporna na wyleganie
• bardzo dobra odporność na choroby (w
szczególności na fuzariozy kolb i łodyg)

BIOETANOL

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach
średnich i dobrych
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 - 95 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno zbliżone
do dent
14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

GR Tobiad Leonard,
woj. opolskie
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OPINIA

Moje gospodarstwo znajduje się w województwie opolskim (powierzchnia 75
ha, gleby klasy II i III). W roku 2018 na powierzchni 10,5 ha wysiałem odmianę z hodowli Euralis – ES Asteroid. Uzyskany plon
w minionym sezonie na poziomie 9,9 t/ha
uważam za bardzo dobry, w tak trudnym sezonie. Rośliny tej odmiany charakteryzują
się wysoką odpornością na wyleganie, łamliwość łodyg. Rośliny pomimo trudnych warunków wytworzyły całkowicie zaziarnione
kolby. Jestem bardzo zadowolony z wyboru
tej odmiany, w roku 2019 deklaruje kupno
wyłącznie tylko tej odmiany.

Kukurydza - ES ASTEROID

ES ASTEROID
HODOWCA: EURALIS SEMENCES
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

BIOETANOL

NOTATKA
Rośliny odmiany ES Asteroid charakteryzują się szybkim rozwojem w początkowym okresie wzrostu (potwierdzone w mniej sprzyjających warunkach jakie miały miejsce wiosną 2017 roku). Prowadzi to do szybkiego zakrycia międzyrzędzi, co chroni plantacje przed wystąpieniem wtórnego zachwaszczania, zmniejsza straty wody
z gleby w wyniku nadmiernego parowania, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój roślin (uzyskanie
dojrzałości zbiorczej w optymalnym terminie). Rośliny zachowują zieloność łodyg i liści („stay green”), aż do
okresu dojrzewania, co bezpośrednio przekłada się na wzrost plonu, a wynika z dłuższego okresu akumulacji
składników pokarmowych i większej koncentracji suchej masy w kolbach ( wydłużony okres zbioru). Dzięki
genetyce Tropical Dent odmiana ES Asteroid gwarantuje uzyskanie wysokiego plonu (nr. 1 w doświadczeniach
COBORU 2014-2017), o niskiej zawartości wody (Dry down) - średnia wilgotność zbioru z poletek w sezonie
2018 wyniosła 18,5%. Uzyskane ziarno również bardzo dobrze oddaje wodę w procesie dosuszania ziarna. Silnie
rozbudowany system korzeniowy (Roots Power – większa tolerancja na okresowe niedobory wody, jak i wysokie temperatury- potwierdzone plonowaniem w trudnym sezonie 2018, średni plon przy wilgotności 14% - 121,1 dt/ha*). Bardzo dobra jakość zbieranego ziarna wynika z wysokiej odporności na fuzariozy, w szczególności kolb (mniejsze porażenie szkodliwymi mikotoksynami). Ze względu na typ ziarna zbliżonego do dent,
odmiana ta powinna być wysiewana w ogrzaną glebę (przynajmniej 8°C, najlepiej 10-12°C), na stanowiskach
szybko nagrzewających się, aby w pełni wykorzystać jej potencjał plonotwórczy.
*doświadczenia własne COBORU 2018 (SDOO Głubczyce, SDOO Zybiszów, SDOO Pawłowice, ZDOO Krościna
Mała, ZDOO Kościelna Wieś)

GR Kuliszczak Dariusz,
woj. opolskie

OPINIA

Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 150 ha, mieszczące się w województwie
opolskim. W roku 2018 odmianą ES Asteroid obsiałem powierzchnię 30 ha. Odmiana
ta charakteryzuje się bardzo dobrym wiosennym wigorem, rośliny są wysokie, bogato ulistnione. W bardzo trudnym roku 2018
(susza ) uzyskałem średni plon na poziomie
12,3 t/ha, z którego jestem bardzo zadowolony – odmiana potwierdziła swój wysoki,
stabilny potencjał plonowania bez względu
na panujące warunki w okresie wegetacji.
W przyszłym sezonie również deklaruje zakup odmiany ES Asteroid, na większy areał
w stosunku do 2018 roku.

GR Szczepańska Małgorzata

OPINIA

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 100 ha. Kukurydza Es Asteroid została wysiana na 20 ha. Odmiana ta posiada dobry wigor wiosenny,
charakteryzuje się szybkim oddaniem
wody. Sieje ją od dwóch lat. W przyszłym roku też planuję ją zasiać. W
sezonie wegetacyjnym 2018 osiągnęła
plon 13,7 t przy 21% wilgotności.

Wiosna 2019
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Kukurydza - SY GLORIUS

SY GLORIUS
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240-250
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• stabilne plonowanie w różnych warunkach
pogodowych
• bardzo silny wczesny wigor roślin (wysoki
wynik „cold test”)
• odmiana ze ścisłej czołówki badań rejestrowych w Polsce 2016-2017
• kolby w warunkach silnego stresu suszy
zachowują dobry wygląd (długość kolby)
• bardzo mocny system korzeniowy
• rośliny bardzo wysokie, o charakterystycznym wzniesionym pokroju liści
• bardzo mocna łodyga, odporna na wyleganie nawet przy późnym zbiorze

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana polecana na wszystkie stanowiska glebowe
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha (w zależności od warunków wilgotnościowych stanowiska)
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint

16 rzędów
30 ziaren/rząd
Kolba typu fix
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Kukurydza - SY GLORIUS

SY GLORIUS
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240-250
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

NOTATKA
SY GLORIUS – najnowsza odmiana hodowli SYNGENTA (rejestracja 2018 r.), posiadająca wiele wspólnego z cenioną od wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-późny o FAO 240-250 z
ziarnem w typie czystego flinta. SY GLORIUS uzyskał wysoki wynik „COLD TEST”, co świadczy o bardzo mocnym
wigorze wczesnym odmiany, co predysponuje odmianę do wcześniejszego siewu w mniej ogrzaną glebę (min.
temp. gleby na głębokości siewu 5ºC). Odmiana wytwarza mocny system korzeniowy, co nabiera szczególnego
znaczenia zwłaszcza w trudnym, suchym sezonie, z którym coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany system korzeniowy zapewnia roślinie optymalne zaopatrzenie w wodę i niezbędne składniki
pokarmowe (przy zbilansowanym nawożeniu). W połączeniu z bardzo mocnym „stay green” chroni plantację
przed wyleganiem zarówno korzeniowym jak i łodygowym. Bogate ulistnienie plus silny „stay-green” w przypadku uprawy na ziarno wpływa na efektywniejszy i dłuższy okres aktywności fotosyntetycznej części zielonych
(większy plon). Wysoka zdrowotność odmiany, zwłaszcza na grzyby z rodzaju Fusarium, wpływa na lepszą jakość uzyskanego plonu (mniejsza zawartość mikotoskyn). Odmiana o kolbie typu FIX, aby w pełni wykorzystać
potencjał plonowania odmiany ważne jest utrzymanie zalecanej przez hodowcę ilości wysiewu (80-85 tys. szt./
ha) - (mogą wystąpić niezaziarnione końcówki kolb – cecha genetyczna). Wszystkie wymienione powyżej cechy
odmiany SY GLORIUS wpływają na bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania, co z pewnością potwierdzają
wyniki uzyskane w skrajnie suchym sezonie 2018 – 10,97 t/ha, średni plon przy wilgotności 14 %.

Oskar Kupietz, Specjalista ds. upraw
i wdrażania produktu Agro-Efekt

OPINIA

SY Glorius to najnowszy mieszaniec z hodowli Syngenta, zarejestrowany w 2018 roku.
Cechuje się bardzo dobrym wigorem początkowym roślin – na polu można było zaobserwować szybkie, wyrównane wschody (rośliny w tym samym czasie wchodziły w kolejne fazy rozwojowe – optymalny rozwój plantacji). Odmiana ta wytwarza silny, mocno
rozbudowany system korzeniowy - bardzo dobra penetracja profilu glebowego przez
korzenie, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody z gleby. Pomimo
trudnego sezonu wegetacyjnego 2018 (susza, okresowo wysokie temperatury), rośliny
SY Glorius, na tle innych mieszańców, bardzo długo utrzymywały zielone liście i łodygi - wysoki „stay green”, bardzo dobra zdrowotność, co prowadzi do efektywniejszego i
dłuższego okresu aktywności fotosyntetycznej roślin - zwiększonego plonu. SY Glorius
polecam każdemu kto oczekuję wysokich i stabilnych plonów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

Wiosna 2019
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Kukurydza - DKC 3730

DKC 3730
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Austria 2013
• odmiana średnio-późna, bardzo wysoki
potencjał plonowania na ziarno
• charakteryzująca się bardzo dobrym wigorem wiosennym
• rośliny wysokie, o mocnych korzeniach
i łodygach, niska podatność na wyleganie (może być zbierana z pól jako jedna z
ostatnich)
• bardzo dobry „stay-green”
• tolerancja na Fusarium kolb
• kolby całkowicie zaziarnione z cienką
osadką
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach
słabych, średnich i dobrych
ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 90 000 szt./ha (w zależności od warunków wilgotnościowych stanowiska)
CHARAKTERYSTYKA KOLBY
ziarno typu dent

14-16 rzędów
30-36 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

GR Hejdysz Mateusz
Drogosław, woj. dolnośląskie

OPINIA

Odmiany DKC 3730 wysiałem 54 jednostek
siewnych. Średni plon z 1ha wyniósł 12 ton,
wilgotność niska na poziomie 22%. Odmiana ta charakteryzuje się dobrym wigorem
początkowym, oraz szybkim oddawaniem
wody w końcowej fazie dojrzewania co przekłada się na wysoką ilość jak i jakość plonu.
Jestem bardzo zadowolony z odmiany, jest
ona godna polecania, również na gleby klasy
IV – V.
20

Kukurydza - DKC 3730

DKC 3730
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

ZIARNO

NOTATKA
Odmiana średnio-późna, o ziarnie typu dent, która powinna być wysiewana w ogrzaną glebę (ziarno do kiełkowania potrzebuje temperatury na głębokości 5 cm, o wartości co najmniej 8-10ºC ). DKC 3730 jest uniwersalna pod
względem wyboru stanowiska, z powodzeniem może być uprawiana na każdym stanowisku glebowym. Bardzo
dobrze plonuje na często występujących w Polsce glebach mozaikowatych, jak i również na wyżej wyniesionych
terenach (dobra adaptacja). Uniwersalność tej odmiany wynika z silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, który zapewnia roślinom dostęp do odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych na każdym
stanowisku i w każdych warunkach (odporność na stresy środowiskowe występujące nawet w okresie wykształcania się ziaren). Doprowadza to do całkowitego zaziarnienia kolb i wytworzenia ziarna o dużej masie tysiąca
nasion, co bezpośrednio przekłada się na wysoki potencjał plonowania odmiany DKC 3730. Mocne korzenie i
łodygi roślin chronią plantację przed wyleganiem korzeniowym jak i łodygowym, może być zbierana z pól jako
jedna z ostatnich, również dzięki wysokiej odporności kolb na porażenie przez Fusarium (bardzo dobra jakość
plonu, mniejsze porażenie przez mikotoksyny). Ze względu na późniejsze FAO, odmiana jest mniej porażana
przez omacnicę prosowiankę (owad mocniej uszkadza wcześniejsze odmiany FAO< 220). Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w końcowej fazie dojrzewania (efekt Dry-Down), pozwala przyspieszyć zbiór, a także obniżyć
koszty suszenia ziarna po zbiorze.

GR Jarosław Mazur,
woj. łódzkie

OPINIA

Moje gospodarstwo znajduje się w zachodniej części woj. łódzkiego. W roku 2018 kukurydzę na ziarno
uprawiałem na powierzchni 35 ha, z czego 80 % powierzchni zajęła odmiana DKC 3730 o FAO 250-260.
Sezon 2018 w moim rejonie uważam za bardzo ciężki,
ze względu na deficyt wody (ostatnie opady deszczu
nastąpiły początkiem lipca). Średni plon uzyskałem
na poziomie 7 t/ha przy wilgotności zbioru 19%,- jest
to bardzo dobry wynik w moim rejonie, z którego jestem bardzo zadowolony, mając na uwadze warunki
pogodowe w całym okresie wegetacji. Odmiana DKC
3730 z pewnością zostanie wysiana na moich polach
również w przyszłym sezonie. Bardzo dobrze oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji, wytwarza
równe, całkowicie zaziarnione kolby. Bardzo dobrze
radzi sobie na każdych stanowiskach, nawet tych
słabszych. Rośliny wytwarzają mocne, silne łodygi
chroniące plantację przed wyleganiem. Z pewnością
mogę polecić odmianę DKC 3730 każdemu kto oczekuje stabilnych, wysokich (satysfakcjonujących) plonów bez względu na panujące warunki.

GR Janiak Roman
Mąkoszyce, woj. wielkopolskie

OPINIA

W sezonie 2018 kukurydzę odmiany DKC
3730 uprawiałem na areale o powierzchni
20ha. Średni plon zebrany z ha wyniósł ponad 10t przy wilgotności na poziomie 22%,
co zważywszy na bardzo niekorzystny przebieg pogody w danym roku uważam za bardzo dobry wynik. Odmiana świetnie poradziła sobie z brakiem wody, cechowała się silną
odpornością na wyleganie, dobrym wigorem
wiosennym oraz co najważniejsze potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania. Z
czystym sercem polecam każdemu kukurydzę odmiany DKC 3730.

Wiosna 2019
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Kukurydza - NIKITA

NIKITA
HODOWCA: LIMAGRAIN
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja EU 2015, (Francja, Czechy)
• najnowsza genetyka LG na kiszonkę
• wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w
grupie odmian średnio-późnych
• odmiana sprawdzona w bardzo niekorzystnych warunkach – 2015
• duży plon suchej masy z ha
• rekomendowana do uprawy na terenie
całego kraju, szczególnie na terenie centralnej i południowej Polski
• bardzo dobry efekt „stay green”

WYMAGANIA GLEBOWE:
• rekomendowana od gleb słabych w dobrej
kulturze do lepszych
ZALECANA OBSADA:
• słabsze stanowiska: 65 000 – 75 000 szt./ha
• dobre stanowiska: 80 000 – 85 000 szt./ha
CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ziarno typu flint-dent

GR Panek Roman,
Wziąchowo Wielkie, woj. dolnośląskie

OPINIA

Wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 120 ha. Kukurydza uprawiana jest na powierzchni 40 ha z
przeznaczeniem na kiszonkę, w tym 12 ha
stanowiła Nikita (gleby klasy od III-V,obsada 100 tys. nasion/ha) Z kukurydzy Nikita uzyskaliśmy około 70 ton świeżej masy
z hektara. Odmiana miała dobry wczesny
start wiosenny, bogate ulistnienie i dobrze
wykształcone kolby bez głowni. Mam zamiar w przyszłym sezonie zwiększyć areał
kukurydzy NIKITA, ponieważ jestem z niej
bardzo zadowolony.
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14-16 rzędów
34-36 ziaren/rząd
MTZ 270-280

Kiszonka z kukurydzy - na co należy zwrócić uwagę?

Kukurydza - NIKITA

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyskania
wzorowej kiszonki.
W 2015 i 2016 roku na przebadanych blisko 1400 silosów i pryzm z zakiszoną kukurydzą zaledwie 132 spełniło wymogi dobrej praktyki kiszonkarskiej. To zaledwie 10% odwiedzonych przez Limagrain gospodarstw
mlecznych w ramach projektu Ekspert kiszonkowy. Co dziesiąte odwiedzone przez nas gospodarstwo wykorzystuje potencjał genetyczny odmian kukurydzy w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych.
Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyskania
wzorowej kiszonki. Jednak produkcja kukurydzy kiszonkowej, w odróżnieniu od kukurydzy ziarnowej, nie kończy się na polu, a dobrą jakość plantacji trzeba w odpowiednim terminie zebrać i dobrze zakonserwować, by tej jakości nie stracić.
Hodowla Limagrain oferuje specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy z programu LG Animal Nutrition, o wysokiej strawności włókna. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do jakości zakiszania kukurydzy, właśnie po to, aby kiszonka najlepszej
jakości trafiała na stół paszowy. Trzy lata temu postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jakości sporządzanych w Polsce kiszonek
z kukurydzy. W ten sposób powstał projekt „Ekspert kiszonkowy”, w ramach, którego specjaliści Limagrain sprawdzają parametry
fizyczne zakiszonego materiału. W 2015 i 2016 roku przebadaliśmy blisko 1400 silosów i pryzm, z których zaledwie 10% była wykonana wzorowo!
Parametry dobrej kiszonki
Jakość pasz objętościowych w znaczący sposób wpływa na opłacalność produkcji mleka i zdrowotność krów. Słabej jakości kiszonki
wymagają skarmiania większej ilości pasz treściwych, aby zbilansować potrzeby żywieniowe krów mlecznych. Konsekwencją są
wyższe koszty żywienia oraz wzrost niebezpieczeństwa zakwaszenia żwacza, tj. schorzenia sprzyjającemu występowaniu wielu
innych schorzeń (kulawizn, ketozy, zapaleń wymienia).
Uprawa plantacji kukurydzy trwa ok. 5 miesięcy, zbiór i napełnianie silosów lub pryzm zajmuje od 1 do kilku dni. Uzyskaną kiszonkę
będziemy skarmiali przez następne 10 – 12 miesięcy. Zatem kilka dni w roku decyduje o efektach produkcyjnych i zdrowotności
krów. Ekspert kiszonkowy firmy Limagrain to analiza i doradztwo w zakresie następujących parametrów:
sucha masa – jest podstawowym kryterium wyznaczenia terminu koszenia kiszonkowych odmian kukurydzy. Kukurydzę należy
kosić, gdy cała roślina zawiera 30 – 35% s.m.
gęstość (ubicie) – optymalną wartością jest co najmniej 220 kg s.m./m3, co odpowiada 670 kg zielonki/m3
pH – pomiar wykonuje się za pomocą papierka lakmusowego, optymalne pH kiszonki wynosi poniżej 4
temperatura czoła silosu – mierzona jest w 5 punktach. Różnica między punktami pomiaru nie powinna przekraczać 10°C
struktura rozdrobnienia roślin – oceniana za pomocą sit paszowych (zestaw 3 sit i taca)
rozdrobnienie ziarniaków – w dobrze sporządzonej kiszonce nie powinno być całych ziarniaków
okrycie – zaleca się przykrycie silosu 3 rodzajami folii (folia wierzchnia, folia podkładowa, folia boczna)
Ekspert kiszonkowy Limagrain jest źródłem wielu informacji na temat jakości zbioru kukurydzy i jakości
wykonania silosu. Pomagamy wyeliminować problemy na silosie i poprawić jakość produkowanej w
gospodarstwie kiszonki. W połączeniu z najstrawniejszą genetyką odmian kukurydzy kiszonkowej doradzamy jak zwiększyć wartość pokarmową paszy objętościowej, czyli finalnie zwiększyć dochodowość
produkcji mleka, również poprzez ograniczenie strat w silosach związanych z procesem zakiszania.
Marek Skwira
Corn Project Leader Limagrain
Artykuł sponsorowany
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Charakterystyka odmian zbóż jarych - 2019

Jęczmień jary - PAUSTIAN / ALLIANZ

PAUSTIAN
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• odmiana paszowa o wysokim i stabilnym plonowaniu
• polecana do średnio intensywnej i intensywnej uprawy
• bardzo wysoka zdrowotność szczególnie na mączniaka prawdziwego (gen Mlo) i rynchosporiozę - wysoka tolerancja na
zakwaszenie gleby
• rośliny średniej wysokości o bardzo wysokiej sztywności
• ziarno wyrównane w wysokiej MTZ
• zalecane norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu
280-320 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 140-160 kg/ha )

WYMAGANIA GLEBOWE:

• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich

ALLIANZ

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana jęczmienia jarego bardzo wysoko i stabilnie
plonująca
• doskonały komponent mieszanek paszowych dla zwierząt –
wysoka zawartość białka
• rośliny średniej wysokości, cechujące się dobrą odpornością
na wyleganie, o bardzo dobrej krzewistości
• bardzo dobre plonowanie na glebach średniej jakości, przy
mniej intensywnej agrotechnice
• dobra zdrowotność roślin, szczególnie na mączniaka i rynchosporiozę
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu
wynosi 250-280 kiełkujących ziaren na 1m² ca. 110-140 kg/
ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju
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Jęczmień jary – KWS DANTE / Pszenica jara - TYBALT

KWS DANTE
HODOWCA: KWS LOCHÓW
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• odmiana uniwersalna, możliwość uprawy w kierunku pastewnym jak i browarnym
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• termin kłoszenia i dojrzewania średni
• wysoka gęstość ziarna i dobre wyrównanie
• MTZ średnia do wysokiej
• odmiana o wysokiej zdrowotności
• wysoka odporność na wyleganie, łamliwość źdźbła i dokłosia

WYMAGANIA GLEBOWE:

• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

TYBALT
HODOWCA: B.V. LANDBOUWBUREAU WIERSUM
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• jedna z najwyżej plonujących jakościowych pszenic jarych
i przewódkowych w Polsce i Europie
• wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy intensywnym poziomie agrotechniki
• Tybalt nie wymaga skracania – sztywna, krótka słoma
(przeciętnie o 15 cm krótsza od większości polskich odmian)
• ziarno wysokiej jakości: duża zawartość białka i glutenu,
duża wydajność mąki oraz wysoki wskaźnik sedymentacji,
bardzo duża liczba opadania
• termin kłoszenia późny, termin dojrzewania dość późny
• odmiana o wysokiej zdrowotności na podstawowe choroby
liści
• na początku kłoszenia zaleca się stosowanie fungicydu
przeciw fuzariozie kłosa
• odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendowane
w wielu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania,
Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z
wysoką jakością ziarna (klasa jakościowa A),

WYMAGANIA GLEBOWE:
26

• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

Pszenica jara - MANDARYNA / ANABEL

MANDARYNA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• wysokojakościowa odmiana pszenicy (grupa E/A)
• charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie
całego kraju
• wczesna, źdźbło średniej długości, o bardzo dobrej
odporności na wyleganie
• ziarno o średniej MTZ, najwyższej gęstości w stanie
zsypnym z małą ilością pośladu
• bardzo dobra wartość technologiczna ziarna
• toleruje wadliwy płodozmian - sprawdza się na stanowiskach po zbożach i kukurydzy
• korzystnie reaguje na nawożenie siarką
• zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie
siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren/1m² (ca. 170190 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:

• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

ANABEL

HODOWCA: IGP POLSKA
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• najwyżej plonująca odmiana pszenicy jarej w niemieckich
badaniach urzędowych EUSV 2015 oraz 2016
• silny profil zdrowotności – bardzo wysoka odporność na rdzę
żółtą i mączniaka
• niski pokrój roślin, bardzo dobra odporność na wyleganie
• pewna jakość elitarna zbieranego ziarna
• wyznacza nowy standard wartości liczby opadania dla
pszenicy jarej
• bardzo dobre krzewienie

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich,
na terenie całego kraju
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Owies jary - BINGO / NAWIGATOR

BINGO
HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odmiana zarejestrowana w 2009 roku
jedna z najwyżej plonujących odmian owsa w Polsce
doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych
odmiana wczesna o sztywnej słomie
wysoka zawartość białka i tłuszczu
duża masa tysiąca nasion
niski udział łuski w ziarnie
bardzo dobra wartość żywieniowa
wyjątkowa zdrowotność łanu przez cały okres wegetacji
bardzo duża odporność na choroby: mączniak prawdziwy,
rdza źdźbłowa, rdza wieńcowa, septorioza liści

WYMAGANIA GLEBOWE:

• odmiana zalecana na gleby średnie do słabszych

NAWIGATOR
HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

•
•
•
•
•
•
•
•

wysoki potencjał plonowania
wysoka MTZ
średni termin wiechowania i dojrzewania
rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności
na wyleganie
wysoka zawartość białka i tłuszczu
ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości (54,3 kg/hl)
wysoka odporność na choroby (mączniak prawdziwy,
rdza źdźbłowa, septorioza liści)
niska zawartość łuski w ziarnie

WYMAGANIA GLEBOWE:

• wszystkie stanowiska glebowe
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Groch siewny SALAMANCA /
Łubin Wąskolistny LILA BAER

SALAMANCA

HODOWCA: SAATEN UNION
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• groch siewny o wysokim potencjale plonowania i łatwości
omłotu
• można ją wysiewać od początku marca zarówno w siewie czystym, jak również w mieszance z jęczmieniem
• dynamiczny rozwój początkowy, tworzy silnie zwarty, bujny
łan, który zabezpiecza ją przed możliwością wystąpienia zachwaszczenia wtórnego
• bardzo wysoki plon białka i odporność na wyleganie!
• odmiana przydatne na cele spożywcze i paszowe (uniwersalna)

LILA BAER
HODOWCA: IGP POLSKA
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• samokończący, słodki, pastewny
• bardzo dobra odporność roślin na wyleganie oraz wysoka
zdrowotność
• równomierne dojrzewanie
• korzystny pokrój roślin, wysoka MTN
• bardzo wysoka zawartość białka, niska alkaloidów
• wyjątkowo niebieskie kwiaty
• polecana do uprawy na terenie całego kraju
• bardzo dobrze wyniki plonowania w Polsce w skrajnie
trudnym roku 2015, badania rejestrowe COBORU 2015 – 103%

dt / ha
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LILA BAER
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Łubin wąskolistny KARO / Łubin żółty BARYT

KARO
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

• odmiana wysoko plonująca, gorzka, o dużej zawartości alkaloidów
• wczesna, odporna na wyleganie
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie
zalecana jako poplon w rejonach, gdzie plantacje zagrożone
są przez dzikie zwierzęta
• doskonale nadaje się do wysiewu na poplon przeznaczony na
przyoranie
• o niebieskich kwiatach i nasionach o okrywie brązowej z
białą, średnio gęstą ornamentacją
• wykazała się najlepszym plonem zielonki (120% wzorca) i
suchej masy (124% wzorca) w poplonie ścierniskowym ze
wszystkich odmian biorących udział w trzyletnich badaniach
COBORU
• z powodzeniem może być wykorzystywana do karmienia ryb

BARYT
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

dt / ha
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2016
BARYT

• odmiana bardzo wysoko plonująca (110% wzorca)
• o najniższej zawartości alkaloidów w nasionach spośród
wszystkich odmian na rynku
• o wysokiej odporności na choroby fuzaryjne
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju
• wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie siewu
• o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych
nasionach
• charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka
i niską zawartością alkaloidów, co czyni tę odmianę szczególnie użyteczną w skarmianiu zwierząt

agroefekt.pl | sklep.agroefekt.pl
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