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

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 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• 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 

 
 

ziarno typu flint/flint/dent

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd

ZIARNO KISZONKA

OPINIA
Grzegorz Litwin,
RAGT Semences Polska sp. z o.o.

RGT OXXGOOD jest odmianą bardzo wczesną FAO 
190 przeznaczoną do uprawy na terenie całego kraju. 
W dwuletnich doświadczeniach RAGT odmiana ta wy-
kazała się dużym wigorem początkowym, a także od-
pornością na choroby występujące podczas wegetacji. 
Odmiana jest przeznaczona zarówno do wczesnego 
jak i opóźnionego wysiewu. Dzięki bardzo wczesnemu 
kwitnieniu uzyskujemy wysokie i regularne plonowa-
nie nawet w niekorzystnych warunkach glebowo-kli-
matycznych. Kolby regularnie osadzone, wypełnione 
do końca ziarnem typu flint-flint-dent. Bardzo szybko 
oddaje wodę podczas wegetacji. W okresach niedo-
boru wody odmiana doskonale sobie radzi w streso-
wych 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 wyso-
kim plonem suchej masy.

Kukurydza
RGT OXXGOOD

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre
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Kukurydza
RGT TELEXX

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• 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
• na tle innych odmian dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody (STRESSLESS) 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 85 000 – 90 000 szt./ha

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

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

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

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
• rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
• odmiana doskonale sprawdza się na glebach ciężkich, zimnych 

WYMAGANIA GLEBOWE:

 
ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• gleby dobre: 89 000 - 93 000 szt./ha
• gleby średnie: 84 000 - 88 000 szt./ha
• gleby lekkie: 78 000 - 83 000 szt./ha 

ZIARNO MŁYN

Kukurydza
EVGENI CS

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

OPINIA
Dariusz Dereń,
Product Manager Caussade

Evgeni CS jest wiodącą, ziarnową odmianą 
w segmencie odmian wczesnych z hodowli 
Caussade. Ze względu na wysoki poten-
cjał plonowania i bardzo niskie wilgotności 
ziarna podczas zbioru, Evgeni CS określa-
na jest jako łamacz korelacji. Dzięki tym 
cechom, efektywność wartość ekonomicz-
na uprawy odmiany Evgeni CS jest bardzo 
wysoka. Dodatkowymi atutami odmiany 
jest polowa, wysoka tolerancja na omacni-
cę prosowiankę oraz ziarno typu flint dedy-
kowane do produkcji młynarskiej. 

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE
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Kukurydza
NK FALKONE

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

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 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 85 000 - 90 000 szt./ha

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO MŁYN

ziarno typu flint

14 - 16 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 270-290 g
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CODIR
HODOWCA: CODISEM
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

Kukurydza
CODIR / SY UNITOP

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

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 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 - 90 000 szt./ha
• kiszonka: 85 000 - 95 000 szt./ha 

 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ZIARNO KISZONKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana średniowczesna, o bardzo dobrych 

parametrach kiszonki
• rośliny wysokie, 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 głownie guzowatą
• dobra odporność na suszę
• bardzo dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę, 

odporność na wyleganie,
• odmiana dopasowana do wszystkich rejonów Polski
• wysoko plonująca odmiana na słabszych stanowiskach, 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 - 90 000 szt./ha
• kiszonka: 85 000 - 95 000 szt./ha 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ZIARNO KISZONKA BIOGAZ

ziarno typu flint

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

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• średnio wczesna odmiana, o bardzo dobrym wigorze wiosennym
• II miejsce plonowania na ziarno w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2014-2015 (104 % wzorca)
• wysokie rośliny charakteryzują się jedną z wyższych odporności na wyleganie oraz dość wysoką 

odpornością na fuzariozy łodyg i kolb
• przy zbiorze na ziarno może być pozostawiona nieco dłużej na polu
• wysoka odporność na okresowe niedobory wody
• bardzo dobry „stay-green”, a także dobre dosychanie ziarna na polu
• przydatna do uprawy na CCM 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• 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:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi flint

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd
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Kukurydza
NORICO

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana ziarnowa kukurydzy zarejestrowana w Polsce w 2015 roku
• wysoki i stabilny plon ziarna , o bardzo dobrych parametrach jakościowych
• bardzo dobre wschody w trudnych warunkach wiosna 2017 (zaprawa OPTIPLUS)
• bardzo dobry wigor wczesny
• wysoki udział ziarna w kolbach (cienka osadka), kolby całkowicie zaziarnione
• rośliny odporne na wyleganie
• doskonała zdrowotność roślin i kolb, ze szczególną odpornością na fuzariozy
• dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach
• wyjątkowa odporność na okresowe niedobory wody potwierdzone plonami w 2015, 2018 i 2019 roku
• rośliny wysokie, bogato ulistnione z dużym udziałem kolb – rekomendowana również z przeznaczeniem 

do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 80 000 szt./ha
• kiszonka: 95 000 – 100 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi dent

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

OPINIAEmilia Fink-Podyma,
Manager produktu, 
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. 

NORICO to odmiana zarejestrowana w Polsce w 
2015 roku. Od tego czasu szczególnie wyróżnia 
się bardzo stabilnym plonowaniem w zróżnico-
wanych pod względem warunków pogodowych 
latach. Buduje średniowysokie rośliny o dobrej 
zdrowotności, z długą, bardzo dobrze zaziarnio-
ną kolbą i ziarnem w typie grysowym. Odmiana 
szczególnie dobrze radzi sobie w warunkach 
stresowych związanych z występującymi niedo-
borami wody, dlatego też ma już wielu zwolen-
ników. Dla przykładu w gospodarstwie pana Ku-
bisia w pow. poznańskim, po tegorocznej suszy, 
plonowała 9 t/ha przy średniej z gospodarstwa 
na poziomie 7 t/ha. Natomiast na Podkarpaciu 
w RSP Głuchów uzyskała rekordowy wynik na 
poziomie 15,7t/ha przy wilgotności 14%. Takie 
przykłady najlepiej odzwierciedlają znakomity 
potencjał NORICO.
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DKC 3380
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja: Włochy, Francja 2018
• unikalne połączenie bardzo wysokiego potencjału plonowania na ziarno oraz wczesności
• odmiana stabilnie plonująca w różnych warunkach uprawowych
• rośliny o mocnym wigorze wiosennym, wysoka tolerancja na wiosenne chłody
• rośliny wysokie, mocne łodygi, odporne na wyleganie
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• dobrze toleruje niesprzyjające warunki uprawowe 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt./ha 

 
 
 
 
 

ZIARNO

Kukurydza
DKC 3380

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

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

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana zarejestrowana w Polsce (2016 r.)
• bardzo dobry wigor roślin w początkowym okresie wegetacji
• kolby całkowicie zaziarnione, z cienką osadką, ziarno o dużej MTZ
• bardzo dobry efekt „stay-green”, rośliny utrzymują zieloność aż do zbioru
• odmiana odporna na wyleganie (zbiór nie powinien być zbyt długo przeciągany w czasie)
• bardzo dobra zdrowotność roślin (w szczególności wysoka odporność na fuzariozy kolb i łodyg) 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 85 000 - 95 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO BIOETANOL

ziarno zbliżone 
do dent

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

OPINIABłażej Springer,
EURALIS

Aby spełniać wymogi klientów, nowoczesne odmiany kukurydzy powinny łączyć takie zalety jak: wysoki plon, stabilność oraz szyb-
kość dosychania i łatwość suszenia zebranego ziarna. Wszystkie te zalety posiadają odmiany Euralis sygnowane znakiem „Tropical 
Dent”. Unikalność tej grupy odmian polega na połączeniu wysokiego potencjału plonowania pochodzącego z odmian w typie ziarna 
„dent” z wczesnością (liczba FAO) dostosowaną do naszych lokalnych warunków klimatycznych oraz fizjologią dosychania charak-
terystyczną dla ziarna zawierającego przewagę skrobi mączystej. Nie do przecenienia jest to, że ziarno „Tropical Dentów” z Euralis 
w czasie zbioru jesienią jest bardziej suche niż  innych odmian o podobnej wczesności (liczbie FAO). ES Asteroid – łączy wszystkie 
zalety genetyki ziarnowej Tropical Dent®  opisanej powyżej i jest bardzo wartościową propozycją dla rolników, którzy chcą połączyć 
wysoki plon i niską wilgotnością zbieranego ziarna.
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SY GLORIUS
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• stabilne plonowanie w różnych warunkach pogodowych
• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
• polecana na wczesne siewy, dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
• 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
• odmiana rekomendowana do przerobu młynarskiego na grys 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha (w zależności od 

warunków wilgotnościowych stanowiska) 
 

ZIARNO

Kukurydza
SY GLORIUS

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre ziarno typu flint

16 rzędów
30 ziaren/rząd
kolba typu fix

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU zlecone 
przez Syngenta 2018 (Przecław, Pawłowice, Głubczyce, 
Kawęczyn, Kościelna Wieś, Śrem)

Plonowanie i wilgotność ziarna w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 2018
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Kukurydza
SY GLORIUS

SY GLORIUS – najnowsza odmiana hodowli SYNGENTA (rejestracja 2019 r.), posiadająca wiele wspólnego z cenioną od 
wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-wczesny o FAO 240 z ziarnem w typie czy-
stego flinta. SY GLORIUS uzyskał wysoki wynik „COLD TEST”, co świadczy o bardzo mocnym wigorze wczesnym odmiany 
i predysponuje ją 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 któ-
rym coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany system korzeniowy zapewnia roślinie optymalne za-
opatrzenie 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 ja-
kość 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 se-
zonie 2018 – 10,97 t/ha, średni plon przy wilgotności 14 %. 

NOTATKA

OPINIAKarol Kozłowski
Crop Field Expert Corn Syngenta

Odmiana zarejestrowana w Polsce w roku 2019. 
Przede wszystkim jest to odmiana, która w la-
tach rejestracji uzyskiwała bardzo dobre oraz 
stabilne wyniki plonowania w różnych warunkach 
agro-klimatycznych. Odmiana ma bardzo mocno 
wzniesiony pokrój liści oraz wysoką zdrowot-
ność. Bardzo mocna łodyga, utrzymująca rośli-
nę w pionie - nawet przy późnym zbiorze nie ma 
problemów z wyleganiem łodygowym czy obła-
mywaniem się dokolbia. SY Glorius to odmiana 
bardzo uniwersalna – przede wszystkim bardzo 
dobra odmiana ziarnowa, która z powodzeniem 
może być użytkowana w segmencie grysu.

OPINIAGR Artur Janecki
Budziszów, gm. Kobierzyce

Kukurydzę SY Glorius mieliśmy posianą na po-
letach demo w Budziszowie (gm. Kobierzyce). 
Odmiana ta od początku wegetacji charaktery-
zowała się bardzo mocnym wczesnym wigorem 
i wyjątkową zdrowotnością. Zauważyliśmy, że w 
ogóle nie reagowała negatywnie na duże waha-
nia temperatur, które występowały wiosną. Po-
letka kosiliśmy 4 października, gdzie SY Glorius 
wyglądał oraz plonował bardzo dobrze: 11,4 t/ha 
w przeliczeniu na 14 % wilgotności. W przyszłym 
roku będziemy chcieli ponownie posiać tą od-
mianę tym razem już na większym areale.
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DKC 3730
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• 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 na polu

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 90 000 szt./ha (w zależności 

od warunków wilgotnościowych stanowiska) 
 
 
 

ZIARNO

Kukurydza
DKC 3730

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

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

OPINIADorota Chramęga
DEKALB POLSKA sp. z o.o.

Odmiana średnio późna, w typie ziarna dent, 
z przeznaczeniem na ziarno i bioetanol. 
Charakteryzuje się bardzo wysokim, wier-
nym i stabilnym plonem w różnych warun-
kach klimatyczno-glebowych. Odmiana o 
bardzo dobrym wigorze wiosennym. Dobrze 
adaptuje się do uprawy na wyżej wzniesio-
nych terenach. Polecana na każde stanowi-
sko glebowe. Wysoki potencjał plonowania, 
szybkie oddawanie wody oraz wysoka zdro-
wotność  to cechy gwarantujące powodzenie 
uprawy tej odmiany.

BIOETANOL BIOGAZ

*SDOO Głubczyce, SDOO Pawłowice, SDOO Zybiszów,
ZDOO Krościna Mała, ZDOO Kościelna Wieś
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Kukurydza
NIKITA

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• 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:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• słabsze stanowiska: 65 000 – 75 000 szt./ha
• dobre stanowiska: 80 000 – 85 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint-dent

14-16 rzędów
34-36 ziaren/rząd
MTZ 270-280

KISZONKA

*SDOO Głubczyce, SDOO Pawłowice, SDOO Zybiszów,
ZDOO Krościna Mała, ZDOO Kościelna Wieś
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Kukurydza
RGT HALIFAXX

RGT HALIFAXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wczesne ziarno, zarejestrowane w Czechach (2019)
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach (susza)
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 2 miejsc plonowania w swojej grupie wczesności
• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca z dużej zdrowotności roślin

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

14-16 rzędów 
22-26 ziaren/rząd
MTZ 280-300 g

ZIARNO
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ES PALLADIUM
HODOWCA: EURALIS
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

Kukurydza
ES PALLADIUM

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• najwyższy plon s.m. z ha
• rośliny wysokie, nisko osadzona kolba
• wysoka zdrowotność roślin (tolerancja na głownię i fuzariozy kolb)
• doskonały wigor wiosenny roślin
• możliwość uprawy na ziarno
• mocny stay green roślin
• wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem,

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt./ha 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 325 g

ZIARNO KISZONKA
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OPINIAMichał Karwat
Junior Product Manager Euralis

Jest to mieszaniec pojedynczy o liczbie FAO 
240 przeznaczony zarówno na kiszonkę, 
jak i na ziarno. Dzięki dobrym zdolnościom 
adaptacyjnym osiągał dobre wyniki w trak-
cie doświadczeń rejestrowych, dlatego spo-
dziewamy się jego rejestracji na początku 
roku 2020. ES Palladium cechuje się moc-
nym wczesnym wigorem. Odmiana cechuje 
się wysoką fitosanitarnością – kolby są mało 
podatne na zarażenie przez Fusarium. Ziar-
no w typie flint oraz wysoka zawartość biał-
ka, w połączeniu z wysoką produktywnością 
suchej masy sprawiają, że jest to doskonała 
propozycja odmianowa w celu produkcji su-
rowca do sporządzenia jakościowej kiszonki.

Plon ogólny suchej masy
(% wzorca/dt/ha) w lokalizacjach. 

Doświadczenia rejestrowe 2018-2019.
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Artykuł
Dobra kiszonka, to podstawa 

żywienia bydła

OPTImaize® to program selekcji mieszańców EURALIS na najlepszą kiszonkę. O wyborze odmian decyduje szereg suro-
wych kryteriów, jakie mieszaniec musi spełnić, aby można było uzyskać z niego wartościową, energetyczną kiszonkę.

Mieszańce OPTImaize® charakteryzują się wysokimi plonami suchej masy – pozwala to zająć mniejszą powierzchnię pod 
uprawę kukurydzy na kiszonkę przy odpowiednim zaopatrzeniu bazy paszowej.

Odmiany z grupy OPTImaize® przebadane zostały w polskich warunkach i sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wy-
magających producentów. Jako szczególnie rekomendowane do produkcji jakościowej kiszonki charakteryzują się:

• wysokim plonem suchej masy,
• wczesnością dobraną do lokalnych warunków klimatycznych,
• wysoką energetycznością biomasy,
• doskonałą strawnością całych roślin,
• efektem „stay green” umożliwiającym wydłużenie okresu zbioru przy zachowaniu 

optymalnych wartości odżywczych surowca do zakiszania,

Zawirowania pogodowe w ostatnich sezonach wegetacyjnych powodowały trudności w produkcji odpowiedniej ilości su-
rowca wysokiej jakości, dlatego odmiany poszerzające w tym roku portfolio programu (ES PALLADIUM i ES BOND) to dwie 
najwyżej plonujące kukurydze wśród kandydatów do krajowego rejestru.
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Kukurydza
DKC 3796

DKC 3796
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Czechy 2019
• na stanowiskach średnich i dobrych bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• rośliny charakteryzują się bardzo dobrym wzrostem początkowym, a także tolerancją na wiosenne chłody
• średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami o wysokiej zdrowotności
• silny system korzeniowy i wysoka tolerancja na wyleganie
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w końcowym okresie wegetacji
• kolba w typie flex 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt./ha 

 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 270-3000 g

ZIARNO BIOETANOL
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OPINIAMarcin Liszewski
Market Development Bayer sp. z o.o.

DKC 3796 to nowa średnio-poźna od-
miana mieszańcowa o bardzo wysokim 
potencjale plonowania na ziarno. Po-
siada bardzo dobry wigor początkowy 
oraz tolerancję na chłody wiosenne. 
Wytwarza średniowysokie rośliny z ni-
sko zawieszonymi kolbami o wysokiej 
zdrowotności i bardzo dobrej toleran-
cji na wyleganie. Polecana do uprawy 
na średnich i dobrych stanowiskach na 
terenie Polski centralnej i południowej. 
DKC 3796 to nowoczesny mieszaniec o 
bardzo wysokiej plenności oraz znako-
mitych cechach agronomicznych.
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PAUSTIAN
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

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 ryncho-

sporiozę
• 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 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana paszowa o wysokim i stabilnym plonowaniu
• polecana do średnio intensywnej i intensywnej uprawy
• bardzo wysoka zdrowotność szczególnie na mączniaka praw-

dziwego (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 1m² (ca. 140-160 kg/ha )

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich

Jęczmień jary
PAUSTIAN / ALLIANZ
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ELDORADO
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KWS DANTE
HODOWCA: KWS LOCHOW

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana uniwersalna, możliwość uprawy w kierunku pa-

stewnym 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

Jęczmień jary
KWS DANTE / ELDORADO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysokie, stabilne plonowanie na terenie całego kraju, 

na każdym poziomie intensywności uprawy
• mocny profil zdrowotności zapewnia bardzo wysoką 

odporność na choroby jęczmienia, przede wszystkim: 
mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną 
plamistość

• rośliny dobrze krzewiące się, średniej wysokości, o 
dużej odporności na wyleganie przed zbiorem

• wyrównane, dorodne ziarno o wysokiej masie tysiąca 
ziaren oraz wysokiej zawartości białka w ziarnie gwa-
rancją wysokiej wartości technologicznej ziarna 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana o podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gle-

by doskonale sprawdza się na słabszych stanowiskach
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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 stano-

wiskach po zbożach i kukurydzy
• korzystnie reaguje na nawożenie siarką
• zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie 

siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren/1m² (ca. 170-
190 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

Pszenica jara
TELIMENA / MANDARYNA

TELIMENA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wczesny termin kłoszenia i dojrzewania 
• nadzwyczajnie grube ziarno o bardzo dobrych parametrach 

jakościowych grupy E/A – wysoka zawartość glutenu, białka 
oraz dobra gęstość ziarna. MTZ ok. 50 g – na poziomie psze-
nic ozimych

• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę 
kłosów

• przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale 
się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.

• rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
• wysoka odporność na porastanie
• odmiana na mąkę i paszę

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana od uprawy na terenie całego kraju na każdym 

stanowisku w tym na słabszych glebach
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NAWIGATOR

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

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

BINGO
HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE

Owies jary
BINGO / NAWIGATOR
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Łubin żółty BARYT
 Łubin wąskolistny SONET

BARYT
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• 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 szcze-
gólnie użyteczną w skarmianiu zwierząt

SONET
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wczesna, szybko i równomiernie dojrzewająca, 
• odmiana o niebieskich biało nakrapianych kwiatach i 

wielobarwnych nasionach, 
• odmiana odporna na Fusarium, antraknozę i wyleganie 

po zakończeniu kwitnienia, 
• niskie rośliny o wysokim potencjale plonowania i wyso-

kiej odporności na wyleganie
• sonet zawiera najmniej alkaloidów – może być stosowa-

ny w żywieniu zwierząt
• zalecenia siewu 180kg/ha (obsada 100-110 roślin/mkw), 

siew wczesny w III dekadzie marca
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, na sta-

nowiskach słabych/średnich, tolerancyjność na słabo 
kwaśny odczyn gleby, toleruje pH 5,5-6,0)

• plonowanie na poziomie 22,6 dt/ha (wyniki PDO 2016 – 
2017)
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