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Spotlight® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.
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Odmiana kukurydzy 
RGT OXXGOOD

ZIARNO KISZONKARGT OXXGOOD
FAO 190-200
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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
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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 wykaza-
ła się dużym wigorem początkowym, a także odpornością na 
choroby występujące podczas wegetacji. Odmiana jest prze-
znaczona zarówno do wczesnego jak i opóźnionego wysiewu. 
Dzięki bardzo wczesnemu kwitnieniu uzyskujemy wysokie i re-
gularne plonowanie nawet w niekorzystnych warunkach gle-
bowo-klimatycznych. Kolby regularnie osadzone, wypełnione 
do końca ziarnem typu flint-flint-dent. Bardzo szybko oddaje 
wodę podczas wegetacji. W okresach niedoboru wody odmia-
na doskonale sobie radzi w stresowych warunkach. RGT OXX-
GOOD 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.

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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/flint/dent

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd

Charakterystyka kolby
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Odmiana kukurydzy 

RGT HALIFAXX
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ZIARNORGT HALIFAXX
FAO 230
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• wczesne ziarno, zarejestrowane w Polsce 2020
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach (susza)
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 2 miejsce plonowania w swojej grupie wczesności
• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca z dużej zdrowotności roślin

Stanisław Wójtowicz,
Menedżer produktu – kukurydza, RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

OPINIA

Odmiana RGT Halifaxx przechodzi w tym roku chrzest bojowy w warunkach produkcyjnych. Pierwsze zbiory z pól potwierdzają 
nasze bardzo dobre opinie o wysokiej przydatności odmiany w uprawie na ziarno. Plony te potwierdzają wcześniej uzyskiwane 
wyniki z poletek doświadczalnych. Wyniki te pochodzą z doświadczeń rejestrowych COBORU, doświadczeń ścisłych RAGT oraz 
poletek polowych u rolników w całym kraju. Wyniki uzyskane w oficjalnych testach potwierdziły wysoką stabilność plonowania 
odmiany. Doświadczenia te prowadzone były miedzy innymi w latach 2018 i 2019, a więc w sezonach suchych. W niektórych re-
jonach Polski wręcz niesprzyjających do uzyskiwania dobrego plonu. Jednakże RGT Halifaxx uzyskał w tych warunkach bardzo 
dobre plony, potwierdzając swoją przydatność. Niski pokrój roślin, wysoka zdrowotność łodyg oraz wysoka odporność na wyle-
ganie korzeniowe i łodygowe to pewność zebrania całego plonu z pola. Dodatkowa wysoka odporność na fazariozę kolb to pew-
ność zbioru ziarna o wysokiej jakości. Jest to szczególnie istotne podczas tak mokrych zbiorów jak w roku obecnym. Dzięki silnie 
rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu RGT Halifaxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet 
tych mniej sprzyjających. Również zapylenie odmiany, nawet w mniej sprzyjających warunkach jest bardzo dobre, co skutkuje 
pełną do końca zaziarniona kolbą. Obserwując w tym sezonie RGT Halifaxx na wszystkich poletkach doświadczalnych, nie sposób 
nie zauważyć, że kolby są duże, bardzo regularne, wypełnione do końca ziarnem, co powinno skutkować wysokim plonowaniem. 
Chciałbym też wspomnieć o dobrym oddawaniu wody z ziarna, co czyni odmianę bardziej opłacalną ekonomicznie. Wysoki 
udział ziarna w masie kolb, przy dużych kolbach czynią również odmianę przydatną do zbioru na CCM. Dzięki wyżej wymienio-
nym cechom jak i odpowiedniej wczesności odmiany możemy zawsze liczyć na regularny, zdrowy i wysoki plon uzyskany z RGT 
Halifaxx.

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt. /ha

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

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

Charakterystyka kolby
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Odmiana kukurydzy 

EVGENI CS
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ZIARNOEVGENI CS
FAO 230-240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

Charakterystyka kolby

MŁYN

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE
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Odmiana kukurydzy 
RGT TELEXX / CODIR

ZIARNO

KISZONKA

RGT TELEXX
FAO 220-230
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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)
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Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 85 000 – 90 000 szt. /ha

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

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

Charakterystyka kolby

ZIARNO

CODIR
FAO 230-240
TYP MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Ważne cechy odmiany

• 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
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Odmiana kukurydzy 

NK FALKONE / NORICO
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ZIARNO KISZONKA

NK FALKONE
FAO 230-240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

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

Charakterystyka kolby

ZIARNO

NORICO
FAO 240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu semi dent

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

Charakterystyka kolby

MŁYN
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Odmiana kukurydzy 
SM HETMAN / ES PALLADIUM

ZIARNO

KISZONKAKISZONKA

SM HETMAN
FAO 240
TYP MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Ważne cechy odmiany

• 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 
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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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu semi flint

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd

Charakterystyka kolby

ZIARNO

ES PALLADIUM
FAO 240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

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

Charakterystyka kolby

11



Odmiana kukurydzy 

SY GLORIUS
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ZIARNOSY GLORIUS
FAO 240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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) 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

16 rzędów
30 ziaren/rząd
kolba typu fix

Charakterystyka kolby

MŁYN

Plon i wilgotność ziarna, 
doświadczenia PDO COBORU 2019

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

12 Katalog Odmian Wiosna 2022



Odmiana kukurydzy 
SY GLORIUS
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SY GLORIUS – najnowsza odmiana z hodowli SYNGENTA (rejestracja 2019 r.), posiadająca wiele wspól-
nego z cenioną od wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-wcze-
sny o FAO 240 z ziarnem w typie czystego 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 sys-
tem korzeniowy, co nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w trudnym, suchym sezonie, z którym 
coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany system korzeniowy zapewnia rośli-
nie optymalne zaopatrzenie w wodę i niezbędne składniki pokarmowe (przy zbilansowanym nawo-
żeniu).  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 (więk-
szy 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 %. 

NOTATKA

*- bardzo suche, trudne warunki w 2019 roku

* * Karol Kozłowski
Crop Field Expert Corn Syngenta

OPINIA

Odmiana zarejestrowana w Polsce w roku 2019. Przede 
wszystkim jest to odmiana, która w latach rejestracji 
uzyskiwała bardzo dobre oraz stabilne wyniki plono-
wania w różnych warunkach agro-klimatycznych. Od-
miana ma bardzo mocno wzniesiony pokrój liści oraz 
wysoką zdrowotność. Bardzo mocna łodyga, utrzymu-
jąca roślinę 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 odmia-
na ziarnowa, która z powodzeniem może być użytko-
wana w segmencie grysu.
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Kukurydza należy do roślin klimatu ciepłe-
go, jednak dzięki możliwością adaptacyjnym 
gatunku, powstały odmiany umożliwiające 
uprawę w różnych strefach klimatycznych. Ze 
względu na ilość i jakość wytwarzanej bioma-
sy zalicza się do roślin o dużych potrzebach 
pokarmowych. Dlatego praktycznie w każdym 
roku można zaobserwować okresowo zły stan 
odżywienia plantacji. Dodatkowo często prze-
bieg pogody w początkowych etapach wzro-
stu wpływa niekorzystnie na jej rozwój (brak 
opadów, duże amplitudy temperatur zarów-
no niskich jak i wysokich, stres po zabiegach 
środkami ochrony roślin).

Najefektywniejszym sposobem niwelującym skutki stresów i 
niedoborów składników pokarmowych jest zastosowanie do-
karmiania dolistnego i biostymulacji.

W nawożeniu kukurydzy priorytetowymi mikroelementa-
mi są: cynk, bor oraz mangan. Cynk jest mikroelementem 
o dużym znaczeniu plonotwórczym. Jego funkcja związana 
jest z efektywnym przetwarzaniem pobranych składników 
(głównie azotu), funkcjonowanie komórek merystematycz-
nych zlokalizowanych w korzeniach, w późniejszych fazach 
wpływa korzystnie na fotosyntezę przedłużając żywotność 
liści, a w efekcie zwiększenie masy ziarniaków. Drugim waż-
nym mikroelementem jest bor. Odpowiada on za transport 
i właściwą translokację cukrów, syntezę skrobi i budowę 
ścian komórkowych roślin. Ma on istotne znaczenie w fazie 
powstawiania zawiązków kolb. Niedobór tego pierwiastka 
w tym okresie jest szczególnie niebezpieczny, ze względu 
na późniejsze słabe wykształcenie kolb oraz zawiązywanie 
ziarniaków. W okresie kwitnienia pierwiastek ten odpowiada 
za wzrost łagiewki pyłkowej, zapewnia rozwój kwiatów i pył-
ku, co przekłada się na lepsze zaziarnienie kolb. Polecanym 
dodatkiem w technologii, uzupełniającym poziom boru jest 
nawóz krystaliczny Bor Efekt+S, w dawce 1-2kg/ha. Ostatni 
z mikroelementów- mangan, aktywuje wiele enzymów nie-

zbędnych w metabolizmie białek, cukrów oraz lipidów.  Man-
gan wchodzi w skład nawozu KUKURYDZA Efekt oraz KUKU-
RYDZA Efekt mikro. Dokarmianie dolistne jest integralnym 
elementem nowoczesnej technologii nawożenia kukurydzy. 
Z uwagi na największą intensywność pobierania składników 
pokarmowych, przypadającą na fazę 6-8 liści, istotne znacze-
nie odgrywa zaopatrzenie rośliny przed tą fazą.

W ciągu całego okresu wegetacyjnego roślina jest narażona 
na czynniki stresowe (zarówno biotyczne jaki i abiotyczne). 
W takich sytuacjach zalecamy dodatek biostymulatora Bio 
Efekt w dawce 0,5-1l/ha, w celu zredukowania negatywnych 
skutków stresu oraz przyspieszenia regeneracji rośliny. W 
celu zniesienia efektu fitotoksyczności herbicydów zalecamy 
dodatek aminokwasów zawartych w produkcie Aminotec 
Plus w dawce 0,5l/ha do każdego z zabiegu.

W pierwszych zabiegach dokarmiania dolistnego, w fazie 4-5 
liści zalecamy zastosowanie nawozu KUKURYDZA Efekt w 
dawce 2-3kg/ha, w połączeniu z nawozem mikroelemento-
wym KUKURYDZA Efekt mikro w dawce 0,5-1kg/ha. Drugi 
zabieg należy wykonać maksymalnie do fazy 10 liścia kukury-
dzy zwiększając dawki. W sytuacji, gdy dochodzi do zakłóceń 
w pobieraniu makroelementów – głównie fosforu może dojść 
do wystąpienia niedoborów  (fioletowe przebarwienia blaszki 
liściowej), polecamy zastosowanie nawozu Fosfor Efekt+mi-
kro w dawce 3-4kg/ha. 
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Artykuł

NAWOŻENIE DOLISTNE KUKURYDZY
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Postęp naukowy oraz zmiany w polityce Unii, 
związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu 
skłaniają producentów rolnych do zastano-
wienia się nad zakupem tzw. bioproduktów. To 
szeroka grupa preparatów, które mogą mieć 
zarówno charakter nawozowy, biostymulują-
cy, jak i zwalczający szkodniki i choroby. Takie 
preparaty zawierają zazwyczaj mikroorgani-
zmy lub substancje przez nie produkowane i 
są świetną alternatywą dla chemicznych środ-
ków produkcji. Ich skuteczność jest porówny-
walna do tradycyjnie wykorzystywanych środ-
ków, będąc przy tym całkowicie bezpiecznymi 
dla ludzi i środowiska. Te właściwości można 
wykorzystać w uprawie wielu roślin, w tym 
jednej z głównych roślin uprawianych w na-
szym kraju kukurydzy.

Terra-Efekt w uprawie kukurydzy na wiosnę

 Czynnikiem, który ma duży wpływ na rozwój i plonowanie 
kukurydzy jest obecność łatwo dostępnego azotu w glebie. 
Kukurydza jest szczególnie wrażliwa w okresie od fazy BBCH 
16−17 do stadium pełni formowania się wiechy. Należy wobec 
tego zadbać o dostępność tego składnika pokarmowego w 
tym czasie. Stosowanie tradycyjnych nawozów mineralnych 
jest ważne, jednak mogą one mieć negatywny wpływ na gle-
bę i  środowisko. Nadmierne nawożenie azotem powoduje 
zakwaszenie i może powodować zasolenie gleb oraz zanie-
czyszczać okoliczne wody. Nie bez znaczenia są również ogra-
niczenia nałożone prawem przez ustawę azotanową. Warto 
wobec tego dodatkowo skorzystać z alternatywnych źródeł 
azotu. Do takich alternatyw należy preparat Terra-Efekt, za-
wierający bakterie wiążące azot znajdujący się w powietrzu. 
Zależnie od temperatury i warunków glebowych, są one w 
stanie dostarczyć do gleby od kilkunastu do kilkudziesięciu 
kilogramów azotu na hektar.

Jedną z powszechnie wykorzystywanych właściwości bak-
terii jest zdolność niektórych gatunków do wiązania azotu 
z powietrza. Wielu rolników, kojarzy tę zdolność jedynie z 
bakteriami brodawkowymi, które żyją w symbiozie z roślina-
mi strączkowymi. Jednak wolno żyjące bakterie Azotobacter 
chroococcum, zawarte w preparacie Terra-Efekt, również 
posiadają tę zdolność, dzięki enzymowi o nazwie nitroge-
naza. Wiążą one azot na potrzeby swoich komórek i w mo-
mencie obumarcia, zasilają glebę formą azotu dostępną dla 
roślin. Jednak nie jest to ich jedyna zdolność. Zasiedlając po-
wierzchnię korzeni wywołują szereg pozytywnych efektów 
dla roślin. Pozwalają tym samym uzyskać wysoki plon, o do-
brych parametrach fizycznych i chemicznych.

Do pozytywnych efektów pracy bakterii w preparacie Terra-
-Efekt, można zaliczyć:

• wiązanie azotu z powietrza,
• stymulację rozwoju młodych roślin, poprzez produkcję hor-
monów wzrostu, 
• ograniczenie negatywnego wpływu suszy i zasolenia, 
• wsparcie zdrowego rozwoju roślin.

W czasie wzrostu kukurydzy, zwiększa się powierzchnia, któ-
rą mogą zasiedlić te bakterie i dostarczyć dodatkowy azot w 
kluczowym dla rozwoju kukurydzy okresie.

Terra-Wita w uprawie kukurydzy

Do ważnych w uprawie kukurydzy kwestii należy również 
ochrona przed chorobami grzybowymi. Pozwala to uzyskać 
zdrowe rośliny i plony wolne od mykotoksyn. Pomocny w 
osiągnięciu tego celu będzie preparat Terra-Wita, który za-
wiera bakterie Bacillus subtilis. Te bakterie znane są ze swo-
jego pozytywnego wpływu na zdrowotność roślin i ograni-
czania rozwoju grzybów chorobotwórczych. Mogą działać w 
dwojaki sposób – dostarczone do gleby będą produkować 
ponad 20 różnych typów substancji działających jak antybio-
tyki. To pozwala im  nie tylko przetrwać w warunkach natu-
ralnych, ale uniemożliwia lub utrudnia rozwój chorób u roślin. 
Ponadto pobudzają roślinę do uaktywnienia jej naturalnych 
systemów obronnych, nie wyrządzając jej przy tym żadnej 
szkody.

Z drugiej strony bakterie Bacillus subtilis zawarte w prepa-
racie Terra-Wita można zastosować nalistnie. Oprysk można 
wykonać gdy roślina ma od 6 - 9 liści, aż do fazy drugiego 
kolanka. Stwarzają one wtedy niekorzystne warunki dla szko-
dników, utrudniając im zasiedlanie roślin i żerowanie na nich. 
Bakterie działają poprzez zmianę środowiska na powierzchni 
roślin oraz indukowanie naturalnej odporności roślin. Dodat-
kowo grzybom chorobotwórczym znacznie trudniej jest za-
infekować powierzchnię roślin już zajętą przez bakterie Ba-
cillus sp. Preparat Terra-Wita jest całkowicie bezpieczny dla 
roślin i zwierząt. Można go zastosować korzystając ze stan-
dardowych opryskiwaczy. 

Preparaty Terra-Efekt i Terra-Wita warto zastosować razem, 
ponieważ wspierają wzajemnie swoje działanie. Bakterie 
Azotobacter chroococcum produkują azot, który wspoma-
ga namnażanie się bakterii Bacillus sp. Natomiast bakterie 
Bacillus subtilis, poza wymienionymi wcześniej korzyściami, 
pomagają unieszkodliwiać wiele substancji takich jak np. 
pozostałości po środkach ochrony roślin i substancji ropopo-
chodnych. Dzięki temu odtwarzają na nowo zdrowe środowi-
sko glebowe.

Artykuł
BIOPREPARATY - NATURALNA POMOC 

W UPRAWIE KUKURYDZY
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Preparat Terra Efekt dobrze jest zastoso-
wać przed lub w trakcje wysiewu kuku-

rydzy, ponieważ zarówno kukurydza, 
jak i Azotobacter chroococcum lubią 

wyższe temperatury i wilgotność.
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Odmiana kukurydzy 
ES ASTEROID

ZIARNO BIOETANOLES ASTEROID
FAO 240
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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)
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Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 85 000 - 95 000 szt. /ha

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno zbliżone do dent

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

Charakterystyka kolby

*- bardzo suche, trudne warunki w 2019 roku

* *

Błażej Springer
LIDEA

OPINIA
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 Lidea 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 
charakterystyczną dla ziarna zawierającego przewagę skrobi mączystej. Nie do przecenienia jest to, że ziarno „Tropical Dentów” 
z Lidea 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.



Odmiana kukurydzy 

ES MYFRIEND
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ZIARNOES MYFRIEND
FAO 250
TYP MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Ważne cechy odmiany

• nowa odmiana ziarnowa z grupy TROPICAL DENT
• wysoka zdrowotność roślin ( głownia, fuzarium)
• wysokie zdolności adaptacyjne do trudnych warunków
• rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
• odmiana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem na początku wegetacji
• bardzo dobry „stay green” roślin

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 80 000 szt. /ha 
- na glebach dobrych: 85 000 szt. /ha 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

15 rzędów,
31 ziaren/rząd
MTZ 287 g

Charakterystyka kolby

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha)/% wzorca 
w 2020 roku. Doświadczenia rejestrowe. 

Grupa średniowczesna.
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ZIARNOCLOONEY
FAO 250
TYP MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

Ważne cechy odmiany

• bardzo wysoki potencjał plonowania
• stabilnie plonuje w każdych warunkach
• wysoka zawartość grysu w ziarnie
• bardzo dobry wzrost początkowy roślin, odmiana wykazuje bardzo dobrą tolerancję na warunki stresowe 

w okresie wegetacji
• rośliny wysokie, mocne, odporne na wyleganie
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w końcowym etapie wegetacji
• rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, sprawdza się na glebach zimnych, ciężkich, wilgotnych

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• 80 000 – 85 000 szt. /ha 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

14-16 rzędów
30-32 ziarna/rząd
MTZ – 290-320 g

Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy 
CLOONEY
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MŁYN
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Odmiana kukurydzy 

DKC 3789
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ZIARNODKC 3789
FAO 250-260
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• uzyskuje bardzo wysokie i stabilne plony ziarna, również w latach o niekorzystnym przebiegu 
warunków pogodowych

• dobry wigor wiosenny roślin, wysoka tolerancja na niskie temperatury
• odmiana tworzy silny system korzeniowy, który w połączeniu z mocnymi łodygami chroni plantację 

przed wyleganiem
• wytwarza rośliny średniej wysokości, znakomitej zdrowotności oraz bardzo dobrym efekcie „stay green”
• bardzo plenna odmiana o kolbach typu fix, co oznacza, iż na dobrych stanowiskach należy nieco zwiększyć 

obsadę roślin, aby uzyskać maksymalnie wysoki plon ziarna
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna na końcowym etapie wegetacji, a także w procesie suszenia

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 szt. /ha 
- na glebach dobrych: 85 000 – 95 000 szt. /ha 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent
kolba typu fix

14-16 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

Charakterystyka kolby

BIOETANOL

D KC3789
WYSOKIE PLONY NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH  
UPRAWOWYCH

 

 

 

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

NOWOŚĆ

 

MARCIN LISZEWSKI

 plon*

 **

 

9,5 t/ha

 27,7%

10,8 t/ha

26,0%

13,6 t/ha

22,1%

13,5 t/ha

 27,4%

10,8 t/ha

23,2%

10,0 t/ha

 28,4%

12,8 t/ha

 23,0%

13,0 t/ha

18,6%
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Odmiana kukurydzy 
DKC 3796

ZIARNO BIOETANOLDKC 3796
FAO 250-260
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• 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 
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Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt. /ha 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 300-320 g

Charakterystyka kolby

Marcin Liszewski
Market Development Bayer sp. z o.o.

OPINIA

DKC 3796 to nowa średnio-poźna odmiana mieszańco-
wa o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziar-
no. Posiada bardzo dobry wigor początkowy oraz tole-
rancję na chłody wiosenne. Wytwarza średniowysokie 
rośliny z nisko zawieszonymi kolbami o wysokiej zdro-
wotności i bardzo dobrej tolerancji na wyleganie. Po-
lecana do uprawy na średnich i dobrych stanowiskach 
na terenie Polski centralnej i południowej. DKC 3796 to 
nowoczesny mieszaniec o bardzo wysokiej plenności 
oraz znakomitych cechach agronomicznych.
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Odmiana kukurydzy 

MISTERI CS
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MISTERI CS
FAO 260
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• wysokie plony świeżej masy, uzyskiwane nawet przy okresowych niedoborach wody,
• bogato ulistnione rośliny, o wysokiej strawności włókien (DINAG 53,4%)
• dobra zdrowotność roślin od wschodów do zbiorów zapewnia regularne i stabilne plonowanie w każdym roku
• wysoka tolerancja roślin na niekorzystne warunki siedliskowe
• widoczny efekt „stay-green”, wydłuża optymalny okres zbioru na kiszonkę
• rośliny wysokie, odporne na wyleganie w całym okresie wegetacyjnym

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• gleby dobre: 88 000 - 92 000
• gleby średnie: 83 000 - 87 000
• gleby słabe: 78 000 - 82 000 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu flex

16 rzędów 
30 ziaren/rząd
MTZ 295 g

Charakterystyka kolby

KISZONKA

NOTATKA

Misteri CS należy do czołowych odmian kiszonkowych w hodowli LIDEA. Swą wartość plonotwórczą potwierdza zarówno w latach 
z niedoborami wody oraz w sezonach z korzystnym układem pogody. Świadczy to o wyjątkowej stabilności plonowania odmia-
ny. Średnio późna grupa wczesności i FAO 260 z jednej strony gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej wydajności świeżej i suchej 
masy, a z drugiej zapewnia bezpieczeństwo zbioru w optymalnym terminie. Wyraźnie uwidacznia się również efekt stay-green, 
co wydłuża okres efektywnego zbioru na kiszonkę. Charakterystyczne dla Misteri CS jest ziarno w typie flint-dent które wyróżnia 
się optymalną dla żywienia bydła mlecznego proporcją skrobi szklistej do mączystej. Dzięki temu pochodząca ze skrobi energia 
uwalniana jest regularnie zapewniając odpowiednią jej ilość na każdym etapie procesu trawienia i gwarantując maksymalne jej 
wykorzystanie. Dzięki atutom jakościowym ziarna i  wysokiej strawności części zielonych, kiszonka z odmiany Misteri CS  wpływa 
na wysoką produkcyjność krów i jakość mleka.
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Odmiana kukurydzy 
OP KANDIA

ZIARNO BIOETANOLOP KANDIA
FAO 250-260
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany

• plon ziarna w badaniach rejestracyjnych -123,7 dt/ha ( 101,5% wz.), a w szczególnie suchym 2019 roku 
– 118,4 dt/ha (103,0 % wz.)

• rośliny wysokie, o mocnym efekcie stay green
• wysoka zdrowotność roślin, odporność na fuzariozy powyżej wzorca
• rośliny odporne na wyleganie
• stabilne plonowanie w latach z okresowymi niedoborami wody
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Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 80 000-85 000 szt. /ha
• kiszonka: 85 000 – 90 000 szt. /ha

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

14 rzędów
28 ziaren/rząd
MTN – 290 g

Charakterystyka kolby

KISZONKA
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów 
wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

okres intensywnego wzrostu 
kukurydzy bez chwastów

szerokie spektrum chwastów 
jedno i dwuliściennych

kluczowe ogniwo w budowaniu 
wysokich plonów kukurydzy

Odmiana kukurydzy 

RGT ZANETIXX / SY ENERMAX

K
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RGT ZANETIXX
FAO 290
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

SY ENERMAX
FAO 280
TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY

Ważne cechy odmiany Ważne cechy odmiany

• bardzo regularne plonowanie w każdych 
warunkach

• mała podatność na wyleganie korzeniowe 
i łodygowe

• wysoka zdrowotność roślin
• bardzo dobra adaptacja do występujących, 

trudnych warunków w sezonie wegetacyjnym
• możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach 

glebowych

• odmiana z grupy średnio-późnej, o bardzo 
stabilnym plonowaniu

• bardzo dobre oddawanie wody w końcowym 
etapie wegetacji

• tolerancja na trudne warunki w czasie sezonu 
wegetacyjnego

• rośliny wysokie, bogato ulistnione o mocnych 
łodygach

• bardzo wysoka zdrowotność, rośliny mniej 
podatne na grzyby z rodzaju fuzarium

• poleca do siewu na gleby dobrze nagrzewające 
się wiosną

Wymagania glebowe

 

Wymagania glebowe

Zalecana obsada roślin do zbioru
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 75 000-80 000 szt. /ha 
- na glebach dobrych: 80 000-90 000 szt. /ha 

słabe,
piaszczyste

słabe,
piaszczyste

średnie

średnie

dobre

dobre

ziarno typu dent

ziarno typu dent16 rzędów
26-30 ziaren/rząd
MTZ 320-330 g

14-16 rzędów
32-36 ziaren/rząd
MTZ 320-340 g

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby

ZIARNO ZIARNOBIOETANOL
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów 
wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

okres intensywnego wzrostu 
kukurydzy bez chwastów

szerokie spektrum chwastów 
jedno i dwuliściennych

kluczowe ogniwo w budowaniu 
wysokich plonów kukurydzy
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Odmiany pszenicy jarej
MANDARYNA / TELIMENA

MANDARYNA
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (E/A)

TELIMENA
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (E/A)

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

• odmiana przewódkowa
• wysokojakościowa odmiana pszenicy (grupa E/A)
• charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju
• wczesna, źdźbło średniej grubości, o bardzo dobrej odporności na wyleganie
• ziarno o średnim MTZ, najwyższej gęstości w stanie zsypnym z małą ilością pośladu
• toleruje wadliwy płodozmian – sprawdza się na stanowiskach po zbożach i kukurydzy
• bardzo dobra wartość technologiczna ziarna
• korzystnie reaguje na nawożenie siarką
• zalecana norma wysiewu wynosi 380 – 450 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 160-190kg/ha).

• nowa, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej
• charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, grupa E/A  

MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych)
• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy 

źdźbła oraz fuzariozę kłosów
• posiada rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie
• odmiana przewódkowa, o bardzo dobrej krzewistości
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 360-420 kiełkujących ziaren na 1 m2, 

(ca. 180-220 kg/ha).

• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

• odmiana zalecana do uprawy na glebach słabszych oraz doskonała do mieszanek zbożowych
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Odmiany jęczmienia jarego

KWS VERMONT / FEEDWAY

JĘ
C

ZM
IE

Ń
 J
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R

Y KWS VERMONT
TYP ODMIANA PASTEWNA

FEEDWAY
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

• bardzo wysoki potencjał plonowania, na każdym polu
• rekomendowane do uprawy aż w 10 województwach (LOZ)
• rośliny niskie, o dobrej odporności na wyleganie
• wysoka zdrowotność roślin na najważniejsze choroby jęczmienia, w szczególności na mączniaka 

prawdziwego (gen Mlo)
• znakomita wartość technologiczna ziarna, najwyższe wyniki wśród badanych odmian w 2019 roku

• rekordowo wysoko i stabilnie plonująca paszowa odmiana jęczmienia jarego
• w latach 2019 -2020 była jedną z najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego w Polsce
• doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie. Zarejestrowana 

w Danii oraz w Polsce, ponadto w badaniach rejestrowych w Niemczech i w krajach nadbałtyckich
• odmiana wcześnie się kłosząca i wcześnie dojrzewająca
• bardzo dobra odpornością na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę oraz dobra na ciemnobrunatną 

plamistość jęczmienia i rdzę jęczmienia
• odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm) o dobrej odporności na wyleganie
• ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu, niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 280 -320 ziaren kiełkujących 

na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha).

• możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych, o uregulowanym odczynie pH

• posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność, daje to możliwość uprawy na glebach 
słabszych
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Odmiany jęczmienia jarego
PASJONAT / SY CRYSTALLIN

PASJONAT
TYP ODMIANA PASTEWNA

SY CRYSTALLIN
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

• rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne 
o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni

• wysoki plon nasion, zawsze powyżej wzorca, również w badaniach za granicą
• bardzo wysoka odporność na choroby jęczmienia (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, ciemnobrunatna 

plamistość, rdza jęczmienia)
• rośliny o niskich wymaganiach glebowych, dobrze radzące sobie w rejonach dotkniętych długotrwałą suszą
• odmiana charakteryzująca się dobrze wyrównanym ziarnem, wysoką MTZ i małą ilością pośladu.

• nowa średnio późna odmiana jęczmienia pastewnego
• bardzo dobrze plonuje w Polsce i w wielu państwach europejskich zarówno w latach suchych jak i mokrych
• bardzo dobry profil zdrowotnościowy, co sprawia, że można ograniczyć koszty ochrony chemicznej
• odmiana o średniej długości słomy, o bardzo dobrej odporności na wyleganie
• posiada słomę o wysokiej odporności na łamliwość oraz bardzo dobrą odporność na obłamywanie kłosów
• charakteryzuje się bardzo grubym ziarnem (MTZ ok. 50 gram) o doskonałym wyrównaniu oraz średniej 

zawartości białka
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi ok. 280-320 ziaren kiełkujących 

na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha).

• odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju
• należy unikać gleb o niskim pH

• doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości
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Odmiana owsa

REFLEKS

O
W

IE
S

REFLEKS
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

• rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Ziarno jest wyrównane, dorodne o wysokiej MTZ, 
niskim udziale łuski oraz najwyższej na rynku zawartości tłuszczu. Termin dojrzewania średni

• jedna z najwyżej plonujących odmian owsa na rynku. Bardzo wysoki i stabilny plon nasion, zawsze 
powyżej wzorca (101–102% wzorca w latach 2017– 2019), stabilnie wyniki we wszystkich regionach 
(100–104% w roku 2019)

• odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe m.in. mączniak prawdziwy, helmintosporioza, 
rdza źdźbłowa

• doskonała wartość energetyczna paszy m.in. dzięki najwyższej zawartości tłuszczu spośród 
wszystkich zarejestrowanych odmian

• odmiana polecana do uprawy w całym kraju. Zalecana do uprawy w województwach: łódzkie, 
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie

• odmiana o niskich wymaganiach glebowych, doskonała do mieszanek zbożowych
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Odmiany grochu
ASTRONAUTE / OLIMP

ASTRONAUTE
„ODMIANA NIE Z TEJ ZIEMI!”

OLIMP
„LIDER PLONOWANIA I ZAWARTOŚCI BIAŁKA”

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Gęstość wysiewu: 100-120 nasion/m2

Gęstość wysiewu: 110-120 nasion/m2

Ilość wysiewu: ok. 265-320 kg/ha

Ilość wysiewu: ok. 250-290 kg/ha

• bardzo wysoki potencjał plonowania – 111% wz., średnia 2016-2020 r.
• najwyższy potencjał plonu nasion i białka
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo dobrze tłumi chwasty, dzięki czemu doskonale sprawdza się w rolnictwie ekologicznym

• groch siewny jadalny,
• bardzo wysoki potencjał plonowania ( 105% wz. 2020 r.), nawet do 6 t/ha, co oznacza potencjał plonu 

białka rzędu 13 dt/ha,
• wysoka wartość żywieniowa ( 23,6% zawartość białka),
• rośliny o średniej wysokości, o przeciętnym dla gatunku terminie kwitnienia i dojrzewania 

oraz ze średnio wysoką MTN,
• znajduje się w ścisłej czołówce odmian grochu odpornych na wyleganie oraz wykazuje 

bardzo dobrą zdrowotność,
• odmiana polecana do uprawy w 6 województwach: opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 

świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie,
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Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

tel. 62 786 84 00 
fax: 62 786 8430

e-mail: sekretariat@agroefekt.pl
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