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FAO: 190-200

RGT Oxxgood
Przeznaczona zarówno do wczesnego 
jak i opóźnionego terminu siewu.

str.5

FAO: 230-240

NK Falkone
Stabilnie plonująca w każdych 
warunkach.

str. 7

FAO: 240

ES Asteroid
Łączy wszystkie zalety genetyki 
ziarnowej Tropical Dent®, wysoki plon  
i niską wilgotność zbieranego ziarna.

str. 10

FAO: 230

RGT Halifaxx
Odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe to 
pewność zbierania całego plonu z pola..

str. 6

FAO: 240

SY Glorius
Odporny na stres, umożliwia wysoką wydajność, 
także w latach z ograniczoną ilością opadów w 
sezonie wegetacyjnym (susza)

str. 9

FAO: 240

Norico
Odmiana szczególnie dobrze radzi 
sobie w warunkach stresowych 
związanych z niedoborami wody.

str. 8

FAO: 250

ES Myfriend
Przyjaciel, który na polu odwdzięcza 
się wysokim plonem, na każdym 
stanowisku, w każdych warunkach.

str. 11

Charakterystyka odmian kukurydzy Wiosna 2023

ziarno kiszonka młyn bioetanol

FAO: 240

SM Hetman
Odmiana uniwersalna, wytwarza 
wysokie rośliny, odporne na wyleganie, 
bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

 
str. 12
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Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy
RGT OXXGOOD

RGT Oxxgood
FAO: 190-200 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KISZONKA ZIARNO

• możliwość bardzo wczesnego lub opóźnionego siewu
• wysoki, wczesny i regularny plon ziarna
• bardzo wczesny termin kwitnienia, dzięki czemu okres 

zapylenia najczęściej przypada przed okresowymi 
suszami (brakiem opadów, wysokimi temperaturami)

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint flint 

dent
kolba typu 

fix

16 rzędów
23-25 

ziaren/rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

na glebach słabszych: 
90 000-95 000 szt./ha 

na glebach dobrych: 
95 000 – 100 000 szt./ha

Wszystkie klasy gleb.

na glebach słabszych: 
85 000 – 90 000 szt./ha 

na glebach dobrych: 
90 000 – 95 000 szt. /haOPINIA

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. Dzięki bardzo 
wczesnemu kwitnieniu uzyskujemy wysokie i regularne 
plonowanie nawet w niekorzystnych warunkach glebowo-
klimatycznych. Bardzo szybko oddaje wodę podczas 
wegetacji. W okresach niedoboru wody odmiana doskonale 
sobie radzi w stresowych warunkach. Odmiana dzięki genowi 
„stay green” posiada także dobre właściwości kiszonkarskie 
z wysoką strawnością ziarna oraz wysokim plonem suchej 
masy.

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



K
U

K
U

R
YD

ZA

Odmiany kukurydzy 2023

Dział Nasion

6 Katalog Odmian

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe Zalecana obsada

Charakterystyka kolby

Kierunek użytkowania

Odmiana kukurydzy
RGT HALIFAXX

RGT Halifaxx
FAO: 230 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14-16 
rzędów 
22-26 

ziaren/rząd

280-300 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

80 000 – 85 000 szt. /ha Wszystkie klasy gleb.

OPINIA

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 rejonach 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 wyleganie korzeniowe i łodygowe to 
pewność zebrania całego plonu z pola. Dodatkowa, wysoka odporność na fazariozę kolb to pewność 
zbioru ziarna o wysokiej jakości. Dzięki silnie rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu 
RGT Halifaxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet tych mniej sprzyjających. 
Dzięki wyżej wymienionym cechom jak i odpowiedniej wczesności odmiany możemy zawsze liczyć 
na regularny, zdrowy i wysoki plon uzyskany z RGT Halifaxx.

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

Odmiana kukurydzy
NK FALKONE

NK Falkone
FAO: 230-240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO MŁYN

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint

14-16 
rzędów 
28-30 
ziaren
/rząd

270-290 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

85 000 - 90 000 szt. /haGleby średnie i dobre.
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Odmiana kukurydzy
NORICO

Norico
FAO: 240 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KISZONKA ZIARNO

• odmiana ziarnowa, zarejestrowana w Polsce w 2015 roku, 
w którym wystąpiła susza, co potwierdza bardzo dobrą 
adaptację odmiany do trudnych warunków w sezonie 
wegetacyjnym

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi dent

16 rzędów,
36-38 
ziaren
/rząd

290-310 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

95 000 – 100 000 szt. /ha Wszystkie klasy gleb.

75 000 – 80 000 szt. /ha
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Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy
SY GLORIUS

SY Glorius
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO MŁYN

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint

kolba typu 
fix

16 rzędów
30-40 

ziaren/rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

80 000 – 85 000 szt. /ha
(w zależności od warunków 
wilgotnościowych stanowiska)

Wszystkie klasy gleb.

Rekomendacje młynarskie



K
U

K
U

R
YD

ZA

Odmiany kukurydzy 2023

Dział Nasion

10 Katalog Odmian

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe Zalecana obsada

Charakterystyka kolby

Kierunek użytkowania

Odmiana kukurydzy
ES ASTEROID

ES Asteroid
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO BIOETANOL

• 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)

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi dent

14-16 
rzędów 
22-28 

ziaren /
rząd

300-320 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

85 000 - 95 000 szt. /haGleby średnie i dobre.

OPINIA

Aby spełniać wymogi klientów, nowoczesne odmiany kukurydzy powinny łączyć takie zalety jak: 
wysoki plon, stabilność oraz szybkość 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 Dent® 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 z niską wilgotnością zbieranego ziarna.

Błażej Springer
LIDEA
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Odmiana kukurydzy
ES MYFRIEND

ES Myfriend
FAO: 250 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO BIOETANOL

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

15 rzędów,
31 ziaren

/rząd
287 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych: 
80 000 szt./ha 
na glebach dobrych: 
85 000 szt./ha

Plon ziarna w lokalizacjach 
(% wzorca/dt/ha). Doświadczenia 
rejestrowe COBORU 2020-2021. 
Grupa średniowczesna.
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Odmiana kukurydzy
SM HETMAN

SM Hetman
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO KISZONKA

• 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

• wysoka odporność na okresowe niedobory wody
• bardzo dobry „stay-green”, a także dobre dosychanie 

ziarna na polu
• przydatna do uprawy na CCM 

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi flint

16 rzędów
32-34 

ziarna/rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych: 
75 000 – 80 000 szt./ha 
na glebach lepszych: 
80 000 szt./ha

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



FAO: 280

DKC 4010
Bardzo wysoki poziom plonowania oraz 
dobra tolerancja na stresowe warunki 
uprawowe.

str. 19

FAO: 250-260

DKC 3796
Bardzo wysokie plony, dynamicznie 
oddaje wodę z ziarna zarówno na polu 
jak i w procesie suszenia

str. 15

FAO: 250-260

DKC 3789
Bardzo wysoki potencjał plonowania, 
na wszystkich stanowiskach 
glebowych.

str. 16

FAO: 250

Clooney
Idealne połączenie najwyższego plonu 
ziarna, zdrowotności i znakomitej 
jakości ziarna przeznaczonego na cele 
młynarskie.

str. 14

FAO: 250-260

OP Kandia
Dzięki zawartości kolb i ziarna 
w kiszonce daje efekt „bomby 
energetycznej” dla krów dojnych.

str. 18

FAO: 260

Misteri CS
Jakość ziarna i wysoka strawność części 
zielonych, kiszonka wpływa na wysoką 
produkcyjność krów i jakość mleka.

str. 17

Charakterystyka odmian kukurydzy Wiosna 2023

ziarno kiszonka młyn bioetanol
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Odmiana kukurydzy
CLOONEY

Clooney
FAO: 250 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO MŁYN

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14-16 
rzędów
30-32 

ziarna/rząd

290-320 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Gleby średnie i dobre. 80 000 – 85 000 szt./ha
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Charakterystyka kolby

ZIARNO BIOETANOL

Odmiana kukurydzy
DKC 3796

DKC 3796
FAO: 250-260 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

kolba typu 
flex

16-18 
rzędów
30-34 

ziaren/rząd

300-320 g

Gleby średnie i dobre. 75 000-85 000 szt./ha

słabe, piaszczyste średnie dobre

Plonowanie odmiany DKC 3796 i DKC 3789 w sezonie 2021.
Plon przy wilgotności 14% (wilgotność podczas zbioru).

Średni plon z doświadczeń/
średnia wilgotność podczas 

zbioru:

DKC 3796 – 12,98 t/ha 
(26,0%)

DKC 3789 – 12,24 t/ha 
(24,4%)
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Odmiana kukurydzy
DKC 3789

DKC 3789
FAO: 250-260 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

ZIARNO BIOETANOL

• 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 o średniej wysokości, znakomitej 
zdrowotności oraz bardzo dobrym efekcie „stay 
green”

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno 
typu dent / 
kolba typu 

flex

14-16 
rzędów
30-34 

ziaren/rząd

270-300 g

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych:
75 000-80 000 szt./ha

na glebach dobrych: 
85 000 – 95 000 szt./ha 

słabe, piaszczyste średnie dobre
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Wymagania glebowe Zalecana obsada

Ważne cechy odmiany

Kierunek użytkowania

Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy
MISTERI CS

Misteri CS
FAO: 260 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

KISZONKA

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent
kolba typu 

flex

16 rzędów 
30 ziaren

/rząd

295 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. gleby dobre:
88 000 - 92 000 szt./ha
gleby średnie:
83 000 - 87 000 szt./ha
gleby słabe:
78 000 - 82 000 szt./ha

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 odmiany. 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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Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe Zalecana obsada

Charakterystyka kolby

Kierunek użytkowania

Odmiana kukurydzy
OP KANDIA

OP Kandia
FAO: 250-260 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

ZIARNO BIOETANOL KISZONKA

• 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

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14 rzędów
28 ziaren/

rząd
290 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Gleby średnie i dobre. 80 000-85 000 szt./ha

85 000 – 90 000 szt./ha
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Wymagania glebowe Zalecana obsada

Ważne cechy odmiany

Kierunek użytkowania

Charakterystyka kolby

ZIARNO BIOETANOL

Odmiana kukurydzy
DKC 4010

DKC 4010
FAO: 280 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

• bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno, 
szczególnie na słabszych stanowiskach

• bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury
• rośliny średniowysokie, kolba zawieszona na średniej 

wysokości
• bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki 

uprawowe (np. wysokie temperatury oraz okresowe 
niedobory wody w glebie)

• duże i wyrównane kolby typu flex, które wyróżniają 
się niską podatnością na porażenie chorobami 
grzybowymi, co jest szczególnie korzystne 
w warunkach intensywnych opadów deszczu 

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

kolba typu 
flex

18-20 
rzędów
32-34 

ziaren/rząd

320 g

Wszystkie klasy gleb. optymalna ilość wody:
85 000 szt./ha
niedobór wody:
75 000 szt./ha

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wyniki plonowania DKC 4010
przy wilgotności 15%.

Średni plon z doświadczeń
przy wilgotności 15% 
wilgotność zbioru)

2021 - 12,45 t/ha (25,40%)
2020 - 12,86 t/ha (30,20%)
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20 Katalog Odmian

W ostatnich latach wielu producentów rolnych wprowa-
dziło do technologii uprawy biostymulatory. Produkty te 
swoim działaniem i skutecznością przekonują do siebie 
coraz większą rzeszę rolników. Najczęściej tego typu asorty-
ment ma na celu przyspieszenie rozwoju roślin, wspoma-
ganie ich naturalnych procesów życiowych oraz zwiększa-
nie odporności upraw na warunki stresowe. Zarówno 
na rynku polskim jak i europejskim gama opisywanych 
produktów ulega intensywnym zmianom, klasyfikowane 
są jako środki wspomagające uprawę roślin, nawozy, ale 
też środki ochrony roślin. Biostymulator może zostać 
przypisany do wybranej grupy produktów w zależności od 
przyjętej przez producenta (lub importera) drogi rejestra-
cji. Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy 
zarejestrowane są jako produkty o udowodnionej skutecz-
ności na jedno z możliwych zagrożeń, pomimo szerokiego 
spektrum ich działania, co wynika zwłaszcza ze sposobu 
ich rejestracji. Spośród wielu dostępnych na rynku biosty-
mulatorów można je klasyfikować m. in. na podstawie 
składu głównych komponentów, jako biostymulatory na 
bazie: aminokwasów, wyciągów z alg, mikroorganizmów 
i kwasów humusowych. Znajomość każdej z tych grup 
zapewne przyczyni się do podjęcia odpowiednich decyzji 
w procesie produkcji roślinnej, tak, aby zastosowane 
rozwiązania okazały się skuteczne i trafne.

Biostymulatory na bazie aminokwasów, jak wysoce 
skuteczny AMINOTEC PLUS.

Rośliny zdolne są do syntezy wszystkich niezbęd-
nych dla nich aminokwasów, jednak ten czasochłonny 
proces wymaga dużych nakładów energii oraz dostęp-
ności różnych składników. W nowoczesnym rolnictwie 
racjonalne okazuje się podawanie mieszaniny peptydów 
i aminokwasów lub preparatów zawierających pojedyn-
cze aminokwasy. W toku wielu badań naukowych 
udowodniono ich pozytywny wpływ na kiełkowanie 
i wzrost sadzonek, produktywność roślin, jakość owoców 
i warzyw oraz oddziaływania na mikrobiom (aminokwasy 
doglebowe). Ponadto zastosowanie nawozów aminokwa-
sowych w żywieniu roślin zmniejsza ich wrażliwość na 
zasolenie i niską temperaturę. Wybierając preparaty 
aminokwasowe można kierować się metodą ich produkcji, 
pochodzeniem, składem procentowym oraz ilościowym. 
Każdy z tych parametrów w większym bądź mniejszym 
stopniu przyczyni się do efektywnego działania i lepszego 
radzenia sobie roślin poddanych stresom abiotycznym 
i biotycznym. Dodatkowo podaż aminokwasów łącznie ze 
ŚOR zabezpieczy rośliny przed możliwym efektem fitotok-
syczności.

Biostymulatory pozyskiwane z alg morskich, takie jak 
BIOEFEKT czy PHYLGREEN ALYA.

Ekstrakty glonowe zawierają bogaty zestaw fitohormo-
nów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i mikroelemen-
tów, odpowiedzialnych za sterowanie wzrostem i rozwojem 
roślin oraz zwiększających odporność na patogeny. 
Podawane na rośliny mogą być określane mianem fizjoak-
tywatorów - poprzez stymulację enzymów roślinnych 
odpowiedzialnych za pobieranie i przemiany składników 
pokarmowych pobudzają wzrost i rozwój roślin, co przełoży 
się bezpośrednio na lepszy rozwój pędów i korzeni oraz 
wzrost odporności. 

Biostymulatory zawierające kwasy humusowe - przykła-
dem produktu w wyjątkowej formulacji instant jest 
HUMER PRO.

Specyfika warunków glebowo-klimatycznych w Polsce nie 
sprzyja akumulacji i utrzymywaniu się na stałym poziomie 
substancji humusowych (głównych składników glebowej 
materii organicznej), a intensywne użytkowanie rolnicze 
sprzyja szybkiej mineralizacji i ich stratom z gleb. Ze względu 
na ogromną rolę związków humusowych w kształtowaniu 
struktury i właściwości fizyko-chemicznych gleb konieczne 
jest regularne uzupełnianie ubytków materii organicznej- 
jeżeli nie poprzez wprowadzanie m. in. resztek pożniw-
nych i prowadzenie odpowiedniej agrotechniki, to właśnie 
poprzez zastosowanie kwasów humusowych. Aplikacja w 
dowolnym momencie na polu, doglebowo czy na rośliny 
rosnące, przyczyni się do polepszenia stanowiska, bardziej 
wydajnego wykorzystania składników pokarmowych 
(oszczędności na nawożeniu) i zwiększenia tolerancji roślin 
na stres abiotyczny. 

Biostymulatory na bazie mikroorganizmów jak na przykład 
Terra-Efekt i Terra-Wita.

Aplikowane najczęściej bezpośrednio przed wysiewem 
roślin, na rośliny rosnące lub doglebowo- na resztki 
pożniwne. Preparaty tego typu mogą zawierać pojedyn-
cze szczepy bakterii czy gatunki grzybów lub konsorcja 
pożytecznych gatunków mikroorganizmów. Działanie tego 
typu produktów oparte jest na stymulacji wzrostu i rozwoju 
roślin poprzez dostarczanie składników pokarmowych 
(w toku ewolucji niektóre bakterie wykształciły zdolność do 
wiązania azotu atmosferycznego), zwiększanie przyswa-
jalności niedostępnych dla roślin form makro i mikropier-
wiastków, syntezę fitohormonów i witamin oraz wydzie-
lanie do środowiska związków statycznych przeciwko 
grzybom i bakteriom chorobotwórczym (działanie antago-
nistyczne lub pasożytnicze). Wszystkie te funkcje bardziej 
lub mniej specyficzne dla określonych szczepów bakterii 
i gatunków grzybów przekładają się na efektywne ich 
działanie. Przy wyborze określonego mikroorganizmu 
świadomy producent rolny kierował się będzie nie tylko 
ceną, ale też pochodzeniem organizmów oraz charaktery-
stycznymi dla nich właściwościami, np. diazotrofy pozwolą 
na zaoszczędzenie pewnych ilości nawozów azotowych 
jednak nie będą chroniły upraw przed patogenami tak 
skutecznie jak inne - przeznaczone do tego celu mikroor-
ganizmy, a inne rozkładające resztki pożniwne być może 
nie syntetyzują azotu z atmosfery.  

Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji roślinnej

Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw

Sprawdź nasze inne produkty na www.agroefekt.pl

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
rzepaku ozimego w okresie
jesieni

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
i biostymulacja zbóż ozimych
w okresie jesieni



Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw

Sprawdź nasze inne produkty na www.agroefekt.pl

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
rzepaku ozimego w okresie
jesieni

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
i biostymulacja zbóż ozimych
w okresie jesieni



pszenica jara

Mandaryna
„Toleruje wadliwy płodozmian”

Charakteryzuje się bardzo dobrą 
plennością na terenie całego kraju.

 
na mąkę

str. 23

owies jary

Refleks
„Wyższy poziom plonowania”

Jedna z najwyżej plonujących 
odmian owsa na rynku.

 
na paszę

str. 25

jęczmień jary

Pasjonat
„Z pasji do rolnictwa”

Bardzo dobra wartość 
technologiczna ziarna.

 
na paszę

str. 24

jęczmień jary

Feedway
„Wymarzony plon”

Rekordowo wysoko i stabilnie 
plonująca odmiana paszowa.

 
na paszę

str. 24

groch

Olimp
„Lider plonowania i zawartości 
białka”

Odmiana jadalna z wysoką 
wartością żywieniową.

 str. 27

groch

Turnia
„Wyoski plon”

Najstabilniej plonujący groch 
pastewny na rynku.

 str. 26

pszenica jara

Telimena
„Nadzwyczajnie grube ziarno”

Bardzo wczesna odmiana 
pszenicy jarej.

 
na mąkę

str. 23

jęczmień jary

KWS Vermont
„Wysoki plon na każdym polu”

Bardzo wysoki potencjał plonowania, 
na każdym polu.

 
na paszę

str. 25

groch

Astronaute
„Odmiana nie z tej ziemi”

Najwyższy potencjał plonu nasion 
i białka.

 str. 26  

Charakterystyka odmian zbóż jarych i grochu Wiosna 2023
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Odmiana 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 wysokości, o bardzo dobrej odporności na wyleganie
•  ziarno o średnim MTZ, wysokiej gęstości w stanie zsypnym z małą ilością pośladu
•  toleruje wadliwy płodozmian – sprawdza się na stanowiskach po zbożach i kukurydzy oraz 

w mieszankach z jęczmieniem
•  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)
• wysoka odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz rdzę żółtą

• 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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FEEDWAY
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

•  rekordowo wysoko i stabilnie plonująca paszowa odmiana jęczmienia jarego
•  w latach 2019 -2021 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)

• posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność, daje to możliwość uprawy na glebach 
słabszych

PASJONAT
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

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
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 280 – 320 ziaren 

kiełkujących na 1 m2 (ca. 130 – 150 kg/ha)

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

Odmiana jęczmienia jarego
FEEDWAY / PASJONAT
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KWS VERMONT
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

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
• 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

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 2019– 2021), 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.
• należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 350 – 450 ziaren 

kiełkujących na 1 m2 (ca. 145– 180 kg/ha)

• odmiana polecana do uprawy w całym kraju
• odmiana o niskich wymaganiach glebowych, doskonała do mieszanek zbożowych

Odmiana jęczmienia / owsa jarego
KWS VERMONT / REFLEKS
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Dział Nasion

OLIMP
TYP ODMIANA JADALNA

TURNIA
TYP ODMIANA PASTEWNA

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Gęstość wysiewu: 110-120 nasion/m2

Gęstość wysiewu: 110 nasion/m2

Ilość wysiewu: ok. 250-290 kg/ha

Ilość wysiewu: ok. 220-225 kg/ha

• rośliny o średniej wysokości, o przeciętnym dla gatunku terminie kwitnienia i dojrzewania oraz ze średnio wysoką 
MTN.

• bardzo wysoki potencjał plonowania, nawet do 6 t/ha, co oznacza potencjał plonu białka rzędu 13 dt/ha.
• najodporniejszy na wyleganie przed zbiorem spośród odmian badanych w roku 2017 (6,8 w 9-stopniowej skali 

COBORU)
• kwiaty koloru białego, nasiona koloru żółtego

• rośliny średnio niskiej wysokości, o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz ze średnią MTN. 
• bardzo wysoko plonuje (osiągnęła plon na poziomie 108% wzorca w 2018 roku i średnio 104% wzorca w latach 

2016– 2019).
• najwyżej i najstabilniej plonujący groch pastewny na rynku
• charakteryzuje się znakomitą zdrowotnością (średnia odporność na choroby to 7,9 w 9-stopniowej skali 

COBORU).
• wysoka odporność na wyleganie
• posiada zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie.
• czerwonopurpurowe kwiaty i beżowofioletowe nakrapiane nasiona

Odmiana grochu
OLIMP / TURNIA
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ASTRONAUTE
TYP ODMIANA OGÓLNOUŻYTKOWA

Ważne cechy odmiany

Gęstość wysiewu: 100-120 nasion/m2

Ilość wysiewu: ok. 180-230 kg/ha

• odmiana o dobrej kombinacji cech użytkowych
• wysoki potencjał plonu nasion i białka
• odmiana dobrze tłumiąca chwasty, dzięki czemu idealnie sprawdza się w rolnictwie ekologicznym
• dobra odporność na wyleganie
• wysoka równomierność dojrzewania
• kwiaty koloru białego, nasiona koloru żółtego

Odmiana grochu
ASTRONAUTE
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