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Szanowni Państwo,

Początek nowego roku gospodarczego jest zawsze dobrym okresem 

podsumowań i kreślenia planów na przyszłość. Mamy niezłomną 

nadzieję, że oferowane przez naszą firmę produkty spełniły Państwa 

oczekiwania, pozwalając osiągnąć w miarę zadowalające efekty 

ekonomiczne, chociaż rok 2015 był wybitnie niesprzyjający dla 

kukurydzy.

W prezentowanym katalogu ‘Kukurydza 2016’, pragniemy Państwu 

przybliżyć najważniejsze parametry, zarówno najnowszych produktów 

jak i odmian, które na rodzimym rynku kukurydzy mają już ustaloną 

pozycje. Rekomendujemy najbardziej wartościowe mieszańce, 

wyselekcjonowane pod względem atrakcyjności jakościowej 

i gospodarczej. Polecamy nowość w naszej ofercie MAS 19 B, oraz 

odmiany już przez Państwo sprawdzone, a rok ubiegły weryfikował 

bezlitośnie odmiany słabo znoszące stres suszowy. Mamy nadzieję, 

że tak trudny rok nie zniechęci Państwa do uprawy tak ważnej 

gospodarczo rośliny. Rośnie też wiedza rolników na temat znaczenia 

jakości materiału siewnego oraz wyboru właściwej odmiany, bardzo 

zachęcamy do zapoznania się z ciekawym i wnikliwym opracowaniem 

tego tematu. Mając na uwadze popularność kukurydzy, zachęcamy 

do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Życzymy sukcesów!

Zespół Flora Sp. z o.o.
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Znany jest powszechnie fakt i  nikogo nie 
trzeba przekonywać, że największy wpływ 
na  powodzenie uprawy kukurydzy mają 
warunki środowiskowe i  agrotechnika, 
a odmiana decyduje w około 30%. A za-
tem czy warto poświęcać czas i  energię 
na  wybór właściwego mieszańca kukury-
dzy, tym bardziej, że  nie ma  idealnego? 
Zdecydowanie tak. Miniony sezon wegeta-
cyjny, obfitował w  szczególnie dużą ilość 
skrajnych pogodowo i  niekorzystnych 
zjawisk dla kukurydzy. Wielu producentów 
może twierdzić, że  w  takich warunkach 
(szczególnie wysokie upały od połowy lip-
ca do końca sierpnia) żadna odmiana nie 
wykaże w pełni swojego potencjału. I jest 
to  częściowa prawda ale... drugą stroną 
medalu jest możliwość takiego doboru 
odmian które w najbardziej skrajnych wa-
runkach pogodowych będą minimalizowa-
ły ryzyko wystąpienia strat w plonie. Ileż 
to razy można spotkać gospodarstwa ry-
zykujące wysiew mieszańców tylko jednej 
hodowli (podobna pula genetyczna) czy 
też z wyraźnym ukierunkowaniem na zbyt 
wysokie FAO względem regionu. Takie de-
cyzje, zależne wyłącznie od rolnika powo-
dują zwiększenie ryzyka gospodarowania 

a  w  takich sezonach jak miniony bywa, 
że generowanie wysokich kosztów. Oczy-
wiście ochrony przeciw promieniom sło-
necznym jeszcze nie wynaleziono ale też 
takie okresy nie trwają w naszych warun-
kach długo i w tym względzie ryzyko moż-
na zmniejszyć przez dobór odmian o szer-
szej skali wczesności. Cóż zatem robić?
Różne mieszańce kukurydzy reagują od-
miennie na  systemy uprawy, poziom na-
wożenia, herbicydy czy czynniki stresowe, 
jak np.  wiosenne chłody, zaskorupienie 
gleby, brak wilgoci w  glebie w  krytycz-
nych fazach rozwoju roślin. Warto pamię-
tać, że w związku ze znacznym zróżnico-
waniem „genetycznej bazy’’ mieszańca 
rozmaite odmiany mogą nie wykazywać 
jednakowych zachowań na  wymienione 
czynniki w  tym samym czasie i  miejscu. 
Im więcej wiemy o  kukurydzy tym ła-
twiej jest podejmować właściwe decyzje 
dotyczące wyboru odmiany. Warto wie-
dzieć, na  co  zwracać szczególną uwagę 
i co oznaczają różnego rodzaju skróty po-
jawiające się w  charakterystyce odmiany 
oraz jak przekłada się to na praktykę.

  Pochodzenie genetyczne 
odmiany
• linie hodowlane tworzące ziarno typu 

dent (genetyka amerykańska);
• linie hodowlane tworzące ziarno typu 

flint (genetyka europejska).

Na bazie linii typu flint oraz typu dent two-
rzy się w  Europie formy pośrednie flint/
dent, których celem jest kumulacja naj-
cenniejszych zalet tych dwóch krańcowo 
różnych typów genetycznych.
Co  zasadniczo różni obydwa typy: flint 
i  dent, a  ma  bezpośrednie przełożenie 
na  zachowanie rośliny opartej na  takiej 
genetyce na polu?

Termin siewu
• FLINT mogą być siane w  niedogrzaną 
glebę, tj. 5–6˚C i  są  bardzo przydatne 
w  skrajnych rejonach uprawy kukurydzy 
w  Polsce, pozwalają także na  optymali-
zację czasu siewu przy dużych areałach 
kukurydzy w  gospodarstwie, umożliwiają 
uprawę kukurydzy na  glebach wolno na-
grzewających się, zimnych, gliniastych;
• DENT – siew tylko w  dobrze ogrzaną 
glebę, tj. 8–12˚C), należy je przeznaczać 
na gleby szybko nagrzewające się, lekkie.

Tolerancja na chłody
W fazie 8 widocznych liści (V6) następu-
je genetyczna determinacja liczby rzę-
dów w kolbie, a w fazie V12 kształtuje się 
potencjalna ilość ziaren w  rzędzie, a  tym 
samym na  kolbie. Odmiana o  dużej tole-
rancji na  chłody tworzy większą liczbę 
rzędów ziarna w kolbie oraz ziaren w rzę-
dzie, co daje znakomitą pozycję wyjściową 
do pełnego wykorzystania potencjału plo-
notwórczego odmiany. Należy jednak pa-
miętać, że  pozostaje jeszcze newralgicz-
na faza kwitnienia oraz nalewania ziarna 
skrobią.
• FLINT – odznacza się bardzo dobrą to-
lerancją na  chłody; mieszańce przydatne 
do  uprawy w  rejonach centralnych i  pół-
nocnych, a  także do  wcześniejszego lub 
optymalnego terminu siewu w  rejonach 
południowych;
• DENT – cechuje się umiarkowaną 
do słabszej tolerancją na chłody; uprawa 
w  rejonach cieplejszych o  małym ryzyku 
występowania chłodów.

Oddawanie wody z ziarna, tzw. dry down
Dry down (z ang.) oznacza tempo w jakim 
ziarno oddaje wodę począwszy od  fazy 
czarnej plamki. Cecha jest bardzo istotna, 

Niełatwy wybór 
odmiany

  Odmiany typu flint można rozpoznać po 
zbliżonym do okrągłego kształcie ziarna. 
Odznaczają się one dobrą tolerancją na chłody.

  Mieszańce w typie dent wytwarzają ziarno 
o płaskim kształcie z charakterystycznym 
zagłębieniem. Są mniej odporne na chłody.

Autor: Robert Oliwa



gdyż ma  wpływ na  termin zbioru. Zale-
ży  m.in. od  czasu otwarcia liści okrywo-
wych kolby – koszulek, masy tysiąca na-
sion, rodzaju bielma ziarna oraz natężenia 
czynnika zieloności roślin – stay green.
• FLINT – mają bielmo szkliste ziarna 
(struktury skrobi połączone są cząstkami 
białka), o  dużej MTZ i  zbliżone do  okrą-
głych, koszulki stają się wcześniej luźniej-
sze, mocniejszy efekt stay green, co spo-
walnia oddawanie wody. W  praktyce 
oznacza to, że  oddaje wodę szybciej niż 
dent w fazie do 30% wilgotności i w rów-
nym tempie do około 23–25% zawartości 
wody w ziarnie przy przeciętnych warun-
kach pogodowych dla Polski.
• DENT – mieszańce tego typu mają bielmo 
mączyste ziarna (pomiędzy strukturami 
skrobi jest powietrze), o niższej MTZ i pła-
skim kształcie, a koszulki stają się później 
luźniejsze. Początkowo oddaje wolniej 
wodę niż flint, a  następnie po  osiągnię-
ciu 30% wilgotności ziarna gwałtownie 
zaczyna przyspieszać oddawanie wody – 
nawet do  18–19% w  sprzyjających wa-
runkach, tzn. długa i  sucha jesień, bez 
przymrozków.
W  minionym roku przymrozek w  połowie 
października przerwał procesy życiowe 
roślin, w  tym oddawanie wody z  ziarna, 
i odmiany o typie ziarna dent wykazywały 
większą wilgotność ziarna o 4–5% aniżeli 
tej samej klasy wczesności odmiany w ty-
pie ziarna flint lub pośrednim. W  prakty-
ce oznacza to, że  im większe jest ryzyko 
wystąpienia jesienią wczesnych przymroz-
ków, tym uprawa odmian na  ziarno typu 
dent lub pośrednich, zbliżonych do dent, 
niesie ze sobą większe ryzyko konieczno-
ści zbioru ziarna o wysokiej wilgotności.

  Wigor siewek
Cecha ta określa zdolność nasion do szyb-
kiego skiełkowania i  energicznego wzro-
stu w  początkowej fazie rozwoju roślin. 
Jest pochodną genetyki – flint/dent oraz 
warunków środowiskowych. Szczegól-
nie w  początkowej fazie kiełkowania, tj. 
do około 14 dni po siewie, wigor jest bar-
dziej uzależniony od  jakości somatycznej 
nasion aniżeli genetycznego pochodzenia 
odmiany. Nasiona wyprodukowane w bar-
dziej sprzyjających warunkach wzrostu, 
rozwoju i zbioru kukurydzy nasiennej będą 
miały lepszy wigor siewek. Wigor siewek 
ocenia się za pomocą tzw. cold testu po-
legającego na  poddawaniu nasion przez 
pierwsze 7 dni działaniu niskiej temperatu-

ry (10st C) przy braku światła a kolejne 6 
dni wpływom wyższej temperatury (25stC) 
i  umiarkowanemu naświetleniu. Hodowcy 
nie mają prawnego wymogu umieszczania 
wartości tego parametru na  świadectwie 
jakości lecz wielu z  nich przeprowadza 
takie badania we własnym zakresie i przy 
dobrej woli może takiej informacji udzielić.
Przy trendzie do wcześniejszego siewu ku-
kurydzy parametr ten ma  kolosalne zna-
czenie dla rolnika dla powodzenia takiej 
decyzji. Jak bumerang wraca też pytanie 
czy nasiona grubsze są  lepsze od  drob-
niejszych. Często zdarza się, że  rolnicy 
nie chcą drobniejszych nasion nawet jak 
aktualnie sprawdzona siła kiełkowania jest 
wyższa od nasion grubszych tej samej od-
miany! Mając na uwadze większa ilość ma-
teriałów zapasowych w  grubszym ziarnie 
warto takie nasiona wysiać kiedy planuje-
my siać głebiej (niezbędna większa ilość 
wody do  napęcznienia) a  nasiona drob-
niejsze przeznaczyć na płytszą głębokość 
siewu Warto pamiętać, że  1 dzień opóź-
nienia w  terminie kwitnienia w  stosunku 
do  porównywalnej odmiany rosnącej bez 
zakłóceń, skutkuje opóźnieniem zbioru 
do około 1 tygodnia!

  Typ kolby i obsada roślin
Każdy mieszaniec kukurydzy posiada 
optymalną obsadę roślin, przy której uzy-
skuje najwyższy potencjał plonowania. 
Zwykle zależy to od typu kolby.

• kolba typu fix – mieszaniec wytwarza 
niemal taki sam rozmiar kolby, niezależ-
nie od obsady roślin na polu – w zakresie 

pewnej tolerancji. Mieszańce tego typu 
uprawiane w optymalnej dla siebie obsa-
dzie – wyższej niż rekomendowane dla da-
nych warunków – są najwyżej plonującymi 
odmianami. Z reguły tworzą niskie rośliny, 
a  przez zwiększoną obsadę zwiększa się 
powierzchnię liści, a  co  za  tym idzie po-

tencjał plonowania. Zbyt rzadki siew tego 
typu odmian skutkuje ograniczeniem po-
wierzchni liści (mniej promieni słonecz-
nych pada na  liść), a  w  konsekwencji 
ograniczeniem potencjału plonotwórcze-
go odmiany;

• kolba typu flex – elastyczna, zmieniająca 
wielkość; mieszaniec wytwarza kolbę ela-
styczną, tzn. dłuższą lub/i  grubszą przy 
mniejszej obsadzie na polu i ograniczonej 
wewnętrznej konkurencji pomiędzy rośli-
nami w  łanie. Są  to  bardzo wartościowe 
odmiany w warunkach:
1. Spadku obsady wskutek stresowych 
warunków środowiska w fazie kiełkowania 
– siew w zimną i mokrą glebę, zła uprawa.
2. Asekuracji przeciw suszy – siane w ob-
niżonym zagęszczeniu zabezpieczają osią-
gniecie przyzwoitego plonu, natomiast 
w latach o zwiększonych opadach formują 
większe kolby, co zwiększa znacznie plon.
3. Uprawy kukurydzy w  monokulturze. 
Problemem w  takich warunkach jest 
utrzymanie właściwej dla danej odmiany 
tolerancji na  wyleganie, gdyż na  skutek 
nagromadzenia ogromnej ilości patoge-
nów chorobotwórczych na resztkach poż-
niwnych obniżeniu ulega obsada roślin. 
W konsekwencji mniejsza jest wewnętrzna 
konkurencja pomiędzy roślinami, które 
pogrubiają łodygę, niżej zawiązują kolbę, 
zwiększając tym samym tolerancję na wy-
leganie. Zmniejszeniu ulega także ryzyko 
istotnej straty plonu, gdyż zwiększony 
rozmiar kolb w  dużej części kompensuje 
straty wynikającej z niższej obsady roślin 
na polu.
4. Niskiej zasobności gleb w składniki po-

karmowe.
Obniżenie gęstości siewu powoduje, 
że  mniej roślin na  jednostce powierzch-
ni tworzy mniejszą masę wegetatywną. 
W  związku z  tym, większa ilość składni-
ków pokarmowych jest transportowana 
do kolby w celu wypełniania ziarna, co po-

  Odmiany typu fix mają zakodowaną wielkość
kolby, niezależną od obsady.

  U mieszańców typu flex wielkość kolby jest
zmienna i zależy od obsady roślin na polu.



lepsza efekt plonotwórczy. Natomiast 
konsekwencją ewentualnego zwiększenia 
obsady roślin jest zmniejszenie sztywno-
ści łodygi (wskutek konkurencji pomiędzy 
roślinami o  wodę, światło i  składniki po-
karmowe) przez wytwarzanie wyższych 
rośliny z  mniejszą średnicą łodygi i  zbyt 
wysokim umieszczeniem kolb na  łodydze, 
co zwiększa ryzyko wylegania łodygowego.

  Tolerancja na suszę
Dotychczasowa strategia ubezpieczania 
się przeciwko skutkom suszy w  najbar-
dziej krytycznej dla kukurydzy fazie kwit-
nienia polegała na  wysiewie mieszańców 
o typie kolby flex w niższej obsadzie. Jed-
nakże hodowcy wyselekcjonowali odmia-
ny bardzo tolerancyjne na  suszę w  tym 
okresie, które swój potencjał plonowania 
wykazują nawet przy wyższej obsadzie ro-
ślin na polu. Dotyczy to przede wszystkim 
odmian o  typie kolby fix, które posiadają 
skłonność do wyrzucania znamion w cza-
sie pełni pylenia (maksymalna produkcja 
pyłku) wskutek genetycznej predyspozycji 
kierowania wody do znamion, nawet w wa-
runkach długotrwałej, suchej i słonecznej 
pogody. Wiele odmian opóźnia wtedy wy-
rzucanie znamion przez co jedynie resztki 
pyłku z końcowego okresu pylenia padają 
na znamiona powodując zapłodnienie. Wy-
sypywanie się pyłku przy kompletnym bra-
ku znamion nosi nazwę protandrii. Brak 
pyłku na  kolejno pojawiających się zna-
mionach skutkuje jałowością kolby, czyli 
brakiem zapłodnionych ziarniaków przede 
wszystkim w górnej części kolby, a w kon-
sekwencji obniżką plonu. Genetyczna syn-
chronizacja pylenia i wyrzucania znamion 
nawet w niesprzyjających dla tego proce-
su przebiegu pogody, jest podstawowym 
źródłem tolerancji na suszę odmian o ty-
pie koby fix.

  Potencjał plonowania 
i tolerancja na wyleganie

Cechy te powinny być rozpatrywane ra-
zem przy wyborze odmiany. Tolerancję 
na wyleganie należy rozpatrywać w dwóch 
aspektach:
• pierwotna – odmiany tworzą grubą, sil-
ną łodygę o dużej odporności na wylega-
nie, lecz nieco „ograniczonym‘’ potencjale 

plonowania, gdyż składniki pokarmowe 
wykorzystywane są  w  równym stopniu 
do budowania mocnej łodygi jak i do nale-
wania ziarna. Odmiany te kończą procesy 
życiowe wraz z  uformowaniem się czar-
nej plamki w  ziarniaku i  mogą być nara-
żone na  choroby fuzaryjne łodygi, a  tym 
samym zwiększone ryzyko wylegania. 
Dlatego bardzo istotne jest aby nie pozo-
stawiać takich odmian zbyt długo na polu! 
Są to zwykle odmiany starszego typu tzw.
quick death w którym nie ma „genu zielo-
ności” lub jego ekspozycja jest niewystar-
czająca.

• nabyta – odmiany o  bardzo wysokim 
potencjale plonowania typu „stay green”, 
które są też bardziej tolerancyjne na cho-
roby w końcowym etapie wegetacji. Rośli-
ny są ciągle zielone nawet po całkowitym 
wypełnieniu ziarna skrobią. Po  okresie 
powstania tzw. czarnej plamki w  ziarnia-
ku – czyli będącej objawem fizjologicz-
nego zakończenia nalewania skrobi ziar-
niaka, zielone rośliny produkują (ciągle 
trwa fotosynteza) składniki pokarmowe. 
Asymilaty kierowane są  do  łodygi znacz-
nie poprawiając tolerancję na  wyleganie 
w  końcowym okresie wegetacji. Odmia-
ny te mogą jednak być bardzo zawodne 
w  warunkach przedwczesnego zakończe-
nia wegetacji roślin, co następuje z reguły 
w okolicznościach:
• ryzyka wystąpienia wczesnych przy-
mrozków – łodygi nie zostały wzmocnione 
wskutek ustania procesów fizjologicznych 
w roślinie; wybór późnych mieszańców dla 
rejonu opartych na odmianach z mocnym 
efektem stay green jest więc bardzo ryzy-
kownym rozwiązaniem w kontekście wyle-
gania;
• w monokulturze, gdy duże nasilenie pa-
togenów powoduje przedwczesne „unice-
stwienie” roślin, a tolerancja na wyleganie 
jest ciągle niedostateczna.
• małej zasobności gleby w składniki po-
karmowe i/lub niskiego poziomu nawo-
żenia mineralnego. Podczas wypełniania 
ziarna wymagają dużego zasilenia w skład-
niki pokarmowe. Można zadbać o dostatek 
azotu -głównego składnika plonotwórcze-
go- w  trakcie wegetacji nawożąc kuku-
rydzę ostatni raz tuż po  przed zwarciem 
międzyrzędzi! Zwykle jest to nawóz płynny 
RSM który posiadając azot także w  for-
mie amidowej (dłużej rozkładającej się) 

zapewni roślinie azot w trakcie nalewania 
ziarna. Jeśli składniki są dostępne w gle-
bie to  wypełnianie odbywa się bez prze-
szkód, a po jego zakończeniu wyproduko-
wane cukry przemieszczane są  do  łodyg 
poprawiając ich sztywność, zdrowotność, 
a  tym samym tolerancję na  wyleganie. 
Kiedy słońce świeci na  łodygi, promienie 
słoneczne wchodzą w  reakcję z  cukrami 
czego efektem jest purpurowy kolor łodyg. 
Oznacza to zdolność do dłuższego pozo-
stania roślin na polu bez ryzyka wylegania.
Jeśli w  glebie brakuje składników pokar-
mowych, wówczas następuje efekt kaniba-
lizacji dolnych liści i łodygi przez transport 
składników pokarmowych zgromadzonych 
w  tych częściach rośliny bezpośrednio 
do ziarna. Jeśli czynnikiem pozostającym 
w niedoborze jest azot to jego przemiesz-
czanie powoduje przedwczesne zamie-
ranie rośliny, zwiększoną presję grzybów 
fuzaryjnych atakujących łodygę i  tym sa-
mym ją osłabiających a konsekwencją jest 
zwiększona podatność roślin na wyleganie 
łodygowe.
Zasadnicza wiec rzeczą jest wybór wyso-
ko plonujących odmian typu stay green 
na  stanowiska zasobne w  składniki po-
karmowe a przede wszystkim potas i azot 
we właściwej proporcji.

Rozszyfrowanie różnych symboli 
w opisie odmiany i przełożenie 
ich na język praktyki, pozwoli 
z całą pewnością lepiej wybrać 
odmianę kukurydzy.
Oczywiście nadal istotnym pa-
rametrem, o którym nie należy 
zapominać jest potencjał plono-
wania. Tutaj jednak liczby mówią 
same za siebie. Pamiętajmy, że 
źle dobrany mieszaniec, nawet 
przy bardzo wysokim nawożeniu 
i drogiej ochronie, nie da zado-
walającego plonu. A przecież 
wybór odmiany jest najtańszym 
środkiem produkcji.



Luigi CS
strzał w 10

FAO 240-250

jedna z najchętniej uprawianych 
odmian na ziarno w grupie 
średniowczesnej

Niezawodne plonowanie
Wysoka tolerancja na stres suszowy 

Zdrowe ziarno cenione także przez przemysł
Znakomita adaptacja do gleb lekkich i mozaikowych



REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska dobre  86 000 
stanowiska średnie  83 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej z wyjątkiem 
stanowisk łatwo przepuszczalnych wodę.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno 

potwierdzony wynikami doświadczeń 
rejestrowych i porejestrowych

 ■ wyjątkowa ekspozycja formy dent ziarna dla tej 
klasy wczesności!

 ■ duży udział mączystej skrobi

 ■ szybkie oddawanie wody z ziarna w końcowym 
okresie wegetacji – fast dry down

 ■ dobra tolerancja na wyleganie i zdrowotność 
roślin* – niższy od wzorca stopień porażenia 
grzybami fuzaryjnymi: 
łodyg – 7% (wzorzec = 8%) 
kolb – 9% (wzorzec = 13%)

 ■ odmiana rekomendowana do przemysłu 
gorzelniczego

*) Dane wg badań rejestrowych COBORU w l. 2010-2011.
WZORZEC stanowi średni wynik odmian zarejestrowanych i uczestniczą-
cych w dośw. PDO COBORU/PZPK l.2010-2011).

ES CIRRIUS  
Hodowca: Euralis 
Rejestracja: Polska  2012 r. 

 ■ mieszaniec trójliniowy
 ■ rośliny średnio wysokie z umiarkowanie 
eksponowaną cechą stay green

FAO 230

Kolba typu flex 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
zbliżone do dent
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CGFP Grupa Fundacja Potulicka, Wojnowo, woj. 
kujawsko-pomorskie, dyr. ds. prod. roślinnej 
Andrzej Słomczewski, 3150 ha kukurydzy
Odmiana ES Cirrius jest przez nas uprawiana 
na ziarno od trzech lat. Aby w pełni wykorzystać 
potencjał plonowania tej odmiany kierujemy 
ją głównie na gleby klasy III A do IV B, a dzięki 
wczesności i szybkiemu oddawaniu wody (ziarno 
zbliżone do dent) możemy po niej uprawiać pszenicę 
ozimą. W naszym rejonie ostatnie 2 sezony były 
dla kukurydzy najtrudniejsze od wielu lat z uwagi 
na ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe 
w kluczowych dla tej rośliny fazach rozwojowych. 
W tych warunkach ES Cirrius również potwierdził 
swój potencjał i niezawodność plonując najwyżej 
w swojej klasie wczesności i w dalszym ciągu jest 
w kręgu naszego zainteresowania dalszą uprawą.

CERPLON Cerekwica, woj. kujawsko-pomorskie, 
Prezes Roman Rezulak, 600 ha kukurydzy
W minionym sezonie, już po raz czwarty z rzę-
du uprawiałem odmianę ES Cirrius na ziarno. 
Doskonale sprawdza się w uprawie w monokulturze 
i systemie bezorkowym który dominuje w gospo-
darstwie. Nawet na glebach nieco słabszych -jak IV 
klasa- na jakich zasiałem ES Cirrius, odmiana plono-
wała na wysokim poziomie. Z doświadczenia mogę 

więc stwierdzić, że elastyczność w dopasowaniu 
do różnych gleb ale utrzymanych w dobrej kulturze 
sprzyja wykorzystaniu wyjątkowego potencjału tej 
odmiany. Ponadto jej atutem jest szybka utrata 
wody z ziarna przy dojrzewaniu co jest korzystne 
z punktu widzenia ekonomii uprawy oraz organizacji 
prac np. związanych z terminowym siewem pszenicy 
ozimej. Rok 2015 w pełni potwierdził atuty odmiany 
i będę kontynuował uprawę ES Cirrius w roku 
przyszłym!

GR Mariusz Derlatka, powiat Świebodzin,  
woj. lubuskie, 260 ha kukurydzy
Odmianę ES Cirrius siałem już po raz czwarty 
z rzędu i nie zawiodła mnie jeszcze ani razu. Podob-
nie jak w ubiegłych latach ES Cirrius rósł u mnie 
w gospodarstwie na jeszcze bardziej mozaikowym 
polu niż w roku 2014. Przekonuje mnie niesamowity 
potencjał plonowania tej odmiany, oraz jej dopa-
sowanie do różnych warunków środowiskowych. 
Zadziwia mnie reakcja tej odmiany na suszę i brak 
wody – na słabszej części pola rośliny były niższe 
i z lekko tylko zredukowaną kolbą, ale na lepszych 
kawałkach mimo braku wody była bardzo duża kolba 
a rośliny długo utrzymywały zieloność. Ponadto 
ES Cirrius to odmiana która bardzo szybko oddaje 
wodę z ziarna na polu (mogę ją wcześniej kosić) 

i w suszarni. Odpowiada mi to bardzo bo mam niskie 
koszty suszenia i bardzo wysoki plon dla tej klasy 
wczesności.
Jestem niezmiennie zachwycony potencjałem 
plonowania ES Cirriusa – tradycyjnie jako jeden 
z pierwszych zszedł z pola i zebrałem prawie 10 t 
ziarna z hektara. Polecam z czystym sumieniem!

GR Marian Kłodziński, Goszczyna, pow. Oława,
150 ha kukurydzy
Kukurydzę ES Cirrius na ziarno uprawiałem na are-
ale 40ha. Co roku siałem ok. 60ha, to mnie w tym 
roku uratowało!
Z powodu suszy, która wystąpiła w naszym regionie 
plon był 3-krotnie (Cirrius plonował 5,5t/ha przy 
wilg. 15- 18%), oczywiste mniejszy niż w ubiegłych 
latach, gdzie osiągałem 12-14 ton.
Kukurydzę uprawiam już od 15 sezonów. Siałem 
różne odmiany, ale jeśli chodzi o plonowanie 
(w typowym roku), szybkość oddawania wody czy 
odporność na choroby- z Cirriusa jestem bardzo 
zadowolony (często zdarzało mi się siać kukurydzę 
w monokulturze).
Odmiana jest sprawdzona od kilku lat, siać ją będę 
na pewno w roku następnym. Mogę ją polecić każ-
demu rolnikowi.

  ES CIRRIUS   WYNIKI I OPINIE

Doświadczenia serii ziarnowej grupy wczesnej COBORU /PZPK:  
rozpoznawcze*, porejestrowe** , porejestrowe na płn. kraju*** Plon ziarna przy 15% wody (dt/ha)

ES Cirrius to dla Euralis jeden z najważniej-
szych przedstawicieli grupy genetycznej Tro-
pical Dent®. Odmianę zarejestrowano w Polsce 
w 2012 roku i od tej chwili cieszy się rosnącym 
z roku na rok zainteresowaniem rolników.
Wczesność dojrzewania (FAO 230) umożli-
wia jego przydatność do uprawy na terenie 
całego kraju. Niepozorne rośliny o genera-
tywnym pokroju, niosą ze sobą niespotykany 
potencjał plonowania.
Wyjątkowość ES Cirrius polega także na bar-
dzo szybkim dosychaniu ziarna w ostatnim 
okresie wegetacji – to cecha charaktery-
styczna dla odmian typu „dent”. Unikalność 
polega na tym, że dojrzewanie i dosychanie 
ziarna następuje znacznie wcześniej niż 
u późnych odmian typu „dent’’. Ta wła-

ściwość umożliwia rozszerzenie uprawy 
ES Cirrius na ziarno w kierunku północnym 
kraju przy zapewnieniu relatywnie niższej 
wilgotności zbieranego plonu. Niskie koszty 
dosuszania ziarna w suszarni są niepodwa-
żalnym atutem tej odmiany.
W minionym – trudnym dla kukurydzy 
sezonie – ES Cirrius w pełni potwierdził 
swą jakość! Przy plonie ziarna na poziomie 
determinowanym głównie przez długotrwałą 
suszę, ES Cirrius osiągał wilgotność ziarna 
w czasie zbioru na poziomie poniżej 25% 
a niejednokrotnie poniżej 20%.
Wysoki plon, przydatność na słabsze stano-
wiska glebowe oraz doskonałe dosychanie 
ziarna sprawiają, że ES Cirrius jest wyróżnia-
jącą się propozycją odmianową.

Rekomendacja hodowcy

Błażej Springer - Product Manager 
Kukurydza, Euralis

  Rekomendacja rolników



Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone 
do flint

CHARAKTERYSTYKA
 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno 

potwierdzony wynikami doświadczeń 
porejestrowych COBORU/PZPK

 ■ duża stabilność plonowania w różnych 
warunkach klimatycznych 

 ■ mocny wigor roślin po wschodach, także 
w okresie wiosennych chłodów 

 ■ wczesne oddawanie wody z ziarna pod 
koniec okresu dojrzewania roślin

 ■ wyśmienita zdrowotność roślin wg 
doświadczeń rejestrowych
• niższy od wzorca stopień porażenia kolb 

grzybami fuzaryjnymi - 8% (wz. = 12%) 
• najlepsza ocena w tolerancji na porażenie 

roślin Omacnicą prosowianką tj. 15% roślin 
porażonych (wzorzec = 19%)

 ■ bardzo dobra odporność na wyleganie 
łodygowe

 ■ odmiana rekomendowana dla przemysłu 
młynarskiego

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     MŁYN      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  83 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk 
najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

Hodowca: Syngenta 
Rejestracja: Polska 2011 r. 

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny średnio wysokie z umiarkowanie 
eksponowaną cechą stay green

FAO 240
SY MULTITOP   
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Rekomendacja przetwórcy

Rekomendacja rolników

Kryteria uwarunkowane genetycznie
 ■ duża zawartość skrobi w ziarnie 

typu flint
 ■ wysoki ciężar właściwy - MTZ  

ok. 300 g
 ■ duże, okrągłe ziarniaki o bardzo 

dobrym wykształconym bielmie 
szklistym i równomiernym 
zabarwieniu

 ■ łatwość oddzielenia zarodka 
od ziarniaka

 ■ zdrowotność ziarna – brak 
porażenia grzybami Fusarium

Kryteria zależne od rolnika:
 ■ zbiór w pełnej dojrzałość 

fizjologiczna ziarna
 ■ mały udział ziaren połamanych 

i pękniętych
 ■ właściwa jakość suszenia
 ■ jednolitość partii ziarna

Podstawowe wymagania 
dla ziarna kukurydzy 
przeznaczonego do przerobu 
w młynie

GR Suchodębie, powiat Kutno, woj. łódzkie 
Właściciel E. Dutkowski, 100 ha kukurydzy 

SY Multitop uprawiam już od 5 lat ze względu 
na niezawodność i wysokie plonowanie na słab-
szych stanowiskach. Szczególnie uwidoczniło się 
to w ostatnich dwóch latach przy braku opadów 
w okresie kwitnienia i wysokich temperaturach.
Ponadto siewy kukurydzy zaczynam wcześnie 
i tu odmiana znakomicie sprawdza się dzięki ge-
netyce „flint’’. Zauważyłem ponadto wręcz mini-
malne w porównaniu z innymi odmianami uszko-
dzenie kolb omacnicą. Przekłada się to na brak 
porażenia grzybami Fusarium i zdrowotność 
ziarna. Dzięki temu można uzyskać wyższą cenę 
za ziarno szczególnie przy sprzedaży do młynów.

Grupa Agrade, powiat Mogilno, 
woj. kuj.-pom. Prezes Szymon Łuczak, 
300 ha kukurydzy 

Od lat prowadzę wspólnie z dystrybutorem 
doświadczenia poletkowe z odmianami kukurydzy 
starając się już na wczesnym etapie „wyłowić’’ 
ciekawe odmiany. Tak też się stało w przypadku 
SY Multitop którego wprowadziłem do uprawy 
polowej w sezonie 2014 po udanych testach 
w 2013 r.

Poza potwierdzeniem wysokich plonów, uwidocz-
niły się wysokie walory zdrowotnościowo-jako-
ściowe odmiany. Uprawiana na polu na którym 
poprzednio rosła także kukurydza i była ogromna 
presja omacnicy zauważyłem zdecydowanie 
mniejsze porażenie roślin co było miła niespo-
dzianką. W konsekwencji tego poza wysokim 
plonem zebrane zostało ziarno o wysokiej jakości 
(brak porażeń grzybami fuzaryjnymi!) które 
zamierzam sprzedać na konsumpcję do młyna. 
SY Multitop na pewno znajdzie swoje miejsce 
w doborze odmian w nadchodzącym sezonie!
Po ubiegłym - trudnym dla kukurydzy sezonie - 
w pełni potwierdziły się zalety odmiany nawet na 
nieco słabszych stanowiskach.

GR Edward Wojtkowiak, powiat Krosno,  
woj. lubuskie, 120 ha kukurydzy 

W zeszłym roku za namową przedstawiciela 
dystrybutora, z pewną nieśmiałością posiałem 
niewielki areał Multitopa. W moim gospodarstwie 
przeważają gleby słabsze, przepuszczalne. Po 
wyniku w zeszłym roku, postanowiłem zwiększyć 
Multitopa i to był strzał w dziesiątkę. Posiałem go 
na lepszych ziemiach gdzie uprawiam kukurydzę, 
tzn. klasa IVb i po tym roku jestem zachwycony 
Multitopem. Bardzo łatwo się wymłaca, nie ma 

w ogóle uszkodzeń po omacnicy, kolba trzyma 
się mocno łodygi aż do zbioru i nie spadnie przed 
kombajnem, nie ma wylegania łodygowego, ale 
przede wszystkim czyste, zdrowe piękne ziarno 
o bardzo niskiej wilgotności przy zbiorze – 22%. 
Ziarno bardzo łatwo się suszy. Przechowam Mul-
titopa w oddzielnym zbiorniku jako bardzo dobry 
jakościowo towar na młyn. W przyszłym roku na 
pewno powtórzę Multitopa.

LESAFRE POLSKA, pow. Kluczbork,  
woj. opolskie, Bartłomiej Karamon - Kierownik 
Działu Rolnego, 560 ha kukurydzy 

Kukurydzę SY MULTITOP znamy i uprawiamy 
od kilku lat. Odmiana doskonale stabilna i nieza-
wodna w standardowym przebiegu pogody.
Bardzo dobry wigor po wschodach (flint), wyrów-
nany łan oraz zdrowe, dobrze zaziarnione kolby 
mogą cieszyć oko każdego rolnika. Doskonała 
odmiana dla przemysłu młynarskiego.
W roku 2015, mimo tak ekstremalnych warunków 
pogodowych na SY MULTITOP także nie zawie-
dliśmy się. Na tle innych, uprawianych odmian 
spisał się jak zawsze niezawodnie.
Odmiana naprawdę godna polecenia.

  SY MULTITOP   WYNIKI I OPINIE

Stanisław Grygier – właściciel młyna kukurydzianego,  
Wonieść, powiat Śmigiel, woj. wielkopolskie 

W roku 2014 skupiliśmy na młyn duże ilości ziarna odmiany SY Multitop. Jestem bardzo 
zadowolony z tej odmiany, ze względu na wyjątkową czystość ziarna, brak porażenia grzyba-
mi fuzaryjnymi, które często dyskwalifikują partie ziarna do przemiału. Poza tym SY Multitop 
ma bardzo dobre „wyszklenie” ziarna i nikły udział skrobi mączystej. Z pełną odpowiedzialnością 
rekomenduję plantatorom odmianę SY Multitop do uprawy z przeznaczeniem na przetwórstwo.

GR „Wonieść” Sp. z o.o., powiat Kościan, woj. wlkp. 
kierownik gospodarstwa – Stanisław Śląski 
750 ha kukurydzy
W minionym trudnym sezonie wegetacyjnym powierzchnia 
zasiewów kukurydzy była zdominowana przez odmianę SY 
Multitop. Bardzo dobry wigor początkowy siewek oraz szybki 
rozwój roślin były widoczne już wiosną. Pomimo niewielkiej 
ilości opadów w naszym rejonie plony były zadowalające. 
Jednak z punktu widzenia naszej działalności cechy tej odmiany 
jak zdrowotność roślin i znakomite parametry młynarskie ziarna 
sprawiły, że w nadchodzącym sezonie planujemy powtórzyć 
areał uprawy SY Multitopa.



Hodowca: Caussade
Rejestracja: Niemcy  2010 r.

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny średnio wysokie z klasycznym 
sposobem dojrzewania

FAO 240-250

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO      MŁYN      

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000
stanowiska słabsze  80 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb, również słabsze.  
Wyjątkowo dobrze toleruje okresowe niedobory wody w glebie.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno 

potwierdzony wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych i porejestrowych COBORU/
PZPK

 ■ wyjątkowa stabilność plonowania 
w odmiennych warunkach glebowych 
i klimatycznych

 ■ szybkie oddawanie wody z ziarna przy 
zasychających roślinach

 ■ ziarno łatwo wymłacalne i szybko oddające 
wodę w procesie suszenia

 ■ bardzo wysoka tolerancja na fuzariozy kolb

 ■ znakomita jakość handlowa ziarna

 ■ odmiana rekomendowana dla przemysłu 
młynarskiego

LUIGI CS

Kolba typu fix
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
zbliżone do flint

Odmiana Luigi CS od lat znajduje się na naszej liście preferowanych 
odmian kukurydzy.

Dzięki dużemu udziałowi bielma szklistego i stabilnemu plonowaniu jest 
idealnym wyborem na cele młynarskie zarówno dla nas jak i producenta.

Rekomendacja przetwórcy

Pierre Brotier – Prezes Kalizea Polska, 
młyn Siechnice, woj. dolnośląskie

O
D

M
IA

N
Y

 Z
IA

R
N

O
W

E

S T R z A Ł  W  D z I E S I ĄT K ę !



GR Zdzisław i Mariusz Załoga m. Bukowie,  
pow. Namysłów, woj. opolskie, 130 ha kukurydzy 

W sezonie 2014 odmianę Luigi CS posialiśmy 
na świeżo nabytych gruntach o pow. 20 ha. Była 
to gleba mozaikowa od III do V klasy. Zebraliśmy 
10,5 T ziarna o wilgotności 25%. Zauważyliśmy 
że rośliny nie wyległy aż do zbioru i dziki nie robiły 
w niej szkód. Wielu sąsiadów i poprzedni użytkowni-
cy tego pola pytali nas: co zrobiliście, że kukurydza 
jest tak dorodna, a wcześniej nic tam nie chciało 
rosnąć? Myślę, że jest to najlepsza rekomendacja 
dla odmiany Luigi.

Rok 2015 był prawdziwym wyzwaniem dla odmian. 
Odmianę Luigi posialiśmy na 40ha i były to na jed-
nych z najsłabszych gruntów. Plon był zdecydowanie 
niższy niż sezon wcześniej, ponieważ oprócz suszy, 
która nas dotknęła, to bardzo mocno rośliny zostały 
uszkodzone przez grad, który spadł dwa razy: 
w czerwcu i lipcu. Na poletkach demo (po ok. 0,5ha 
każde) testowaliśmy kilkadziesiąt odmian wiodących 
hodowli (amerykańska, francuska) oraz jednego 
dystrybutora. Zdecydowanie najlepszą odmianą 
okazało się LUIGI CS. Rekomendacja dobrej tole-
rancji na stres suszowy, udzielana przez przed-
stawiciela handlowego dystrybutora okazała się 
w 100% prawdziwa. W przyszłym roku też ją zasieję 
i możemy polecić ją każdemu, kto gospodaruje 
na nienajlepszych gruntach.

GR Bogusław Serwa, Rakoniewice, powiat 
Grodzisk, woj. wielkopolskie, 30 ha kukurydzy 

W moim gospodarstwie od czterech lat uprawiam 
kukurydzę z przeznaczeniem na paszę z kiszonego 
ziarna dla trzody chlewnej. Luigi CS sieję na 95% 
areału uprawy kukurydzy, na glebach od IV-VI klasy 
(przewaga V i VI). Cenię ją za wierność plonowa-
nia –nawet w minionym trudnym 2015 r – dała 8,3t 
mokrego ziarna – i za jakość ziarna. Jako pasza dla 
wszystkich grup technologicznych powinna być 
przecież bardzo zdrowa. Dlatego w 2016 po raz 
kolejny postawię na Luigi.

PR Taczanów, powiat Pleszew, woj. wielkopolskie, 
Prezes J. Graś, 350 ha kukurydzy

W roku 2015 ponownie posialiśmy Luigi na stanowi-
skach granicznych dla uprawy kukurydzy, podobnie 
jak rok temu. Mimo trudnego roku dla tego gatunku, 
szczególnie w zakresie bardzo długiego okresu bez 
opadów i wyjątkowo wysokich temperatur podczas 
kwitnienia, zebraliśmy niespełna 9 ton z hektara. 
Co najważniejsze, ziarno prawie w pełni wykształco-
ne, bardzo zdrowe i przy wilgotności 27%. Z pewno-
ścią potężne możliwości adaptacyjne tej odmiany 
do zmiennych warunków klimatyczno – glebowych 
umożliwią obecność tej odmiany na naszych polach 
w kolejnych latach.

GR Przemysław Woliński, Toniszewo, pow.
Wągrowiec, woj. wielkopolskie, 35 ha kukurydzy

W 2015 roku Luigi CS siałem już 4 rok z rzędu.
Wynikało to z mojego bardzo dobrego doświadcze-
nia w uprawie tej odmiany gdyż zawsze uzyskiwałem 
najwyższy plon ze stanowisk słabszych – a takie 
przeznaczam pod kukurydzę.Po wyjątkowo trudnym 
dla kukurydzy mininym sezonie w dalszym ciągu 
dobrze oceniam plonowanie i inne walory Luigi 
CS.Z porównywalnych stanowisk osiągnąłem 
plon wyższy o 20% niż odmiany konkurencyjne 
a kształtował się on na poziomie 7,5 tony przy 32% 
wilgotności. Stosunkowo szybsze dojrzewanie roślin 
oraz wcześniejsze oddawanie wody są dodatkową, 
korzystną cechą odmiany. Podobnie jak w ubiegłych 
latach potwierdziło się efektywne suszenie – szybko 
odddaje wodę i jest bardzo mało połamanego ziar-
na.Z tych powodów można z jednej strony zaoszczę-
dzić na kosztach suszenia a z drugiej strony uzyskać 
extra cenę za bardzo dobrą jakość sprzedawanego 
ziarna.Luigi CS będzie w dalszym ciągu moja pod-
stawową odmianą kukurydzy na ziarno!

„Rol-Koryta” Henryk i Józefa Gawrońscy, Koryta, 
powiat Łęczyca, woj. łódzkie, 55 ha kukurydzy

W 2012 roku po raz pierwszy wysiałem w swo-
im gospodarstwie mieszańca Luigi CS i od tego 
czasu, co roku stanowi zdecydowaną większość 
powierzchni uprawy.Kukurydzę sieję na tym samym 
polu czyli w monokulturze (gleba klasy IIIa –IIIb) 
lecz z pełną technologią uprawy tj.dobrze wykonaną 
orką zimową jako profilaktyka zabezpieczenia pola 
przed omacnicą oraz intensywnym ale racjonal-
nym nawożeniem – w tym mikroskładnikami. Przez 
pierwsze 3 lata uzyskiwałem plony znacznie prze-
kraczające 11 ton suchego ziarna (rekord to 13,5 t/
ha) a w ubiegłym roku, tak niekorzystnym dla 
kukurydzy zadowoliłem się plonem 8 ton „na su-
cho’’.Za pozytwne cechy Luigi CS uważam także 
wyrównane, regularne kolby umieszczone na tej 
samej wysokości co znacznie ułatwia omłot zarówno 
w sensie tempa oraz jakości zbioru.Przez minione 
lata nigdy nie zauważyłem problemu z porażeniem 
ziarna grzybami fuzaryjnymi co jest dla mnie dużym 
bezpieczeństwem i „gwarantem spokoju”.Jestem 
bardzo zadowolony z Luigi CS i w dalszym ciągu 
będę na nim opierał produkcję ziarna kukurydzy 
w gospodarstwie!

 Zawartość mykotoksyny DON w ziarnie kukurydzy wg testów Elisa

  LUIGI CS   WYNIKI I OPINIE

zawartość mykotoksyny DON w mg/kg ziarna
2010 2011 2012 2013 2014 2010 - 2014

Ilość lokalizacji 3 2 3 3 3 14

LUIGI CS 0,23 0,42 0,23 0,32 1,25 0,60 nr 1

Średnia 1,65 0,82 0,66 0,96 2,39 1,67

Źródło: LfL Bayern, 2010-2014 

Odmiana LUIGI CS wyróżnia się wyjątko-
wą niezawodnością plonowania na ziarno, 
zwłaszcza w latach z niekorzystnym układem 
pogody w sezonie wegetacyjnym (deficyt 
wody w okresie letnim).
Potwierdzeniem wartości odmiany pod 
względem stabilności plonowania są uzyska-
ne wysokie plony z pól produkcyjnych nawet 
w tak wyjątkowo trudnym dla kukurydzy se-
zonie 2015. Cechą wyjątkową a potwierdzaną 
i bardzo docenianą przez polskich rolników 
jest duża elastyczność pod względem doboru 
stanowiska. Doświadczenia plantatorów jak 
i wyniki oficjalnych doświadczeń wskazują, 

że LUIGI CS doskonale radzi sobie także 
na słabszych stanowiskach, glebach mo-
zaikowych oraz przy deficycie wody w okresie 
letnim. LUIGI CS wykazuje bardzo wysoką 
tolerancją na porażenia kolb grzybami 
z rodzaju Fusarium co wpływa na wartość 
handlową ziarna. Ziarno to, poza zdrowot-
nością odznacza się dobrymi parametrami 
przemiałowymi, przez co jest preferowane 
do produkcji młynarskiej. Atuty jakościowe 
ziarna w połączeniu z niezawodnością plo-
nowania i plastycznością odmiany względem 
warunków uprawy przemawiają za atrakcyj-
nością LUIGI CS na rynku polskim.

Rekomendacja hodowcy

Maciej Marczewski – Dyrektor 
Caussade Polska

  Rekomendacja rolników



Kolba typu fix
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
bardzo zbliżone do flint

Hodowca: Monsanto
Rejestracja: UE 2011 r. 

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny średnio wysokie z umiarkowaną 
cechą stay green

DKC 3415   
FAO 250

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania na 

ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych COBORU/PZPK
• rok 2014 - 135,1 dt/ha - 100% wzorca
• rok 2013 - 109,2 dt/ha - 100% wzorca
• rok 2012 - 130,3 dt/ha - 104% wzorca 

 ■ bardzo dobry wigor początkowy roślin także 
w okresie wiosennych chłodów

 ■ wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe 

 ■ znakomita zdrowotność roślin

 ■ wyśmienita tolerancja na  
fuzariozy kolb

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO        

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska bardzo dobre 88 000
stanowiska dobre  85 000

Wymagania glebowe 
Gleby średnie  lub  zwięzłe  - również  „zimne” z tendencją do 
długiego ogrzewania się
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CHARAKTERYSTYKA
 ■ Super korelacja wczesności i plonu - szybkie 

dojrzewanie ziarna i wczesność zbioru 

 ■ Bardzo dobry wigor początkowy roślin 

 ■ Znakomita  zdrowotność roślin 
•  Wysoka tolerancja na fuzariozę łodyg 
•  Bardzo wysoka  tolerancja na fuzariozę kolb

 ■ Wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe 

 ■ Krótki okres wegetacyjny umożliwia siew zbóż 
w optymalnym terminie agrotechnicznym

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO        

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska dobre  90 000
stanowiska średnie  86 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb -  wykluczając stanowiska najlżejsze, 
zdegradowane, w słabej kulturze rolnej.

 ■ mieszaniec pojedynczy 
 ■ rośliny średnio wysokie z dobrze 
wyeksponowaną cechą stay green

FAO 220-230
MAS 19.B   

Hodowca:  Maisadour
Rejestracja: UE  2015

Kolba flex      
14-16 rzędów

Ziarno w typie flint
Mas 19.B to nowy członek rodziny wczesnych 
odmian ziarnowych Maïsadour. Charaktery-
zuje się krótkim okresem wegetacyjnym oraz 
bardzo dobrym wigorem początkowym roślin, 
co gwarantuje niską wilgotność zbioru nie-
zależnie od warunków pogodowych w danym 
roku (szczególnie ważne w chłodniejszych 
rejonach Polski). Mas 19.B to również bardzo 
ciekawy wybór na centralne i południowe 

tereny kraju, aby móc wcześnie zebrać i „zejść” z kukurydzą z pola. 
Kolby są bardzo zdrowe, ziarno jest gęste i żółte o dużym udziale 
skrobi szklistej. Z takimi atutami, jestem pewien, że Mas 19.B będzie 
spełniać wymagania plantatorów kukurydzy.
Moja rada, aby uzyskać jak najwyższy plon: zwiększyć obsadę roślin 
przy zbiorze.

NOWOŚĆ!

Rekomendacja hodowcy
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Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu 
pośredniego 
zbliżone do flint

Hodowca: Caussade 
Rejestracja: UE  2014 

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny średnio wysokie z umiarkowaną 
cechą stay green

RIANNI CS   
FAO 230-240

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     MŁYN       

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  83 000 

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem  stanowisk lekkich, łatwo 
przepuszczalnych wodę.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ typowo ziarnowa odmiana z grupy wczesnej 

o wysokim potencjale plonowania

 ■ bardzo intensywny początkowy wzrost roślin 
po wschodach nawet w mniej sprzyjających 
warunkach

 ■ rośliny bogato ulistnione, regularnie osadzone 
kolby o pełnym zaziarnieniu

 ■ ziarno zbliżone do typu flint, duża „szklistość’’ 
bielma, z dobrymi parametrami młynarskimi

  Doświadczenia rozpoznawcze serii ziarnowej COBORU /PZPK  
w 2014 i 2015 r. Plon ziarna w dt/ha przy 15% wody

O
D

M
IA

N
Y

 Z
IA

R
N

O
W

E

M O ż E  S P O D O B A ć  S I ę  K A ż D E M U



 ■ mieszaniec trójliniowy
 ■ rośliny średnio wysokie z umiarkowaną 
cechą stay green

FAO 240-250
DKC 3509   

Kolba typu flex  
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu dent

Hodowca: Monsanto
Rejestracja:  UE  2011 r. 

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO 
stanowiska średnie  83 000  
stanowiska słabsze  80 000 

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk najlżejszych

CHARAKTERYSTYKA
 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno

 ■ dobra adaptacja do zmiennych warunków 
glebowych

 ■ wysoka stabilność plonowania

 ■ szybkie oddawanie wody z ziarna w końcowej fazie 
wegetacji – fast dry down

 ■ dobra tolerancja na wyleganie łodygowe

 ■ duże, płaskie i mączyste ziarno łatwe w suszeniu

  Doświadczenia rozpoznawcze serii ziarnowej grupy średniopóźnej   
COBORU /PZPK w 2014 r.
Plon ziarna DKC 3509 w dt/ha przy 15% wody
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Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu 
pośredniego

Hodowca: RAGT 
Rejestracja: UE

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny średnio wysokie, z kolbami bardzo 
regularne osadzonymi na łodydze

SALUDO   
FAO 220

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO 
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  80 000 

Wymagania glebowe 
Dobra plastyczność w dostosowaniu się do różnych stanowisk 
z wyjątkiem gleb najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno 

 ■ stabilne plonowanie w kolejnych latach

 ■ dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja 
na niskie temperatury w okresie wschodów roślin

 ■ duża odporność na wyleganie łodygowe 
i korzeniowe

 ■ bardzo wysoka zawartość skrobi w ziarnie 

 ■ rekomendowana dla przemysłu gorzelniczego

Promocja 10+1
Za każde  10  jednostek  zakupu  

1 jednostka za 1 zł 
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 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny wysokie z dobrze eksponowaną 
cechą zieloności – stay green

FAO 220
ISANTO   

Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 12-14

Ziarno typu 
pośredniego

Hodowca: Saatbau Linz 
Rejestracja: UE 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno i 

wysokoenergetyczną kiszonkę

 ■ bardzo dobry początkowy wzrost roślin także 
w warunkach chłodnej wiosny

 ■ wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe

 ■ wyśmienite parametry w użytkowaniu 
na kiszonkę potwierdzone wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych w Polsce 

 ■ bardzo dobra struktura plonu - do produkcji 
wysokoenergetycznej kiszonki:
• wysoka zawartość skrobi w całych roślinach  

33% suchej masy
• duży udział suchej masy kolb w plonie  

ogólnym s.m. – 55,3%
• wysoki plon suchej masy kolb
• duża koncentracja energii

REKOMENDACJA

 ZIARNO     KISZONKA     

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO KISZONKA
stanowiska dobre  85 000 90 000
stanowiska słabsze  82 000 85 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk 
lekkich, zdegradowanych.

Zalecany kierunek 
użytkowania

OPTI PLUS 3 w 1
DyNamIcZNy WZrOST 

OchrONa PrZeD PTakamI 
TOLeraNcJa Na chOrOby grZybOWe

Zaprawa w cenie nasion!
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Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16 

Ziarno zbliżone  
do flint

Hodowca: Euralis 
Rejestracja: UE  2014, rejestracja w Polsce 2015 r.

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny wysokie z dobrze wyeksponowaną 
cechą stay green

ES METRONOM  
FAO 240

CHARAKTERYSTYKA
 ■ nowa genetyka Euralis

 ■ uniwersalna w kierunkach wykorzystania

 ■ znakomita do produkcji wysokoenergetycznej 
kiszonki

 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony 
doświadczeniami porejestrowymi COBORU w roku 2015:
• plon ogólny suchej masy: 181,1 dt/ha = 102% wzorca
• plon jednostek pokarmowych: 20 000 = 102% wzorca
• plon suchej masy kolb 93 dt/ha = 102% wzorca
• udział sm kolb w plonie ogólnym 51% = 100% wzorca
• plon świeżej masy 476 dt/ha = 103% wzorca

 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno w zmiennych 
warunkach środowiskowych; doświadczenia 
porejestrowe COBORU 2015 r. 
76,3 dt/ha = 100% wzorca*

 ■ wysoka zdrowotność roślin
• tolerancja na fuzariozę łodyg (porażenie 8% przy 

średnim dla grupy 14%) *
• tolerancja na porażenie Omacnicą prosowianką  

(24% przy średniej dla grupy 31%) *
 ■ mało podatny na wyleganie łodygowe (89% roślin 

stojących)*

 ■ regularna dobrze wypełniona ziarnem kolba typu fix

 ■ wymaga zagęszczonego siewu 
 
*) Doświadczenia rejestrowe COBORU 2013 r.  
Grupa średniowczesna na ziarno.

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA    ZIARNO     

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    KISZONKA ZIARNO 
stanowiska dobre 90 000  86 000          
stanowiska słabsze 86 000  83 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb pozostające w dobrej kulturze rolnej.
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  ES METRONOM   WYNIKI I OPINIE

  Doświadczenia porejestrowe (PDO) na kiszonkę.  
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy w roślinach

  Doświadczenia rozpoznawcze na kiszonkę.  
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy w roślinach

Rarwino
187 dt/ha - 108%
20,9 tys./ha - 108%

Radostowo
194 dt/ha - 102%
22,2 tys./ha - 102%

Masłowice
160 dt/ha - 106%
16,8 tys./ha - 104%

Kobierzyce
242 dt/ha - 108%
27,3 tys./ha - 109%

Śrem
144 dt/ha - 110%
15,6 tys./ha - 111%

Smolice
192 dt/ha - 106%
21,1 tys./ha - 107%

Chrząstowo
149 dt/ha - 102%
15,7 tys./ha - 100%

Plon ogólny suchej masy dt/ha - % wzorca
Plon jednostek pokarmowych tys./ha - % wzorca

  Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej grupy 
średniowczesnej  COBORU /PZPK w 2015 r.



Importer:  IGP Polska
Rejestracja: UE  2014

 ■ mieszaniec pojedynczy 
 ■ rośliny średnio wysokie z dobrze 
wyeksponowaną cechą stay green

CODILIO

Kolba typu flex  
Ilość rzędów: 16-18 

Ziarno w typie dent

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania 

na kiszonkę i ziarno  
– 112 dt/ha - 102% wzorca (doświadczenia 
rozpoznawcze na ziarno COBORU/PZPK  
w l. 2014-2015)

 ■ dobra plastyczność w dostosowaniu 
do zmiennych warunków siedliskowych

 ■ szybkie oddawanie wody w końcowym okresie 
wegetacji roślin (fast dry down)

 ■ znakomita zdrowotność roślin
• wysoka tolerancja na fuzariozę łodyg
• wybitna tolerancja na fuzariozę kolb
• bardzo zdrowe ziarno

 ■ wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe

 ■ łatwość i wysoka efektywność suszenia ziarna

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

  KISZONKA   BIOGAZ   ZIARNO    BIOETANOL     

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
   KISZONKA  ZIARNO 
stanowiska średnie 88 000  85 000
stanowiska słabsze 83 000  80 000

Wymagania glebowe
Wszystkie rodzaje gleb – z wykluczeniem stanowisk 
podmokłych, zlewnych.

FAO 260
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  Średni plon ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK grupy średniopóźnej w 2014 i 2015 r. (po prawej)

  Suchodębie k. Kutna, 9. październik 2015, gleba klasy IV-V

  CODILIO   WYNIKI I OPINIE

  Doświadczenia rozpoznawcze 
serii ziarnowej grupy średniopóźnej   
COBORU /PZPK w l. 2014-2015.

Plon ziarna w dt/ha przy 15% wody



Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone 
do flint

Hodowca: Limagrain
Rejestracja: UE 2009 r.

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny wysokie o bujnym ulistnieniu z mocno 
eksponowaną cechą stay green, posiadające 
bardzo dobrze zaziarnioną kolbę

LG 32.16
FAO 250

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo uniwersalny w wyborze kierunku produkcji 

ziarno/kiszonka

 ■ wysokie i stabilne plony ziarna w każdych 
warunkach klimatyczno-glebowych

 ■ znakomicie toleruje okresowe niedobory wody 
w glebie lub uprawę na słabszych stanowiskach

 ■ wybitna tolerancja na fuzariozę kolb i łodyg

 ■ znakomity w użytkowaniu na kiszonkę:
• rewelacyjnie wysokie plony ogólne  

suchej masy
• imponujące plony energii z hektara
• wysoka wartość fitosanitarna kiszonki ze względu 

na znakomitą zdrowotność roślin

REKOMENDACJA

 ZIARNO     KISZONKA     

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    ZIARNO KISZONKA
stanowiska dobre  86 000 90 000
stanowiska słabsze  82 000 85 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb.

Zalecany kierunek 
użytkowania

Rekomendacja hodowcy
Jacek Wojciechowski, Przedstawiciel 
Regionalny Limagrain

LG 32.16 to mieszaniec wyjątkowo uniwer-
salny, przeznaczony do uprawy na ziarno, 
kiszonkę i z przeznaczeniem na biogaz. 
Sprawdza się w uprawie na glebach słab-
szych w dobrej kulturze i glebach dobrych.

Odmiana dobrze radzi sobie w warunkach stresowych, a dużą popular-
ność wśród polskich rolników zawdzięcza wysokim i stabilnym plonom, 
co w tym względzie plasuje ją w ścisłej czołówce mieszańców na rynku 
polskim. W użytkowaniu na kiszonkę LG 32.16 charakteryzuje się wysokim 
plonem suchej masy, bardzo wysoką koncentracją energii oraz wysoką 
wartością fitosanitarną kiszonki dzięki znakomitej zdrowotności roślin 
oraz ziarna.
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 ■ mieszaniec trójliniowy
 ■ rośliny bardzo wysokie o dużej masie 
liści z mocno eksponowaną cechą 
zieloności – stay green

FAO 260
ES ARCHIMEDES   

Kolba typu fix 
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu 
pośredniego

Hodowca: Saatbau Linz 
Rejestracja: UE 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę 

potwierdzony wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych i porejestrowych

 ■ wyśmienity w wykorzystaniu na biogaz: bardzo 
wysokie plony ogólne suchej i zielonej masy

 ■ stabilne plonowanie w kolejnych latach

 ■ dobra adaptacja do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych

 ■ możliwość wydłużenia terminu zbioru na kiszonkę

REKOMENDACJA

 KISZONKA      BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    KISZONKA
stanowiska dobre  90 000 
stanowiska słabsze   85 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb.

Zalecany kierunek 
użytkowania

Rekomendacja hodowcy

ES Archimedes to nasza „to-
powa” odmiana kiszonkowa. 
Wieloletni lider wydajności 
w doświadczeniach pore-
jestrowych COBORU. Plony 
suchej masy z ha na po-
ziomie 212dt, przy udziale 
kolb w zakiszanej masie 
na poziomie 50%. Rośliny 
bardzo wysokie w mocnym 
typie „stay green”, i bardzo 

dobrej fitosanitarności – zdrowotności całych roślin. Niezawodny 
nawet na słabszych stanowiskach glebowych lub w trudnych dla 
kukurydzach latach względem zaopatrzenia gleby w wodę.

Aldona Jabłońska,  
przedstawiciel regionalny EURALIS 
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Hodowca: HR Smolice
Rejestracja:  Polska 2014 r.

 ■ mieszaniec trójliniowy
 ■ rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione 
z dobrze eksponowaną  cechą przedłużonej 
zieloności roślin - stay green

LEGION

Kolba typu fix  
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu 
pośredniego

FAO 260-270

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA     BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    KISZONKA
stanowiska średnie  90 000
stanowiska słabsze  85 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie stanowiska z wyjątkiem gleb najsłabszych, 
zdegradowanych .

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania 

potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi 
COBORU w l. 2012 -2013 w grupie 
średniopóźnej:
• plon ogólny suchej masy  

210,7 dt/ha = 104% wzorca nr 1!
• plon jednostek pokarmowych  

23 200 = 104% wzorca nr 1!
• plon świeżej masy  

644 dt/ha = 106% nr 1! 

 ■ wysoka wartość żywieniowa:
• plon suchej masy kolb  

104,8 = 102% wzorca
• cienka osadka kolb
• zdrowotność roślin i kolb (tolerancja na grzyby 

fuzaryjne i głownię guzowatą) 

 ■ bardzo dobry wigor młodych roślin 
po wschodach

 ■ dobra adaptacja do zmiennych warunków 
glebowych i środowiska

 ■ znakomita w wykorzystaniu na biogaz
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Białogard
185 dt/ha - 101%
580 dt/ha - 105%

Wrócikowo
234 dt/ha - 107%
682 dt/ha - 105%

Rychliki 
189 dt/ha - 104%
529 dt/ha - 106%

Krzyżewo
244 dt/ha - 111%
717 dt/ha - 114%

Cicibór
212 dt/ha - 105%
630 dt/ha - 112%

Sulejów
298 dt/ha - 110%
693 dt/ha - 106%

Masłowice
267 dt/ha - 101%
843 dt/ha - 103%

Pawłowice
225 dt/ha - 103%
651 dt/ha - 111%

Węgrzce
241 dt/ha - 105%
727 dt/ha - 106%

Kobierzyce
247 dt/ha - 102%
759 dt/ha - 102%

Tomaszów 
Bolesławiecki
223 dt/ha - 105%
699 dt/ha - 105%

Srem
178 dt/ha - 103%
585 dt/ha - 110%

Smolice
256 dt/ha - 107%
660 dt/ha - 106%

Słupia wielka
225 dt/ha - 107%
790 dt/ha - 103%

Chrząstowo
188 dt/ha - 100%
557 dt/ha - 104%

Plon ogólny suchej masy dt/ha - % wzorca
Plon ogólny świeżej masy dt/ha - % wzorca

  Doświadczenia porejestrowe serii 
kiszonkowej grupy średniopóźniej   
COBORU /PZPK w 2014 r.

  LEGION   WYNIKI I OPINIE

Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej grupy średniopóźniej  
COBORU /PZPK w 2014 r. w Polsce

  Doświadczenia poletkowe 
w MODR Poświętne k. Płońska 
woj. mazowieckie, 2015 r.  
17 września 2015 r.



Hodowca: HR Smolice 
Rejestracja: Polska

 ■ mieszaniec trójliniowy
 ■ rośliny wysokie z cechą przedłużonej 
zieloności liści – stay green

OPOKA

Kolba typu flex 
Ilość rzędów: 12-14

Ziarno typu pośredniego

FAO 240

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA     BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    KISZONKA
stanowiska dobre  90 000
stanowiska słabsze  85 000

Wymagania glebowe 
Świetna adaptacja do różnych stanowisk w tym 
szczególnie gleb lekkich i mozaikowych, na 
których wykazuje nadzwyczajną tolerancję na okresowy 
deficyt wody w glebie. 

CHARAKTERYSTYKA
 ■ bardzo stabilne plony zielonej i suchej 

masy

 ■ bardzo dobra strawność (ocena „in vitro”) 
zielonych części (łodyg z liśćmi) oraz 
kolb. Cecha potwierdzona w badaniach 
rejestrowych COBORU!

 ■ regularność plonowania w odmiennych 
warunkach środowiska w tym szczególnie 
w latach niekorzystnych pogodowo 
ze względu na okresowe braki opadów 
deszczu

 ■ dłużej utrzymująca się zieloność liści 
i łodyg pozwala na wydłużenie terminu 
zbioru plantacji przy zachowaniu właściwej 
zawartości suchej masy w całych roślinach

 ■ dobra przydatność kiszonki do produkcji 
biogazu ze względu na dodatnią korelację 
plonu ogólnego suchej masy i wysokiej 
strawności z całych roślin
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plenność
niezawodność
strawność



 Wykaz cech mieszańców kukurydzy

Odmiana WYKORZYSTANIE WIGOR POCZĄTKOWY ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

Z K G A B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ES Cirrius

SY Multitop

Luigi CS

DKC 3415

MAS 19.B

Rianni CS

DKC 3509

Saludo

Isanto

ES Metronom

Codilio

Konsulixx

LG 32.16

ES Archimedes

Legion

Opoka

Z - Ziarno • K - Kiszonka • G - Grys • A - alkohol • B - biogaz



Odmiana EKSPOZYCJA CECHY STAY GREEN WYMAGANIA GLEBOWE TEMPO ODDAWANIA WODY Z ZIARNA 
PODCZAS DOJRZEWANIA ROŚLIN

SŁABA ŚREDNIA WYSOKA NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE WOLNE ŚREDNIE SZYBKIE

ES Cirrius

SY Multitop

Luigi CS

DKC 3415

MAS 19.B

Rianni CS

DKC 3509

Saludo

Isanto

ES Metronom

Codilio

Konsulixx

LG 32.16

ES Archimedes

Legion

Opoka



R E G I O N  O P O L S K I E

OPOLE, 45-323, ul. Pużaka 53
tel. 77 455-99-20
e-mail: opole@flora-praszka.pl 

BRZEG, 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77 416-51-78
e-mail: brzeg@flora-praszka.pl

OLESNO, 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34 358-24-64
e-mail: olesno@flora-praszka.pl

NYSA, 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77 435-85-33, 435-88-12
e-mail: nysa@flora-praszka.pl

LEWIN BRZESKI, 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77 412-81-44
e-mail: lewin@flora-praszka.pl

PRUDNIK, 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77 436-02-67
e-mail: prudnik@flora-praszka.pl 

GŁOGÓWEK, 48-250, ul. Dworcowa 16
tel. 77 437-26-55
e-mail: glogowek@flora-praszka.pl

BIAŁA, 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77 438-70-87
e-mail: biala@flora-praszka.pl

ROZMIERKA, 47-171 Rozmierka, ul. Dworcowa 15
Tel. 77 417-50-24
e-mail: rozmierka@flora-praszka.pl

FLORA PRASZKA
46-320 Praszka
ul. Kopernika 15
tel. 34 359 11 89, 34 359 11 79
tel./fax 34 359 18 29

www.flora-praszka.pl
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

R E G I O N  D O L N Y  ś L Ą S K

SZALEJÓW DOLNY, 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74 868-70-17
e-mail: szalejow@flora-praszka.pl

LEGNICA, 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76 721-77-73
e-mail: legnica@flora-praszka.pl

GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie,  
ul. Wrocławska 34
tel. 71 316-88-08
e-mail: gniechowice@flora-praszka.pl

R E G I O N  ś L Ą S K

WITKOWICE, 42-270 Witkowice, ul. Leśna 1
tel. 34 329-82-19
e-mail: witkowice@flora-praszka.pl

PIETROWICE WIELKIE, 47-480 Pietrowice Wielkie, 
ul. Świętokrzyska 48
tel. 695 231 920
e-mail: pietrowice@flora-praszka.pl

Oddziały/Sklepy




