Hodowca: Euralis
Rejestracja: Polska 2012 r.

ES CIRRIUS
FAO 230
■
■

mieszaniec trójliniowy
rośliny średnio wysokie z umiarkowanie
eksponowaną cechą stay green

ODMIANY ZIARNOWE

MIESZANIEC Z ZĘBEM

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

BIOETANOL

Zalecana obsada roślin
przy zbiorze w szt./ha
stanowiska dobre
stanowiska średnie

ZIARNO
86 000
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%)
■ genetyka tropical dent
Kolba typu ﬂex
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego
zbliżone do dent

■ odmiana rekomendowana do przemysłu
gorzelniczego
*) Dane wg badań rejestrowych COBORU w l. 2010-2011.
WZORZEC stanowi średni wynik odmian zarejestrowanych i uczestniczących w dośw. PDO COBORU/PZPK l.2010-2011).
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WYNIKI I OPINIE

Rekomendacja hodowcy
ES Cirrius to dla Euralis jeden z najważniejszych przedstawicieli grupy genetycznej Tropical 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) umożliwia jego przydatność do uprawy na terenie
całego kraju. Niepozorne rośliny o generatywnym pokroju, niosą ze sobą niespotykany
potencjał plonowania.
Wyjątkowość ES Cirrius polega także na bardzo szybkim dosychaniu ziarna w ostatnim
okresie wegetacji – to cecha charakterystyczna 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 niepodważalnym 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 stanowiska glebowe oraz doskonałe dosychanie
ziarna sprawiają, że ES Cirrius jest wyróżniającą się propozycją odmianową.

Błażej Springer - Product Manager
Kukurydza, Euralis

Rekomendacja rolników
GR Mariusz Derlatka, powiat Świebodzin,
woj. lubuskie, 260 ha kukurydzy
Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2016 posiałem odmianę ES Cirrius. Odmiana ta stanowi
u mnie bazę na ziarno na wczesny zbiór. Posiałem
ją na glebie klasy IVa, IVb, ale z doświadczenia przez
tyle lat uprawy tej odmiany wiem, że nawet w mniej
sprzyjających latach radzi sobie na takich stanowiskach. Po tym roku jestem bardzo zadowolony
a jednocześnie zaskoczony potencjałem ES Cirriusa.
Jako pierwszy schodził z pola przy wilgotności 28%
i plonie ziarna 14,2 t/ha. Bałem się o plon ze względu na upały i możliwe problemy w przepylaniu,
jednak po raz kolejny obronił się w polu i na pewno
nie zrezygnuję z niego w najbliższym czasie.
Waldemar Świętoń W-ce Prezes Zarządu, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Starych
Bogaczowicach, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie
Kukurydzę uprawiamy na powierzchni 350ha z tego
ponad 100ha obsiewamy odmianą ES Cirrus.
Od trzech lat odmianę ES Cirrus uprawiamy na ziarno i przez ten czas nigdy nas nie zawiodła. Ostatnie
dwa lata nie sprzyjały uprawie kukurydzy ze względu

na trudne warunki klimatyczne. Pomimo to na naszych górzystych terenach ES Cirrus poradził sobie
bez problemów. Wczesność dojrzewania (FAO 230)
oraz średnio wysokie rośliny niosą za sobą niespotykany potencjał plonowania. W tym roku z pola
zostało zebrane prawie 10t ziarna z hektara.
Możemy ją polecić z czystym sumieniem.

od odmiany ES Cirrius ok. 20-25 września. Bardzo
ważną cechą jest szybkie oddawanie wody, co skutkuje niższymi kosztami suszenia ziarna. W tym roku
uzyskałem plon na poziomie ponad 12 t kukurydzy
przy zbiorze co przy tej klasie wczesności daje
bardzo dobry wynik. Odmianę ES Cirrius polecam
każdemu rolnikowi.

Gospodarstwo Rolne Włodzimierz Fryder, powiat
międzychodzki, woj. wielkopolskie, 200 ha
kukurydzy

GR Jarosław Łuszczki, Dziewoklucz k. Budzynia,
powiat Chodzież, województwo wielkopolskie,
130 ha kukurydzy

Odmianę ES Cirrius kupuję od kiedy tylko pojawiła
się w ofercie dystrybutora czyli od roku 2013. Przez
te 4 lata wypraktykowałem sobie uprawę tej odmiany i w nadchodzącym sezonie posieję ją ponownie.
Kukurydzę uprawiam na areale 200 ha, z czego ES
Cirrius zajmuje ok 60 ha. Dodam, że sieję ją na glebach klasy IVb-V. Głównym atutem tej odmiany
jest to, że bardzo szybko,, schodzi” z pola, dając
możliwość siewu w optymalnym terminie pszenicy
lub pszenżyta. Wczesny zbiór gwarantuje bardzo
dużą zdrowotność ziarna, więc nie mam problemów
z mikotoksynami. Zwierzyna leśna, która na naszym
terenie stanowi duży problem, nie zdąży wyrządzić
dużych szkód. Zbiór kukurydzy zaczynam właśnie

W minionym sezonie za namową przedstawiciela
handlowego po raz pierwszy zasiałem kukurydzę
odmiany ES Cirrius. Zaryzykowałem, większość
areału obsiałem tą odmianą i nie żałuję. Średni plon
na glebie klasy IVa i IV b jaki zebrałem z powierzchni
105 hektarów wynosił 12,7 ton. ES Cirrius jako
odmiana z ziarnem zbliżonym do typu dent bardzo
ładnie oddała wodę w końcowym okresie wegetacji.
Pomimo deszczowej pogody na końcu września
i w październiku zbierałem ziarno o wilgotności
25%. Zaobserwowałem, że jest to idealna odmiana
na mozaiki glebowe bo przy takim areale nie zauważyłem znaczących różnic w plonowaniu na przestrzale gleby, na którym była posiana.

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