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Szanowni Państwo,
Służąc pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru mieszańców
kukurydzy w nadchodzącym sezonie, oddajemy do Państwa dyspozycji
nasz najnowszy katalog KUKURYDZA 2017.
Rekomendujemy w nim m.in. najbardziej wartościowe mieszańce
kukurydzy, wyselekcjonowane pod kątem atrakcyjności jakościowej
i wartości gospodarczej. Znajdziecie tu Państwo odmiany już znane
a także najnowszą, ES Constellation wyhodowaną na bazie najnowszej
genetyki Euralis Semences. Wierzymy, że przedstawiona oferta spotka
się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem, oraz pozwoli
Państwu dokonać najwłaściwszej oceny i korzystnego wyboru.
Życząc Państwu miłej lektury, pozostajemy w przekonaniu o naszej
dalszej owocnej współpracy, przynoszącej obustronną satysfakcję.

Zespół Flora Sp. z o.o.
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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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ES CIRRIUS



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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Hodowca: Euralis
Rejestracja: Polska 2016 r.

ES CONSTELLATION
FAO 240
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z dobrze
wyeksponowaną cechą stay green

NOWOŚĆ!

ODMIANY ZIARNOWE

N O WA G W I A Z D A W Z N A N E J
KONSTELACJI

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

BIOETANOL

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

ZIARNO
86 000
83 000

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

CHARAKTERYSTYKA
■ nowa genetyka Euralis – tropical dent
■ bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno,
potwierdzony wynikami doświadczeń
porejestrowych: 131 dt/ha – 102% wzorca –
rok 2016.
■ duży udział skrobi mączystej
■ wyjątkowa zdrowotność odmiany:
- fuzarium łodyg – bardzo mało podatny,
- fuzarium kolb – mało podatny
■ regularna, dobrze wypełniona kolba typu ﬁx

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16
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Ziarno zbliżone do dent

ES CONSTELLATION

Śrem



WYNIKI

krZYżeWo

123,8 dt/ha
101%

128,4 dt/ha
100%

GłęBokIe

137,6 dt/ha
110%

SmolIce

147 dt/ha
104%

Plon ziarna. Doświadczenia
rozpoznawcze COBORU/PZPK w 2016 r.

maSłoWIce

122,1 dt/ha
100%

ZYBISZÓW

140,1 dt/ha
101%

GłuBcZYce

SkołoSZÓW

148,2 dt/ha
101%

164,7 dt/ha
107%

constel1
WrÓcIkoWo

Plon ziarna. Doświadczenia
porejestrowe COBORU/PZPK,
grupa średniowczesne w 2016 r.

148,8 dt/ha
101%

chrZąSToWo

149,9 dt/ha
101%

głęBokIe

Śrem

ŚWIeBodZIn

106,7 dt/ha
95%

123,8 dt/ha
101%

SłupIa WIelka

SmolIce

146,5 dt/ha
104%

152 dt/ha
104%

lućmIerZ

kroŚcIna mała

121,5 dt/ha
105%

127,5 dt/ha
103%

TomaSZÓW Bol.

120,7 dt/ha
107%

137,6 dt/ha
110%

ZYBISZÓW

140,1 dt/ha
101%
głuBcZYce

148,2 dt/ha
108%

constel2

paWłoWIce

153,4 dt/ha
110%
WęgrZce

133,7 dt/ha
100%

SkołoSZÓW

164,7 dt/ha
107%

7

Hodowca: Caussade
Rejestracja: Niemcy 2010 r.

LUIGI CS

FAO 240-250
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z klasycznym
sposobem dojrzewania

ODMIANY ZIARNOWE

S T R Z A Ł W D Z I E S I ĄT K Ę !

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

MŁYN

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

ZIARNO
85 000
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

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego
zbliżone do flint

Rekomendacja przetwórcy
Pierre Brotier – Prezes Kalizea Polska,
młyn Siechnice, woj. dolnośląskie
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.
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LUIGI CS



WYNIKI I OPINIE

Rekomendacja hodowcy
zaikowych oraz przy deﬁcycie wody w okresie
letnim. Cechy te sprawiły że LUIGI CS
znalazła się wśród najchętniej wybieranych
odmian na ziarno w Polsce. Odmiana wykazuje bardzo wysoką tolerancję na porażenia
kolb grzybami z rodzaju Fusarium. Ziarno to,
poza zdrowotnością, odznacza się dobrymi
parametrami przemiałowymi, przez co jest
preferowane do produkcji młynarskiej. Atuty
jakościowe ziarna w połączeniu z niezawodnością plonowania i możliwością uprawy
odmiany na wszystkich stanowiskach, przemawiają za atrakcyjnością LUIGI CS na rynku
polskim.

Odmiana LUIGI CS wyróżnia się wyjątkową
niezawodnością plonowania na ziarno, bez
względu na przebieg pogody w sezonie
wegetacyjnym. Swą wartość pod względem
stabilności plonowania na polach produkcyjnych potwierdziła zarówno w wyjątkowo trudnym dla kukurydzy sezonie 2015, ale także
w korzystnym dla uprawy 2016 roku. Cechą
wyjątkowo 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-

Maciej Marczewski – Dyrektor
Caussade Polska

Rekomendacja rolników
PR Taczanów, powiat Pleszew, woj. wielkopolskie,
prezes Jędrzej Graś, 350 ha kukurydzy
Odmiana Luigi CS już na stałe wpisała się w kanon
odmian, które uprawiamy w naszym gospodarstwie.
Ponieważ siejemy kukurydzę na glebach słabszych,
Luigi CS bardzo dobrze radzi sobie z okresowymi
niedoborami wody, budując w pełni zaziarnione,
wykształcone, zdrowe kolby. Nie zauważyłem również braku przepylenia w związku z tegorocznymi
upałami, a plon ze stanowiska na którym było Luigi
CS uważam za zadowalający. Zebraliśmy 12 t ziarna
przy wilgotności 26%. Zdecydowanie po raz kolejny
polecam na stanowiska słabsze odmianę Luigi CS!
Andrzej Pilecki, Osogóra, powiat Świebodzin,
80 ha kukurydzy
Uprawiam kukurydze na ziarno na areale 80ha.
Odmianę Luigi posiałem po raz drugi na areale 35ha
dlatego, że w bardzo trudnym 2015 roku (mimo
niesprzyjających warunków) była odmianą najlepiej
plonującą w moim gospodarstwie. W tym sezonie
zdecydowałem się posiać ją na świeżo przejętych
gruntach klasy IV a, IV b. Dodam, że są to grunty
w nie najlepszej kulturze rolnej. Mimo to wiedziałem,
że jest to odmiana, która poradzi sobie na takich
stanowiskach. Zaraz po wschodach pojawił się
problem erozji wodnej. Teren, na którym została posiana Luigi ma duże skłony, więc część roślin została

wymyta przez ulewne deszcze. W późniejszym okresie nie oszczędziły jej również dziki. Mimo nieuregulowanych warunków siedliskowych uzyskałem plon
wysokości 128dt z hektara przy wilgotności 27%.
Z pewnością mogę polecić odmianę Luigi każdemu
rolnikowi, który gospodaruje na słabszych gruntach.
Na pewno się nie zawiedzie!

dlatego wybór padł na LUIGI.
Zbieraliśmy od 10,5 do 11,5 t ziarna o wilgotności
24 – 26%. Po raz kolejny nie zawiedliśmy się na tej
odmianie i w następnym sezonie na pewno Luigi
będzie rosła na naszych polach.
Możemy ją śmiało polecić każdemu, kto gospodaruje
na stanowiskach słabszych lub mozaikowych.

GR Piotr Wojtasiński, Rakoszyce, pow. Środa
Śląska, woj. dolnośląskie, 250ha kukurydzy
Odmianę Luigi CS uprawiam już czwarty rok
z rzędu. Doskonale sprawdza się na stanowiskach
mozaikowatych i słabszych glebach klasy IV i V.
Odmiana ta jest koszona jako jedna z pierwszych,
a średni plon w tym roku to ponad 10t/ha. Szybkość
oddawania wody na polu i łatwość suszenia ziarna
są jej dodatkowym atutem. Śmiało mogę polecić
tą odmianę wszystkim którzy są zmuszeni siać
kukurydze na słabszych stanowiskach. Niezawodność plonowania i jakość ziarna to główne atuty
kukurydzy Luigi CS.

GR Andrzej Tymczyszyn, Wrzesiny, powiat Żagań,
województwo lubuskie, 100ha kukurydzy
W moim gospodarstwie uprawiam 100ha kukurydzy.
Ze względu na duże zróżnicowanie klas gleby od III
do VI, odmiana Luigi CS stanowi 25% wysiewanego areału. Odmianę Luigi CS uprawiam od 4 lat
i zawsze wyróżnia się wyjątkową niezawodnością
w plonach, nawet na stanowiskach granicznych dla
kukurydzy na których ją uprawiam. W roku 2016
osiągnęła plon bardzo dobrej jakości ziarna w ilości
12 ton „na sucho”. Jestem bardzo zadowolony
i cenię tę odmianę. W przyszłym roku zwiększam
areał do 45 hektarów i już zamówiłem nasiona
u dystrybutora.

GR Zdzisław i Mariusz Załoga, Bukowie, pow.
Namysłów, woj. opolskie, 130 ha kukurydzy
Odmianę LUIGI siejemy już od kilku lat, ponieważ
na nienajlepszych stanowiskach ona po prostu nie
zawodzi. W tym sezonie uprawialiśmy kukurydze
w przeważającej części na stanowiskach słabych,

GR Przemysław Nadolny, Pląskowo, powiat
Wągrowiec, województwo wielkopolskie,
155 ha kukurydzy
Ogólna powierzchnia uprawy kukurydzy w moim
gospodarstwie to 155 hektarów, w tym 40 ha
Luigi CS. Odmianę Luigi CS uprawiam od 4 lat,
a w przyszłym sezonie zajmie ona większość uprawy
na wysiewanym areale. W tym roku po raz kolejny
potwierdziła swoje znaczące cechy, czyli wysoki
potencjał plonowania przy niskich wymaganiach
wodnych i glebowych. Stanowiska na jakich uprawiam kukurydzę to V i VI klasa gleby, na której zebrałem plon około 11 ton z hektara przy wilgotności
28%. Kolejną pozytywną cechą Luigi CS jest dobra
zdrowotność ziarna oraz szybkie oddawanie wody.
Jako pierwsza została zebrana z pola. Śmiało mogę
polecić tę odmianę każdemu, kto uprawia kukurydzę
na słabych stanowiskach.

Zawartość mykotoksyny DON w ziarnie kukurydzy wg testów Elisa
zawartość mykotoksyny DON w mg/kg ziarna
Ilość lokalizacji

2010

2011

2012

2013

2014

2010 - 2014

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
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Hodowca: Syngenta
Rejestracja: Polska 2011 r.

SY MULTITOP

FAO 240
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z umiarkowanie
eksponowaną cechą stay green

ODMIANY ZIARNOWE

WIELKA KUMULACJA

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

MŁYN

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

ZIARNO
85 000
83 000

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

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

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone
do flint

• 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
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SY MULTITOP
Rekomendacja przetwórcy
Stanisław Grygier – właściciel młyna kukurydzianego,
Wonieść, powiat Śmigiel, woj. wielkopolskie
Jestem bardzo zadowolony z tej odmiany, ze względu na wyjątkową czystość ziarna, brak
porażenia grzybami 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
Kolejny już rok odmian a SY Multitop dominowała na polach naszego gospodarstwa. Znakomity wigor początkowy siewek oraz szybki
rozwój roślin obserwowaliśmy już wiosną.
Z punktu widzenia naszej działalności cechy takie jak doskonała
zdrowotność i znakomite parametry młynarskie ziarna, oraz niewielkie porażenie omacnicą prosowianką szczególnie ziarna sprawiły, iż
w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym planujemy powtórzyć areał
uprawy SY Multitop. Siejemy Multitopa na stanowiskach średnich
w gospodarstwie i tak jak byliśmy zadowoleni w zeszłym słabym
roku dla kukurydzy, również w tym roku jesteśmy bardzo zadowoleni z plonu i jakości surowca na młyn.



WYNIKI I OPINIE

Podstawowe wymagania
dla ziarna kukurydzy
przeznaczonego do przerobu
w młynie
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

Rekomendacja rolników
Bartosz Hukiewicz, Rusinów, powiat Świebodzin,
350 ha kukurydzy
Do posiania w tym roku Multitopa przekonał mnie
przedstawiciel dystrybutora. Posiałem tą odmianę na glebach klasy IVa i IVb, czyli na lepszych
na których uprawiam kukurydzę. Po tym roku
jestem bardzo zadowolony z tej odmiany, ponieważ tuż po siewie zauważyłem bardzo duży wigor
początkowy roślin, bardzo energiczny rozwój.
Po wykształceniu ziarna nie było uszkodzeń
po omacnicy prosowiance, a jeśli już były to znikome i dużo mniejsze niż w innych odmianach.
Ziarno było bardzo zdrowe, czyste, bez oznak
fuzariozy i mimo moich obaw o przepylenie, kolby
były w pełni zaziarnione. Mimo ziarna typu flint
odmiana bardzo szybko oddająca wodę, przez
co mogłem szybciej ją kosić. Zebrałem 13,4 t/
ha ziarna przy wilgotności 27-28%, co na moich stanowiskach uważam za ogromny sukces.
Na pewno w kolejnym roku posieje Multitopa.

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 zawiedliśmy się. Na tle innych, uprawianych odmian
spisał się jak zawsze niezawodnie.
Odmiana naprawdę godna polecenia.

Plon jaki uzyskałem w tym sezonie to 15,5 t przy
wilgotności 28%. Jestem bardzo zadowolony
z tej odmiany, polecam ja każdemu kto uprawia
kukurydze z przeznaczeniem na młyn, sam posieje ją ponownie na większości areału.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach, Zakład Doświadczalny w Poznaniu,
Krystyna Skrzypek Dyrektor Zakładu,
Gospodarstw Rolne Zbigniew Kraczuk, powiat
125 ha kukurydzy
nowotomyski, woj. wielkopolskie, 30 ha
Kukurydzę SY Multitop uprawiam od trzech lat
kukurydzy.
ze względu na wysokie i stabilne plonowanie.
Kukurydze uprawiam na areale 30 ha. Odmianę
Jest to odmiana wczesna, odporna na wylegaMultitop w sezonie 2016 posiałem na powierzch- nie, o bardzo wysokiej zdrowotności. W naszym
ni 26 ha. Stanowiska, na które traﬁł SY Multitop
Zakładzie doskonale sprawdza się na słabszych
to gleby lekkie, przepuszczalne bez zastoisk
stanowiskach. Odmiana SY Multitop w roku 2016
wodnych. W poprzednim sezonie zajmowała ona
plonowała 10 t/ha przy wilgotności ziarna 23
jedynie 10% obsiewanego areału i jak się okazało – 24%. Pragnę zaznaczyć, że powyższy wynik
pomimo różnych opinii na temat tej odmiany
został osiągnięty przy umiarkowanym nawożeniu
plonowała najlepiej. Skłoniło mnie to do zupełnej mineralnym i był porównywalny z innymi odmiazmiany udziału tej odmiany w zasiewach w tym
nami zlokalizowanymi na lepszych stanowiskach
roku. Odmianę SY Multitop uprawiamy głównie
LESAFRE POLSKA, pow. Kluczbork,
glebowych. Z uwagi na wysoką jakość ziarna cały
ze względu na wybitne walory konsumpcyjne
woj. opolskie, Bartłomiej Karamon – Kierownik
plon został sprzedany do zakładów młynarskich.
oraz zdrowotnościowe. Nie było też problemu
Działu Rolnego, 560 ha kukurydzy
W przyszłym sezonie po raz kolejny planuję
z omacnicą. Dużym atutem tej odmiany jest to,
Kukurydzę SY MULTITOP znamy i uprawiamy
uprawę tej odmiany i mam nadzieję uzyskać poże bardzo dobrze się suszy. Nie ma też żadnego
od kilku lat. Odmiana doskonale stabilna
dobny plon. SY Multitop to odmiana godna polecenia
i niezawodna w standardowym przebiegu pogody. kłopotu ze sprzedażą ponieważ jest to odmiana
a wszystkim zainteresowanym tą odmianą życzę
Bardzo dobry wigor po wschodach (flint), wyrów- rekomendowana i pożądana na cele młynarskie.
jeszcze lepszych wyników. Powodzenia w roku 2017!
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Hodowca: Maisadour
Rejestracja: UE 2015

MAS 19.B

FAO 220-230
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z dobrze
wyeksponowaną cechą stay green

ODMIANY ZIARNOWE

MASz MASa MASZ PEWNOŚĆ

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

MŁYN

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

ZIARNO
90 000
86 000

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

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
■ Wymaga gęstszego siewu
■ Odmiana rekomendowana do przemysłu
młynarskiego

Kolba flex
14-16 rzędów
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Ziarno w typie flint

MAS 19.B



WYNIKI I OPINIE

Rekomendacja hodowcy
Mas 19.B to nowy członek rodziny
wczesnych odmian ziarnowych Maïsadour. Charakteryzuje się krótkim okresem
wegetacyjnym oraz bardzo dobrym wigorem
początkowym roślin, co gwarantuje niską
wilgotność zbioru niezależnie 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.

Matthieu
Chaix Product
Manager

Rekomendacja przetwórcy

Rekomendacja rolników
Eugeniusz Napierała, Krzyszkowo, powiat
poznański, 40 ha kukurydzy

GR „Wonieść” Sp. z o.o., powiat Kościan, woj.
Wielkopolskie, kierownik gospodarstwa – Stanisław
Śląski, 750 ha kukurydzy.

W sezonie 2016 odmianę Mas 19.B posialiśmy
pierwszy raz za namową przedstawiciela dystrybutora i zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni
przy zbiorze. Mimo krótkiego okresu wegetacji, przy
FAO 220-230 plon jest rewelacyjny. Dodatkowo
odmiana ta cechuję się bardzo niską wilgotnością
ziarna, co pozwala na obniżenie kosztów związanych
z dosuszaniem. Bardzo ważną
i pozytywną cechą odmiany MAS 19.B jest bardzo
dobry wigor początkowy, co daje możliwość
posiania odmiany w niedogrzaną glebę i pozwala
na dobór elastycznego terminu siewu. Zaobserwowałem, że Mas 19.B jest bardzo zdrową odmianą,
wyróżnia się bardzo dużą odpornością na fuzariozę
łodyg oraz kolb – jest to dla mnie cecha bardzo ważna. W moim gospodarstwie Masa 19.B uprawiamy
na areale 40 ha, przy czy stanowiska to głównie
mozaika (klasa IV-VI). Odmiana ta jednak świetnie
wpasowała się realia, jakimi dysponujemy. Z czystym sumieniem mogę polecić tę odmianę każdemu
i dodam, ze mimo wczesności potraﬁ osiągać plony
na poziomie 12 t/ha.

Dużym pozytywnym zaskoczeniem okazała się odmiana MAS 19B. okoliczni rolnicy wskazywali 70ha pole
na którym testowaliśmy tę odmianę jako najładniej
wyglądającą. Pomimo odrobiny sceptycyzmu który
towarzyszył uprawie kukurydzy z tak niskim FAO,
wynik z wczesnego wrześniowego omłotu był bardzo
dobry blisko 13,8t ziarna przy wilgotności nieco
ponad 22-24% i znakomitej zdrowotności zadecydował, że MAS 19B na stałe wejdzie do krajobrazu pól
GR Wonieść.

Rychliki

RaRwino

RadoStowo

132,7 dt/ha
25,4%

109,2 dt/ha
29,9%

102,6 dt/ha
25,7%

maRianowo

112 dt/ha
28,9%

Głębokie

78,3 dt/ha
22,3%

Doświadczenia rozpoznawcze serii
ziarnowej COBORU/PZPK w 2016 r.
plon ziarna dt/ha
wilgotność przy zbiorze %

Smolice

122 dt/ha
19%

kościelna wieś

102,8 dt/ha
20%

PRzecław

95,8 dt/ha
25,9%
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Hodowca: Caussade
Rejestracja: UE 2014

RIANNI CS
FAO 230-240
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z umiarkowaną
cechą stay green

ODMIANY ZIARNOWE

MOŻE SPODOBAĆ SIĘ KAŻDEMU

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

MŁYN

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

ZIARNO
85 000
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 l. 2014 - 2016. Plon ziarna w dt/ha przy 15% wody
Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16
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Ziarno typu
pośredniego
zbliżone do flint

Hodowca: RAGT
Rejestracja: UE

SALUDO
FAO 220
■
■

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

ODMIANY ZIARNOWE

S A L U D O. . . Z AW S Z E N A P L U S I E !

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO

BIOETANOL

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

ZIARNO
85 000
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

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

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

ES METRONOM
FAO 240
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny wysokie z dobrze wyeksponowaną
cechą stay green

ODMIANY UNIWERSALNE

M I A R A D O B R E G O P LO N U

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

KISZONKA

ZIARNO

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

ZIARNO
86 000
83 000

Wymagania glebowe
Wszystkie rodzaje gleb pozostające w dobrej kulturze rolnej.

CHARAKTERYSTYKA
■ nowa genetyka Euralis
■ uniwersalna w kierunkach wykorzystania
■ znakomita do produkcji wysokoenergetycznej
kiszonki
■ bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony
doświadczeniami porejestrowymi COBORU w roku 2016:
• plon ogólny suchej masy: 219,1 dt/ha = 102% wzorca
• plon jednostek pokarmowych: 24420 = 102% wzorca
• plon suchej masy kolb 117,6 dt/ha = 102% wzorca
• udział sm kolb w plonie ogólnym 54% = 100% wzorca
• plon świeżej masy 608 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
Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone
do flint

• 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.
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ES METRONOM

Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej
grupy średniowczesnej COBORU /PZPK w 2016 r.
Plon ogólny świeżej masy [dt/ha]
Plon ogólny suchej masy [dt/ha]



WYNIKI

rychliki

radosToWo

503 dt/ha
165,3 dt/ha

607 dt/ha
208 dt/ha

rarWino

480 dt/ha
189 dt/ha

WrócikoWo

754 dt/ha
260,9 dt/ha

chrząsToWo

653 dt/ha
229,3 dt/ha

Śrem

562 dt/ha
221 dt/ha
TomaszóW bol.

652 dt/ha
212,2 dt/ha

kaWęczyn

kobierzyce

siedlce

674 dt/ha
298,2 dt/ha

koŚcielna WieŚ

548 dt/ha
183,6 dt/ha

cicibór duży

sulejóW

masłoWice

638 dt/ha
230,2 dt/ha

krzyżeWo

726 dt/ha
238,4 dt/ha

406 dt/ha
170,9 dt/ha

629 dt/ha
217,1 dt/ha
smolice

głodoWo

568 dt/ha
194,8 dt/ha

548 dt/ha
212,3 dt/ha

748 dt/ha
252,9 dt/ha

578 dt/ha
207 dt/ha

słupia

604 dt/ha
202,3 dt/ha
Węgrzce

Doświadczenia porejestrowe serii
kiszonkowej COBORU /PZPK w 2016 r.

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

582 dt/ha
234,6 dt/ha

Doświadczenia porejestrowe (PDO) na kiszonkę.
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy w roślinach
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Importer: IGP Polska
Rejestracja: UE 2014

CODILIO

FAO 260
■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny średnio wysokie z dobrze
wyeksponowaną cechą stay green

ODMIANY UNIWERSALNE

KOD „DENTPLON”

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

KISZONKA

BIOGAZ

ZIARNO

BIOETANOL

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

ZIARNO
85 000
80 000

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

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
Kolba typu flex
Ilość rzędów: 16-18
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Ziarno w typie dent

■ łatwość i wysoka efektywność suszenia ziarna

CODILIO



WYNIKI I OPINIE

Doświadczenia rozpoznawcze
serii ziarnowej grupy średniopóźnej
COBORU /PZPK w l. 2014-2015.
Plon ziarna w dt/ha przy 15% wody

Rekomendacja rolników
Świderski Grzegorz, powiat Świebodzin, woj.
lubuskie, pow. 55 ha kukurydzy
Corocznie uprawiam ok 50 ha kukurydzy na kiszonkę. Odmianę Codilio w sezonie 2016 posiałem
po raz pierwszy i uzyskałem wysoki plon suchej
masy. Zebrany surowiec wyróżniał się dużym
udziałem ziarna i wysoką zawartością skrobii, dzięki
czemu otrzymałem wysokoenergetyczna paszę dla
bydła mlecznego. Ze względu na doświadczenia
z zeszłego sezonu postanowiłem nieco zagęścić
obsadę, jednak okazało się, że odmiana Codilio
świetnie dostosowuje się do zmiennych warunków
siedliskowych. Odmiana ta wyróżnia się znakomitą
zdrowotnością, co przy przeznaczeniu na kiszonkę
jest niezmiernie ważne. Dzięki dwukierunkowemu
przeznaczeniu tej odmiany w razie uzyskania dostatecznej ilości surowca na paszę można przeznaczyć

pozostałą ilość na ziarno, co daje swoisty spokój
i zabezpieczenie w razie nadprodukcji. Codilio posiada mocno wyeksponowaną cechę stay green, dzięki
czemu rośliny jesienią długo zachowują zieloność,
co przy uprawie na kiszonkę jest bardzo pożądane,
ponieważ pozwala nam wydłużyć czas zbioru.
Z pewnością mogę polecić tę odmianę wszystkim
producentom mleka, bo sam jestem z niej bardzo
zadowolony.
Ireneusz Sobel, powiat brzeski, woj. opolskie, pow.
około 60 ha kukurydzy
Uprawiam rzepak ozimy, jęczmień ozimy i jary,
pszenicę ozimą oraz kukurydzę na ziarno, której
areał co roku wynosi około 60 ha. Występują u mnie
głównie gleby średnie do słabych. W roku 2016
posiałem odmianę CODILIO na powierzchni 30 ha.

Z obserwacji wynikało, że odmiana ta bardzo dobrze
daję sobie radę na słabszych stanowiskach gleby
IVb i V klasy, nawet z okresowymi niedoborami
wody. Bardzo dobre i pełne zapylenie ziarniaków
w kolbie. Rośliny bardzo zdrowe, aż do zbioru, nie
widać presji chorób grzybowych oraz ingerencji
insektów jak np. omacnicy prosowianki (praktycznie
znikome porażenie). Żniwa kukurydziane w tym
roku ze względu na przebieg pogody zaczęły się
już w drugiej połowie września. Plon mokry wyniósł
około 13 t/ha przy średniej wilgotności 25%.
Odmiana bardzo dobrze oddaje wodę z ziarniaków.
Jest to bardzo istotne przy bezpośredniej sprzedaży
mokrego ziarna prosto z pola, bo to skutkuje atrakcyjniejszą ceną sprzedaży.

Plon ogólny świeżej masy [dt/ha]

WrócikoWo

811 dt/ha
261,7 dt/ha

marianoWo

544 dt/ha
181,7 dt/ha
SieDlce

615 dt/ha
268,9 dt/ha

Smolice

652 dt/ha
203,7 dt/ha

cicibór Duży

kobierzyce

SulejóW

599 dt/ha
219,4 dt/ha

Doświadczenia rozpoznawcze serii
kiszonkowej COBORU/PZPK w 2016 r.

548 dt/ha
190,8 dt/ha

614 dt/ha
247,8 dt/ha

Plon ogólny świeżej masy [dt/ha]
Plon ogólny suchej masy [dt/ha]

Doświadczenia rozpoznawcze serii ziarnowej COBORU/PZPK w 2016
Lokalizacja

Głubczyce

Pawłowice

Skołoszów

Zybiszów

Masłowice

Słupia Wielka

Smolice

Głębokie

Plon ziarna dt/ha

142,1

136

154,9

148,9

107,3

122,7

127,1

114,4

wilgotność ziarna%

28,9%

29,5%

24,5%

24,3%

22,6%

28,4%

25,2%

22,4%
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Hodowca: Limagrain
Rejestracja: UE 2009 r.

LG 32.16
FAO 250

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

ODMIANY UNIWERSALNE

■
■

ODMIANA NA SZÓSTKĘ !

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek
użytkowania
ZIARNO

KISZONKA

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

ZIARNO KISZONKA
86 000 90 000
82 000 85 000

Wymagania glebowe
Wszystkie rodzaje gleb.

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 hodowcy
Jacek Wojciechowski, Przedstawiciel
Regionalny Limagrain

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone
do flint

LG 32.16 to mieszaniec wyjątkowo uniwersalny, przeznaczony do uprawy na ziarno,
kiszonkę i z przeznaczeniem na biogaz.
Sprawdza się w uprawie na glebach słabszych w dobrej kulturze i glebach dobrych.
Odmiana dobrze radzi sobie w warunkach stresowych, a dużą popularność 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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Hodowca: Saatbau Linz
Rejestracja: UE 2010 r.

ISANTO
FAO 220

■
■

mieszaniec pojedynczy
rośliny wysokie z dobrze eksponowaną
cechą zieloności – stay green

ODMIANY UNIWERSALNE

...I ŚWIETNE PLONY!

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek
użytkowania
ZIARNO

KISZONKA

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

stanowiska dobre
stanowiska słabsze
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk
lekkich, zdegradowanych.

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
Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 12-14

Ziarno typu
pośredniego

Zaprawa w cenie nasion!

OPTI PLUS 3 w 1

DYNAMICZNY WZROST
OCHRONA PRZED PTAKAMI
TOLERANCJA NA CHOROBY GRZYBOWE
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Hodowca: HR Smolice
Rejestracja: Polska 2014 r.

LEGION

FAO 260-270
mieszaniec trójliniowy
rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione
z dobrze eksponowaną cechą przedłużonej
zieloności roślin - stay green

ODMIANY KISZONKOWE

■
■

Z ZIEMI POLSKIEJ DLA POLSKI

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

KISZONKA

BIOGAZ

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

KISZONKA
90 000
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)
Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu
pośredniego

■ bardzo dobry wigor młodych roślin
po wschodach
■ dobra adaptacja do zmiennych warunków
glebowych i środowiska
■ znakomita w wykorzystaniu na biogaz
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LEGION

Doświadczenia porejestrowe
serii kiszonkowej COBORU 2016



WYNIKI

rychliki

radosToWo

555 dt/ha
197,0 dt/ha

plon ogólny świeżej masy [dt/ha]
plon ogólny suchej masy [dt/ha]

480 dt/ha
164,2 dt/ha
WrócikoWo

719 dt/ha
250,5 dt/ha

chrząsToWo

700 dt/ha
224,8 dt/ha

kaWęczyn

Śrem

374 dt/ha
145,7 dt/ha

583 dt/ha
202,5 dt/ha
smolice

TomaszóW bol.

530 dt/ha
175,8 dt/ha
masłoWice

kobierzyce

krzyżeWo

699 dt/ha
228,4 dt/ha
siedlce

609 dt/ha
259,4 dt/ha

koŚcielna WieŚ

636 dt/ha
260,1 dt/ha

631 dt/ha
182,6 dt/ha

głodoWo

587 dt/ha
188,9 dt/ha

784 dt/ha
269,7 dt/ha

536 dt/ha
233,2 dt/ha

cicibór duży

sulejóW

561 dt/ha
214,2 dt/ha

słupia

588 dt/ha
179,2 dt/ha
Węgrzce

634 dt/ha
245,3 dt/ha

legion

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.

487 dt/ha
188,1 dt/ha

Hodowca: HR Smolice
Rejestracja: Polska

OPOKA
FAO 240

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

ODMIANY KISZONKOWE

■
■

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

KISZONKA

BIOGAZ

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

KISZONKA
90 000
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

Kolba typu flex
Ilość rzędów: 12-14
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Ziarno typu pośredniego

■ 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

plenność
niezawodność
strawność
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Hodowca: Euralis
Rejestracja: UE 2008 r.

ES ARCHIMEDES
FAO 260

mieszaniec trójliniowy
rośliny bardzo wysokie o dużej masie liści
z mocno eksponowaną cechą zieloności –
stay green

ODMIANY KISZONKOWE

■
■

KISZONKA I BIOGAZ W JEDNYM

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek
użytkowania
KISZONKA

BIOGAZ

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

KISZONKA
90 000
85 000

Wymagania glebowe
Wszystkie rodzaje gleb.

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 klimatycznoglebowych
■ możliwość wydłużenia terminu zbioru na kiszonkę

Rekomendacja hodowcy
Aldona Jabłońska,
przedstawiciel regionalny EURALIS

Kolba typu ﬁx
Ilość rzędów: 14-16
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Ziarno typu
pośredniego

ES Archimedes to nasza „topowa”
odmiana kiszonkowa. Wieloletni
lider wydajności w doświadczeniach
porejestrowych COBORU. Plony suchej masy z ha na poziomie 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.

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
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Wykaz cech mieszańców kukurydzy
Odmiana

WYKORZYSTANIE
Z

ES Cirrius

ES Constellation

Luigi CS

SY Multitop

MAS 19.B

Rianni CS

Saludo

ES Metronom

Codilio

Isanto

LG 32.16

Legion

Opoka

ES Archimedes
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K

G

A

WIGOR POCZĄTKOWY
B

1.

2.

3.

4.

5.

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE
6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odmiana

EKSPOZYCJA CECHY STAY GREEN

WYMAGANIA GLEBOWE

SŁABA

NISKIE

ŚREDNIA

WYSOKA

ŚREDNIE

TEMPO ODDAWANIA WODY Z ZIARNA
PODCZAS DOJRZEWANIA ROŚLIN
WYSOKIE

WOLNE

ŚREDNIE

SZYBKIE

ES Cirrius

ES Constellation

Luigi CS

SY Multitop

MAS 19.B

Rianni CS

Saludo

ES Metronom

Codilio

Isanto

LG 32.16

Legion

Opoka

ES Archimedes
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2016

Kreda nawozowa w formie granulowanej o reaktywności
i rozpuszczalności do 100%. Wyprodukowana w oparciu
o mączkę wapienną, sorbent o najwyższych i najlepszych
właściwościach fizyko-chemicznych.
Maksymalna reaktywność gwarantuje bardzo szybkie
i efektywne wnikanie w strukturę gleby. Bardzo wysoka
rozpuszczalność stymuluje glebę do szybkiej zmiany pH
oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu upraw.
Natychmiastowa efektywność , mniejsza dawka
gwarantująca skuteczność i oszczędności.
Zdecydowanie najlepsza kreda granulowana na polskim
rynku.
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Nawóz o dużej zawartości magnezu i bardzo wysokiej
rozpuszczalności, wyprodukowany na bazie mączki
dolomitowej. Aktywny naturalny magnez i wapń gwarantuje
odpowiednie odżywienie łatwo przyswajalnym magnezem
i wapniem. Maksymalne rozdrobnienie gwarantuje szybkie
działanie i bardzo dużą siłę zobojętniania, która jest
wyznacznikiem skuteczności nawozów magnezowych.
Skutecznie reguluje pH gleby. Nawóz przeznaczony
do nawożenia wszystkich rodzajów roślin w uprawach
polowych, sadowniczych, ogrodniczych.
Najlepszy dostępny na naszym rynku magnez granulowany.

PRASZKA, 46-320 Praszka
ul. Kopernika 15

Oddziały/Sklepy

Tel. 34 359 11 89, 34 359 11 79
Tel./fax. 34 359 18 29
http://www.flora-praszka.pl
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

R egi o n Op o l skie

R egi o n D o l n y Ś l ą sk

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

SZALEJÓW DOLNY, 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74/868-70-17, e-mail: szalejow@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
BIAŁA, 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77/438-70-87
e-mail: biala@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 egi o n Ś l ą sk
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
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