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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 fi x
Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
zbliżone do fl int

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
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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 rów-
nież 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 po-
siana Luigi ma duże skłony, więc część roślin została 

wymyta przez ulewne deszcze. W późniejszym okre-
sie nie oszczędziły jej również dziki. Mimo nieuregu-
lowanych 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!

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. Niezawod-
ność plonowania i jakość ziarna to główne atuty 
kukurydzy Luigi CS.

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, 

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 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% wysiewa-
nego 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 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 upra-
wiam kukurydzę to V i VI klasa gleby, na której ze-
brałem 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

  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 wyjątkową 
niezawodnością plonowania na ziarno, bez 
względu na przebieg pogody w sezonie 
wegetacyjnym. Swą wartość pod względem 
stabilności plonowania na polach produkcyj-
nych potwierdziła zarówno w wyjątkowo trud-
nym 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 ofi cjalnych doświadczeń wskazują, 
że LUIGI CS doskonale radzi sobie także 
na słabszych stanowiskach, glebach mo-

zaikowych oraz przy defi cycie wody w okresie 
letnim. Cechy te sprawiły że LUIGI CS 
znalazła się wśród najchętniej wybieranych 
odmian na ziarno w Polsce. Odmiana wyka-
zuje 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 niezawod-
nością plonowania i możliwością uprawy 
odmiany na wszystkich stanowiskach, prze-
mawiają za atrakcyjnością LUIGI CS na rynku 
polskim. 

Rekomendacja hodowcy

Maciej Marczewski – Dyrektor 
Caussade Polska

  Rekomendacja rolników
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