
Hodowca:  Maisadour
Rejestracja: UE  2015

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

FAO 220-230
MAS 19.B   

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

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     MŁYN      

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.

Kolba fl ex     
14-16 rzędów

Ziarno w typie fl int
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  MAS 19.B   WYNIKI I OPINIE

Mas 19.B to nowy członek rodziny 
wczesnych odmian ziarnowych Maïsado-
ur. 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 plantato-
rów kukurydzy.
Moja rada, aby uzyskać jak najwyższy plon: 
zwiększyć obsadę roślin przy zbiorze.

Rekomendacja hodowcy

Eugeniusz Napierała, Krzyszkowo, powiat 
poznański, 40 ha kukurydzy

W sezonie 2016 odmianę Mas 19.B posialiśmy 
pierwszy raz za namową przedstawiciela dystry-
butora 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. Zaobserwo-
wałem, że Mas 19.B jest bardzo zdrową odmianą, 
wyróżnia się bardzo dużą odpornością na fuzariozę 
łodyg oraz kolb – jest to dla mnie cecha bardzo waż-
na. 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 czy-
stym sumieniem mogę polecić tę odmianę każdemu 
i dodam, ze mimo wczesności potrafi  osiągać plony 
na poziomie 12 t/ha.

  Rekomendacja rolników

Smolice
122 dt/ha
19%

Rychliki
102,6 dt/ha 
25,7%

RaRwino
132,7 dt/ha 
25,4%

RadoStowo
109,2 dt/ha
29,9%

PRzecław
95,8 dt/ha
25,9%

kościelna wieś
102,8 dt/ha 
20%

Głębokie
78,3 dt/ha
22,3%

maRianowo
112 dt/ha
28,9%

mas

  Doświadczenia rozpoznawcze serii 
ziarnowej COBORU/PZPK w 2016 r.

plon ziarna dt/ha
wilgotność przy zbiorze %

Matthieu 
Chaix - 
Product 
Manager

Rekomendacja przetwórcy
GR „Wonieść” Sp. z o.o., powiat Kościan, woj. 
Wielkopolskie, kierownik gospodarstwa – Stanisław 
Śląski, 750 ha kukurydzy.  
 
Dużym pozytywnym zaskoczeniem okazała się odmia-
na 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 zadecydo-
wał, że MAS 19B na stałe wejdzie do krajobrazu pól 
GR Wonieść.
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