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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