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Szanowni Państwo,
To kolejny raz, kiedy mam przyjemność 
przedstawić Państwu katalog odmian ku-
kurydzy na nowy sezon sprzedaży. Przy-
jemność tym większa, gdyż w tym roku 
dorobek hodowlany kukurydzy powięk-
szyliśmy o sześć nowych odmian, któ-
rymi została uzupełniona niniejsza bro-
szura. Tak duża ilość zarejestrowanych 
odmian dała nam w tym roku najlepszy 
wynik pośród wszystkich firm hodowla-
nych rejestrujących odmiany w Polsce. 
Warto wspomnieć, że jest to wynik zna-
czący, gdyż w tym roku oprócz Hodowli 
Roślin Smolice rejestrowały swoje odmia-
ny tylko zagraniczne firmy konkurencyj-
nych hodowli, a wzorce powyżej których 
kandydaci do rejestracji muszą plono-
wać, stanowiły odmiany tychże firm 
zagranicznych. Dlatego uważam, że nie 
przesadzę twierdząc, że polska hodowla 
kukurydzy dotrzymuje kroku hodowlom 
zagranicznym, a w przypadku niektó-
rych odmian – opierając się na wynikach 
doświadczeń COBORU – nawet je prze-
wyższa, co jest prezentowane w dalszej 
części katalogu.
Uzyskanie takich efektów jest możliwe 
tylko dzięki stosowaniu najnowszych 
metod hodowli, w tym metody podwo-

jonych haploidów (linie DH) oraz korzy-
stania ze szkółek zimowych w Meksyku 
i Chile. Tylko nowoczesne techniki po-
zwalają nadążać za postępem i stale 
rejestrować nowe odmiany, a są nimi 
w tym roku: Bogoria – o bardzo dobrej 
strukturze plonu, Podlasiak – obecnie 
najwyższa odmiana w ofercie, Juhas 
– bardzo szybko gromadzący suchą 
masę w kolbach, Kanonier – o najwyż-
szym ze wszystkich badanych odmian 
w COBORU wczesnym wigorze, Opcja 
– o wysokiej odporności na porażenie 
fuzariozą kolb oraz Koneser, który łączy 
w sobie wysokie parametry ilościowe 
i jakościowe plonu. Odmianami tymi 
wyczerpujemy najpopularniejsze kierunki 
użytkowania kukurydzy w Polsce, gdyż 
poszczególne z nich są przeznaczone 
do uprawy na ziarno, kiszonkę, biogaz 
czy CCM. Aktualnie w ofercie odmiano-
wej na sezon 2016 znajduje się 40 od-
mian Smolickiej hodowli.
Zachęcam do lektury katalogu. Znajdą 
w nim Państwo szczegółowy opis na-
szych odmian – zarówno tych najnow-
szych, jak i tych o ugruntowanej już 
pozycji na rynku nasiennym. Katalog 
obrazuje najważniejsze cechy odmian 

istotne w uprawie, przedstawia wyniki 
doświadczeń z różnych regionów Polski, 
a w niektórych przypadkach także wyniki 
badań przeprowadzonych poza granica-
mi naszego kraju.
Jak zawsze chciałbym życzyć w tym 
miejscu rekordowych plonów, jednak 
uwzględniając tegoroczny przebieg po-
gody i doskwierającą w większości re-
gionów Polski suszę, uzyskanie takich 
wyników może być bardzo trudne. Dla-
tego wyjątkowo życzę plonów na miarę 
oczekiwań, a także satysfakcji z upra-
wy polskich odmian, przystosowanych 
do krajowych warunków uprawy, a ce-
nowo – do budżetów polskich rolników. 
Dziękuję tym, którzy postawili na odmia-
ny z HR Smolice, zachęcam do ich dalszej 
uprawy, natomiast rolników, którzy pre-
ferują odmiany innych hodowli do wy-
próbowania naszych odmian. Wierzę, 
że wpłyną pozytywnie na Państwa efek-
tywność produkcji.

Serdecznie pozdrawiam!

Władysław Poślednik
Prezes Zarządu

Najchętniej 
kupowana 
kukurydza
w Polsce!
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Hodowla Roślin Smolice (HR Smolice) gospodaru-
je na powierzchni ok. 4800 ha, zatrudniając 265 
pracowników, z tego 60 w hodowli twórczej. Firma 
składa się z zakładu głównego w Smolicach oraz 
trzech oddziałów: Bąków, Przebędowo, Ożańsk. 
Główna działalność firmy to hodowla twórcza 
i zachowywanie odmian roślin rolniczych oraz 
reprodukcja i sprzedaż materiału siewnego. Dzięki 
znakomitej kadrze hodowców, ogromnej ilości 
i różnorodności materiału genetycznego oraz no-
woczesnym metodom hodowli, jesteśmy znaczącą 
firmą hodowlano-nasienną.

Hodowla
Aktualnie prowadzimy prace hodowlane takich 
gatunków jak: kukurydza, pszenica, żyto, jęczmień, 
rzepak, groch oraz łubin. Przyspieszając proces 
hodowli nowych odmian kukurydzy, korzystamy 
ze szkółek zimowych w Meksyku i Chile. Wyniki 
prac hodowlanych (nowe odmiany) są na bieżąco 
zgłaszane do oceny w Centralnym Ośrodku Badania 
Odmian Roślin Uprawnych, gdzie konfrontowane 
są, w ramach doświadczeń rejestrowych, z po-
zostałymi odmianami. To dla nas sukces i wielka 

satysfakcja, że niemal każdego roku, pomimo silnej 
konkurencji firm krajowych i zagranicznych, nasze 
odmiany są wpisywane do Krajowego Rejestru 
Odmian. Jesteśmy z tego dumni… 

Jesteśmy właścicielem ponad 90 

odmian roślin uprawnych, znajdujących 

się w produkcji nasiennej, które określić 

można lapidarnie posługując się 

hasłem: dobre, bo polskie.

Pałac w Smolicach - Siedziba Spółki
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Wybór odmiany to bardzo ważna 
decyzja. Trafny wybór zwiększa potencjał 
plonowania kukurydzy, a więc i szanse 
na powodzenie uprawy. Wyboru należy 
dokonywać według kolejności  
poniższych kryteriów.

Wykorzystanie
Najczęstszym kierunkiem użytkowania jest uprawa 
na ziarno bądź kiszonkę. Dokonując wyboru odmiany 
ziarnowej należy zwrócić uwagę, by odmiana miała 
korzystny stosunek masy ziarna do masy reszty rośliny, 
cechowała się szybkim wysychaniem ziarna na polu 
(tzw. „dry down”) oraz miała duży udział masy ziarna 
w masie kolby (im większy, tym lepiej). Dobrze, jeśli 
kolby osadzone są na jednym poziomie, co ułatwia 
zbiór kombajnowy. Na kiszonkę natomiast nadają 
się odmiany przede wszystkim o wysokiej strawności 
masy organicznej i dużej zawartości energii w części 
nadziemnej rośliny. Zawartość suchej masy powinna 
zawierać się w przedziale 30-35% w momencie kisze-
nia, natomiast udział kolb w plonie powinien wynosić 
powyżej 50%. Bardzo często odmiany charakteryzują 
się wszechstronnym zastosowaniem z przeznacze-
niem do obu kierunków użytkowania. Przy wyborze 
odmiany warto zwrócić uwagę, czy dana odmiana 

posiada cechę „stay green”. Dzięki temu liście rośliny 
dłużej zachowują swoją zieloność, dostarczając skład-
ników pokarmowych. Takie odmiany wyżej plonują 
w uprawie na ziarno, natomiast kiszonka cechuje się 
większą strawnością. Ponadto odmiany „stay green” 
mają zwiększoną odporność na choroby.

Wczesność
Odmiany mieszańcowe kukurydzy różnią się wczesno-
ścią dojrzewania. W Polsce szczególne znaczenie przy 
wyborze odmiany mają warunki klimatyczno-glebowe. 
Kukurydza jako roślina ciepłolubna wymaga ścisłej re-
jonizacji, a więc dopasowania odmiany do danego re-
jonu na podstawie jej klasy wczesności czyli liczby FAO. 
Im ta liczba mniejsza, tym odmiana jest wcześniejsza, 
a jej okres wegetacyjny jest krótszy. W Polsce zaleca się 
uprawę odmian o klasie wczesności poniżej FAO 300. 
Wczesność odmiany ma istotne znaczenie przy wybo-
rze kierunku uprawy, z którą związana jest plenność 
kukurydzy. Błąd przy doborze wczesności odmiany 
może mieć poważne skutki. Jeśli zostanie dobrana zbyt 
wczesna odmiana niż jest zalecana dla danego rejonu, 
można utracić część plonów, który potencjalnie uzy-
skałoby się przy wyborze odmiany późniejszej i plen-
niejszej. W sytuacji odwrotnej, kiedy zostanie wybrana 
odmiana zbyt późna, zwiększa się ryzyko zbioru przy 
zbyt dużej wilgotności ziarna, a to spowoduje wzrost 
nakładów na jego suszenie. Zbyt późna odmiana 
może opóźnić osiągnięcie dojrzałości technologicznej 
do zbioru na kiszonkę, w konsekwencji opóźni zbiór 

lub będzie trzeba zbierać kukurydzę w zbyt wczesnej 
fazie (uzyska się masę kiszonkową o znacznie mniej-
szej wartości żywieniowej). W doborze wczesności 
odmiany do rejonu uprawy pomocna może się okazać 
mapa na stronie 15 niniejszego katalogu.

Plenność
… czyli poziom plonu nadziemnej części rośliny (masy 
kiszonkowej) lub poziom plonu ziarna. Informacje 
o plonowaniu publikują firmy nasienne na podstawie 
własnych doświadczeń. Wyniki plonowania poszcze-
gólnych odmian można również uzyskać z publikacji 
wyników badań COBORU oraz PDOiR. Na poziom 
plonowania wpływ mają także lokalne warunki śro-
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dowiska oraz warunki pogodowe w danym sezonie 
wegetacyjnym, dlatego w celu uzyskania obiektywnej 
informacji warto porównywać plonowanie odmiany 
w danym regionie w okresie ostatnich kilku lat.

Tolerancja na warunki środowiska
Dokonując wyboru odmiany należy zwrócić uwagę  
m.in. na reakcję odmiany na chłody lub niedobór wil-
goci (nieco bardziej odporne są odmiany o ziarnie typu 
flint), odporność na wyleganie korzeniowe i łodygo-
we, stanowisko, itp.

Podatność na choroby i szkodniki
Istotniejsza jest odporność na choroby grzybowe,  
m.in. Fusarium, głownia guzowata i pyłkowa, drobna 
plamistość liści oraz niektóre szkodniki: ploniarka zbo-
żówka, omacnica prosowianka.
Zanim dokona się wyboru odmiany warto odwiedzić 
prezentacje polowe organizowane corocznie przez 
firmy nasienne w wielu rejonach kraju, gdzie jest oka-
zja „na żywo” przyjrzeć się i porównać wiele odmian, 
a dodatkowo zdobyć wiele cennych informacji nt. tech-
nologii, nawożenia i ochrony w produkcji kukurydzy.
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Bejm

 Roman Nowak 
Rogowo pow. Gostyń 
Gospodarstwo 110 ha, 
w tym 50 ha kukurydzy

Kolejny rok z rzędu postawi-
łem na odmianę Bejm i jak 

dotąd jestem z niego bardzo zadowolony. Ponieważ 
prowadzę hodowlę prosiąt oraz posiadam w stadzie 
około 500 macior, uprawiam Bejma w kierunku 
ziarnowym. Zebrane ziarno kukurydzy zakiszam 
z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej. 
Bejma uprawiam na glebach słabszych, jak i średniej 
klasy. Na obu typach gleb radzi sobie bardzo dobrze. 
Odmiana plonuje w przedziale 11-13 t/ha mokrego 
ziarna, na którym nie widać objawów porażenia 
fuzariozami. Sztywna łodyga, dzięki której nie wylega 
i wysoki plon ziarna to jego główne zalety. Swoją 
stabilność w plonowaniu potwierdził w ubiegłym, 
dość trudnym roku dla uprawy kukurydzy, kiedy to nie 
zawiódł moich oczekiwań. W czasie chłodów wio-
sennych wyróżniał się dobrym wczesnym wigorem. 
W przyszłym roku również wybiorę Bejma.

Kosmal

 Grzegorz Krzemkowski 
Dębowo (woj. kujawsko-po-
morskie)

Prowadzę gospodarstwo rolne 
ukierunkowane na hodow-
lę bydła i produkcję mleka. 

Moje stado liczy obecnie 300 sztuk, w tym 145 krów 
mlecznych, dlatego bardzo zależy mi, żeby uzyskiwa-
na pasza z kukurydzy była najwyższej jakości. Taką 
daje mi właśnie odmiana Kosmal. Uprawiam ją już 
drugi rok i jestem z niej bardzo zadowolony. Kiszonka 
z Kosmala ma bardzo dobre pobranie i smakowitość. 
Sieję go na areale 20 ha na glebach 4. klasy, na któ-
rych uzyskuję bardzo wysokie plony. Kolby z Kosma-
la są zawsze dobrze zaziarnione, rośliny wysokie 
i dobrze ulistnione. Kosmala na tle innych odmian 
wyróżnia także bardzo szybki i wczesny wigor. W ko-
lejnych latach także zamierzam go uprawiać. Polecam 
Kosmala wszystkim rolnikom!

Producenci kukurydzy o naszych odmianach



Kosynier

 Mateusz Krawczyk 
agronom, Kombinat 
Rolno – Przemysłowy 
MANIECZKI Sp. z o.o.
 
Chcąc dokonać wyboru od-
mian najlepiej sprawdzających 

się w warunkach, w których gospodarujemy, każdego 
roku zakładamy poletka doświadczalne, na których 
oceniamy ponad 70 odmian kukurydzy na ziarno 
i kiszonkę. Dwa lata temu do naszych testów włą-
czyliśmy odmianę Kosynier, którą obserwujemy pod 
kątem uprawy na kiszonkę z całych roślin. Odmiana 
w doświadczeniach wypada bardzo dobrze, dlatego 
już drugi rok z rzędu mamy ją w uprawie na naszych 
polach produkcyjnych. W ubiegłym roku uzyskała 
plon 52 t/ha zielonej masy. Kosynier ma bardzo 
dobrą strawność i uzyskuje wysoki plon suchej masy. 
Również w tym roku, pomimo bardzo niskich opa-
dów deszczu, Kosynier nieźle sobie radzi w polu. Jak 
na warunki panujące w tym roku plantację Kosyniera 
oceniam pozytywnie.

Kresowiak

 Firma rodzinna „Mi-
neral”, Hubert, Dominik 
i Stanisław Ojdana, Nowo-
berezowo, woj. podlaskie

Nasze gospodarstwo zajmuje 
320 ha ziemi, z czego na are-

ale 100 – 110 ha uprawiamy kukurydzę. Wymagania 
glebowe wahają się od klasy IV do klasy VI. Kresowiak 
jest odmianą, która dobrze przystosowuje się do zróż-
nicowanych warunków klimatycznych i glebowych.
Nasza działalność skoncentrowana jest na trzodzie 
chlewnej. Odmiana Kresowiak służy nam przede 
wszystkim do produkcji kiszonki z ziarna, którą 
przeznaczamy do żywienia na mokro. W ubiegłym 
sezonie obsialiśmy tą odmianą około 30 ha. Jesteśmy 
z niej zadowoleni, dlatego polecamy ją wszystkim, 
którzy jej nie znają. W kolejnym sezonie Kresowiak 
z pewnością znów zagości na naszych polach.
(na zdjęciu Alina i Stanisław Ojdana)

Ułan

 Mateusz Piątek 
Stryj (gm. Kłoczew,  
pow. rycki)

Prowadzę gospodarstwo 
rolne ukierunkowane na pro-
dukcję mleczną. Kukurydzę 

uprawiam na areale 80 ha, całość przeznaczona 
na kiszonkę. Zależy by odmiana, z której sporzą-
dzam paszę miała dobrą strawność, wysoki plon 
suchej masy oraz udział kolby. Parametry te pozwolą 
mi uzyskać wysoką wydajność mleczną, a oferuje 
je odmiana Ułan. Ponieważ nie lubię eksperymen-
tować i sieję tylko sprawdzone odmiany, uprawiam 
Ułana już od dobrych kilku lat. Ułan daje wysoki plon 
świeżej masy, który sięga ponad 60 t/ha. Ponadto 
radzi sobie na zróżnicowanych stanowiskach, wiernie 
plonuje i ma dobrą zdrowotność. Nie zamierzam 
go zmieniać na żadną inną odmianę. Ułan wart jest 
polecenia rolnikom, którzy prowadzą hodowlę krów 
wysokomlecznych.
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Lokata

 Wiesław Muraczewski 
Ślęza, pow. wrocławski
 
W swoim gospodarstwie 
uprawiam kukurydzę, pszeni-
cę i ziemniaki.
Lokatę sieję od 4 lat i jest 

to odmiana na której się nie zawiodłem. Zauważyłem, 
że charakteryzuje się dobrym wiosennym wigorem.
Posiadam grunty III i IV klasy i na takich glebach 
LOKATA bardzo dobrze sobie radzi i uzyskuję zado-
walający plon. Uprawiałem inne odmiany, ale LOKATA 
w warunkach mojego gospodarstwa najlepiej dotych-
czas się sprawdziła.

Smolitop

 Kamil Wyszyński 
Zabiele Pikuły, pow.  
ostrowski, woj. mazowieckie
 
Smolitopa uprawiam już 
od kilku lat i nie zamierzam 
z niego rezygnować, gdyż nie 

zawiodłem się na nim ani razu. Prowadzę gospodar-
stwo rolne, w którym posiadam 44 krów mlecznych 
o wydajności ponad 8 litrów. Wybieram odmiany, 
które cechuje bardzo wysoka strawność, a taką 
właśnie oferuje Smolitop. Wysoka strawność kiszonki 
to dla mnie priorytet. Mam zróżnicowane glebowo 
pola, jednak Smolitop radzi sobie na nich bardzo 
dobrze, pomimo, że jest zalecany na stanowiska 
średnie czy lepsze. Ponadto odmianę cechuje duża 
kolba, dobre ulistnienie, mocny stay-green i wysoka 
zdrowotność roślin. Na kolbach nie widać fuzarioz. 
Smolitop na kiszonkę to dobry wybór. Polecam!

Tonacja

 Kamil Kostro 
Jabłoń Piotrowce,  
pow. wysokomazowiecki
 
Dzięki rekomendacji dorad-
ców Grupy PSN po raz pierw-
szy wybrałem do uprawy 

odmianę Tonacja na areał 6 ha. Zanosi się na to, że 
okaże się to dobrym wyborem. Odmiana bardzo do-
brze znosi tegoroczne trudne warunki i bardzo niską 
ilość opadów, natomiast wczesną wiosną wyróżniała 
się na tle innych odmian dobrym wczesnym wigorem. 
Na obecną chwilę (sierpień) kolby są bardzo dobrze 
wykształcone, wyglądają dorodnie i są w pełni zaziar-
nione. Oceniam, że Tonacja wyda dobry plon. 

Rosomak

 Maciej Pietraszuk, gm. Rokitno,  
Zaczopki Kolonia, woj. lubelskie

Prowadzę gospodarstwo rolne w województwie lubel-
skim. Zajmuję się produkcją roślinną na powierzchni 
1300 ha. Jednym z głównych gatunków jest kukurydza 
uprawiana na ziarno już od ponad 20 lat. W roku 2014 

zasiane jej było ponad 1000 ha, a wśród nich polska 
odmiana ze Smolic – Rosomak. Po zbiorach okazało 
się, że Rosomak wyraźnie wyżej plonował niż odmia-
ny zagraniczne, co było dla mnie sporym zaskocze-
niem. Dlatego w roku 2015 postanowiłem znacząco 
zwiększyć udział tej odmiany w zasiewach kukurydzy. 
Z czystym sumieniem mogę polecić Rosomaka rolni-
kom zainteresowanym wysokimi plonami ziarna.
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Chcąc ugruntować stabilną pozycję firmy, stale po-
szerzamy działalność nie tylko o nowych partnerów 
krajowych, ale także podejmujemy współpracę na no-
wych rynkach zagranicznych. Wzmacniamy na nich 
długoletnie relacje handlowe z dotychczasowymi part-
nerami, a także podejmujemy współpracę z nowymi. 
W wielu krajach europejskich prowadzimy doświad-
czenia, uzyskując wyniki plonowania z różnych zakąt-
ków Europy i w różnych warunkach stanowiskowych 
i klimatycznych. Dodatkowo zakładamy poletka de-

monstracyjne, na których prezentowany jest potencjał 
naszych odmian.
Dla jego uwiarygodnienia, w wielu krajach rejestruje-
my odmiany, łącznie z tak trudnymi rynkami wschod-
nimi. Na chwilę obecną mamy 11 odmian zarejestro-
wanych w Czechach, na Słowacji, Słowenii, Ukrainie, 
Białorusi i Rosji oraz 24 odmiany w doświadczeniach 
rejestrowych, głównie poza UE, po I i II roku badań. 
Rzec można, że z powodzeniem wchodzimy na zagra-
niczne rynki.
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 \ Plon świeżej masy \ źródło: ÚKZÚZ 
w Czechach 
(odpowiednik 
polskiego 
COBORU

 \ Plon ogólny suchej masy \ Smolik. 
Wyniki 
doświadczeń 
kiszonkowych 
(RWA Austria, 
2013 r.)

 \ Bejm. 
Wyniki 
doświadczeń 
kiszonkowych 
(RWA Niemcy, 
2009 r.)

 \ Doświadczenia 
ziarnowe 
(Belgia, 2013 r.)

 \ Doświadczenia 
ziarnowe (Bad 
Lauchstädt, 
Niemcy) 

Odmiana t/ha (15%H2O) wilgotność w czasie zbioru

KONKURENT 14,09 32,8

DS615 13,86 37,0

DELIZIA 13,56 33,6

KOSYNIER 13,53 31,6

ERYTRINIA 12,33 36,3

DUTOP 12,14 32,8

plon ziarna 
dt/ha

wilgotność 
ziarna %

% średniej 
dośw.

% odmian 
wzorcowych

wzorzec 123,4 30,95 104,58 100

SKARB 131,9 30 111,79 106,9
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Wyniki doświadczeń zagranicznych wybranych odmian



Mocarz® 75 WG 0,2 kg/ha 
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha

Mocarz® 75 WG 0,2 kg/ha
+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
+ herbicyd na chwasty

jednoliścienne

chwasty
dwuliścienne

chwasty 
jedno-

i dwuliścienne

Kompleksowa ochrona kukurydzy 
produktami BASF

Retengo® Plus 1,0 l/ha
(od momentu, kiedy roślina 
osiągnie 60 cm wysokości) 

fungicyd kukurydziany z efektem 
AgCelence

12 1413 15 17/3216 34 53 63

* Olbras – zastrzeżony znak handlowy fi rmy OBROL Kulczyński Sp. j.

BASF Polska Sp. z o.o.
infolinia: (22) 570 99 90 
www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

 Atrakcyjny koszt ochrony

 Niska dawka

 Brak fi totoksyczności

 Skuteczny w zwalczaniu chwastów dwuliściennych

 Najchętniej wybierany PARTNER dla herbicydów zwalczających chwasty jednoliścienne

Mocarz®

Mocny na chwasty w kukurydzy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Wymagania glebowe
Kukurydza należy do roślin o relatywnie niskich wyma-
ganiach glebowych. Na lekkich glebach plony zależą 
od kultury roli, dostępności wody i stopnia zakwasze-
nia (pH). Na glebach kwaśnych (pH poniżej 5) moż-
na się spodziewać znacznego obniżenia plonów. Ku-
kurydza wykazuje dużą tolerancję stanowiska, może 
być także uprawiana po sobie, o ile nie ma przeciw-

wskazań z tytułu występowania określonych szkod-
ników bądź chorób. Reaguje ujemnie na stanowisko 
po burakach cukrowych zbieranych ciężkim sprzętem 
mechanicznym, ze względu na nadmierne ugniecenie 
gleby. Bez względu na kierunek użytkowania, kukury-

dza tylko w plonie głównym daje gwarancję wysokich 
i stabilnych plonów. Podstawowym zabiegiem upra-
wowym jest głęboka orka zimowa (ok. 30 cm). Orka 
wiosenna jest niewskazana, a jeśli jest ona konieczna, 
należy wykonać ją jak najwcześniej z wałami ugniatają-
cymi. Zabiegi wiosenne należy zacząć od włókowania 
i bronowania, w celu wyrównania pola, zapobieżenia 
utracie wody i niszczenia wschodzących chwastów. 
Bezpośrednio przed siewem należy glebę spulchnić 
agregatem przedsiewnym do głębokości siewu.

Nawożenie mineralne
Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania na-
wozowe. Zależnie od zasobności gleby, zaleca się na-
stępujący poziom nawożenia: 150-200 kg N/ha w za-
leżności od zakładanego plonu, 80-120 kg P2O5 /ha, 
140-180 kg K2O/ha. Ważna jest dostępność wapnia, 
magnezu i innych mikroelementów. Zasobność gleby 
w azot zależy od jakości i kultury gleby oraz przed-
plonu. Kiedy kukurydza siana jest po zbożach (stano-
wisko słabe, niska zasobność), dawki azotu powinny 
być wyższe, zaś po dobrym przedplonie dawki mogą 
być niższe. Nawożenie azotem na glebach żyznych 
można zastosować jednorazowo przed siewem w po-
staci wolno działających nawozów, jak np. mocznik, 
siarczan amonu. Nawożenie mocznikiem należy wyko-
nać co najmniej na 7 dni przed siewem i wymieszać 
z glebą. Na glebach słabszych wskazane jest dzielenie 
dawki na część przedsiewną i pogłówną. Pogłównie 
należy nawozić dość wcześnie, przy wysokości roślin 

30 – 40 cm, zanim wytworzą charakterystyczny lejek 
z górnych liści.

Siew
Kukurydza jest rośliną rzadkiego siewu i dlatego do-
bre przygotowanie roli oraz dokładność siewu mają 
ogromne znaczenie. Optymalny termin siewu kukury-
dzy przypada pomiędzy 20 IV a 5 V. Temperatura gleby 
w okresie siewu powinna wynosić nie mniej niż 8°C, 
co zapewnia szybkie i równomierne wschody. Natu-
ralnym wskaźnikiem rozpoczęcia siewu jest kwitnienie 
mniszka lekarskiego (pop. mleczu), wczesnych czereśni 
oraz porzeczki. Przyspieszenie, jak i opóźnienie siewu 
w stosunku do optymalnego terminu, jest niewska-
zane. Siewy zbyt wczesne, szczególnie przy chłodnej 
wiośnie mogą pogorszyć wschody, zaś siewy późne 
zawsze obniżają plony. Gęstość siewu kukurydzy uza-
leżniona jest od warunków środowiskowych, kierunku
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Podstawowe zalecenia agrotechniczne



użytkowania i wczesności odmiany. Nadmierne za-
gęszczenie powoduje szybsze wyczerpanie zapasów 
wody, zmniejsza fotosyntezę i zwiększa ilość drobnych, 
słabo zaziarnionych kolb. Wymagania równomiernego 
wysiewu na jednakowe odległości i pożądaną głębo-
kość 3-4 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach 
lekkich (zależy od wilgotności gleby w danym roku) 
spełnia najlepiej siewnik z redlicami talerzowymi.

Tabela. Przykład odległości roślin w rzędzie w zależności od zamierzonej obsady 
i szerokości międzyrzędzi (przy 10% nadsiewie)

planowana obsada szt/m2 7 8 9 11

liczba wysiewu ziaren szt/m2 7,7 8,8 9,9 12,1

szerokość międzyrzędzi w cm odległość roślin w rzędzie (cm)

75 19 16,6 14,8 12,1

70 20,4 17,8 15,9 13,0

62,5 22,9 20,0 17,8 14,5

Ochrona roślin
Powolny początkowy wzrost kukurydzy powoduje, 
że straty plonu wywołane przez chwasty są szczegól-
nie duże. Mechaniczne zwalczanie chwastów przy 
pomocy bronowania przedwschodowego i opielaczy 
nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem. 
Do ochrony chemicznej przed chwastami zaleca się 
stosować dostępne na rynku herbicydy. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, że niektóre herbicydy nie 
są selektywne w stosunku do niektórych odmian, dla-
tego przed ich zastosowaniem należy dokładnie zapo-
znać się z instrukcją stosowania danego środka oraz 
sprawdzić wrażliwość odmiany na dany preparat.

Rejony uprawy 
kukurydzy
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Więcej niż pierwszy fungicyd
w ochronie kukurydzy!

Retengo® Plus

 Twoja kukurydza zyskuje lepszy 
wigor i odporność na stres 

 Zbierasz wyższy plon 

 Osiągasz większą efektywność produkcji 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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w ochronie kukurydzy!

Retengo® Plus
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Basfoliar® 2.0
6-12-6

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1,5 kg/haADOB® Zn IDHA

5 l/ha

0,5 kg/l/ha

Basfoliar® 2.0
6-12-6

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1,5 kg/haADOB® Zn IDHA

5 l/ha

1 kg/l/ha

Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
kukurydzy

2.0Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia kukurydzy.

Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

2.0

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

Zalecenia uprawowe kukurydza



Pszenica
• zwyczajna ozima: Wydma, Zawisza, Belissa
• zwyczajna jara: Raweta, Ostka Smolicka
• twarda jara: SMH87

Jęczmień
• ozimy: Bażant, Bartosz
• jary: Boss, Bryl, Blask, Basza, Rubinek, Rufus, 

Bordo, Raskud, Rubaszek

Żyto
• ozime: Bosmo, Rostockie, Agrikolo, 

Słowiańskie, Horyzo
• mieszańcowe: Stach, Tur
• jare: Bojko

Proso: Jagna

Łubin wąskolistny: Boruta, Zeus, Kalif, Bojar, 
Neptun, Regent, Dalbor, Oskar, Wars, Heros, Lazur

Łubin żółty: Parys, Lord, Perkoz

Łubin biały: Butan, Boros

Groch siewny: Milwa, Medal, Muza, Mentor, 
Model, Mecenas

Rzepak ozimy: Bazyl, Bakara, Brendy

Gorczyca biała: Bamberka, Warta
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Odmiana FAO Typ  
odmiany

Rok  
rejestracji

Przydatność  
na ziarno

Przydatność 
na kiszonkę

Przydatność na 
inne cele

Stanowisko

WILGA 180 TC 1998 *** ** średnie
CEDRO 200 TC 2000 *** ** grys lepsze, średnie
RYWAL 210 TC 2011 *** ** grys, bioetanol średnie
LOKATA 220 TC 2011 *** ** bioetanol toleruje słabsze
WIARUS 220 TC 1999 ** *** toleruje słabsze
PROSNA 220 TC 1999 ** ** toleruje słabsze
SKARB 220 TC 2012 (SK) ** *** bioetanol toleruje słabsze
KOSYNIER 220-230 TC 2013 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze
TONACJA 220-230 TC 2014 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze
SMOLIK 220-230 TC 2010 *** ** bioetanol średnie
RATAJ 220-230 TC 2010 ** ** bioetanol średnie
SMOLAN 230 TC 2011 ** ** grys średnie
DUMKA 230 TC 2008 ** *** bioetanol średnie
GLEJT 230 TC 2001 ** *** toleruje słabsze
REDUTA 230 TC 2000 ** *** toleruje słabsze
JAWOR 230 TC 2009 ** *** grys toleruje słabsze
SMOLITOP 230 TC 2010 ** *** bioetanol lepsze, średnie
BURAN 230 TC 1990 * ** średnie
JUHAS 230-240 SC 2015 ** *** grys, bioetanol średnie
KONKURENT 230-240 TC 2013 *** *** grys, bioetanol średnie
BEJM 230-240 SC 2008 *** ** bioetanol lepsze, średnie
KANONIER 240 TC 2015 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze
KRESOWIAK 240 TC 2009 ** *** biogaz średnie
NAREW 240 SC 2008 *** ** grys lepsze, średnie
OPOKA 240 TC 2006 ** *** biogaz toleruje słabsze
LOBER 240 TC 2003 * *** średnie
SAN 240 TC 1999 ** *** lepsze, średnie
BLASK 240-250 SC 2002 *** ** grys lepsze, średnie
BOGORIA 250 TC 2015 ** *** biogaz toleruje słabsze
WIGO 250 TC 2003 ** ** średnie
BOSMAN 250-260 TC 2005 ** *** biogaz lepsze, średnie
KONESER 260 TC 2015 * *** biogaz toleruje słabsze
PODLASIAK 260 SC 2015 * *** biogaz toleruje słabsze
KOSMAL 260 TC 2013 * *** biogaz średnie
NIMBA 260 TC 1996 * *** biogaz toleruje słabsze
VITRAS 260 TC 2010 * *** biogaz średnie
LEGION 260-270 TC 2014 ** *** biogaz średnie
ROSOMAK 260-270 SC 2013 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze
UŁAN 270 TC 2011 ** *** biogaz średnie

Inne gatunkiTabela odmian kukurydzy



liczba FAO – wskaźnik wczesności odmian czyli dłu-
gość okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumu-
lowania suchej masy. Liczbę FAO określa COBORU, 
na podstawie której odmiany są rekomendowane 
do uprawy w odpowiednich rejonach kraju.
Klasy wczesności kukurydzy:
– wczesne: do FAO 220
– średniowczesne: FAO 230-250
– średniopóźne: FAO 260-290
– późne: FAO 300-350

COBORU (pełna nazwa: Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych) – organ pełniący funkcje 
związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną od-
mian roślin uprawnych. Do jego podstawowych zadań 
należy m.in.: prowadzenie krajowego rejestru odmian, 
prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do od-
mian, wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym 
z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń 
polowych odmian przyjętych do badań urzędowych.

PDOiR (pełna nazwa: Porejestrowe Doświadczalnic-
two Odmianowe i Rolnicze) – system stworzony na ba-
zie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego 
(PDO), obejmującego swym zakresem nie tylko do-
świadczenia odmianowe, ale również odmianowo- 
agrotechniczne. Realizowane jest w formie różnych 
serii doświadczeń w poszczególnych województwach 
i w skali całego kraju. Na podstawie jego wyników badań 
tworzone są w poszczególnych województwach listy za-
lecanych do uprawy odmian na obszarze województwa.

odmiana mieszańcowa kukurydzy – odmiana 
w stopniu F1/C1, w którym uzyskuje się efekt hete-
rozji (bujności). Tworzy się ją w wyniku krzyżowania 
odpowiednio dobranych komponentów matecznych 
i ojcowskich. Forma mateczna, od której pochodzą 
nasiona F1/C1, jest kastrowana (usunięcie wiech przed 
kwitnieniem ręcznie lub mechanicznie) lub genetycz-
nie pozbawiona możliwości wytwarzania pyłku (linie 
MS). Formy ojcowskie służą wyłącznie do zapylania. 
Efekty heterozji uzyskuje się wyłącznie w pokoleniu 
F1/C1, gdyż w następnym i dalszych pokoleniach wy-
stępuje segregacja cech, która powoduje gwałtowny 
spadek plonów ziarna i kiszonki oraz obniżenie pozio-
mu innych cech, dlatego nasiona F1/C1 nie mogą być 
przedmiotem dalszej reprodukcji.

wczesny wigor – szybki rozwój roślin w początkowym 
okresie wegetacji, wpływa na potencjał plonowania.

stay green – cecha utrzymująca zieloność liści i łodyg 
w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumu-
lację składników pokarmowych i większą koncentrację 
suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest 
wydłużony, a masa do zakiszania uzyskana z mieszań-
ców typu „stay green” łatwiej się zakisza, dzięki wyż-
szej zawartości wody w liściach i łodygach.

dry down – cecha odmiany o szybkim wysychaniu 
ziarna na polu. Ułatwiają to m.in. luźno ułożone liście 
okrywowe kolby i cieńsza okrywa owocowo-nasienna 
ziarniaka. Cecha ta umożliwia zbiory ziarna o niższej 
wilgotności.

CCM (ang. skrót: Corn-Cob-Mix) – kiszonka uzyskiwa-
na z odkoszulkowanych, wilgotnych całych kolb. Spo-
sób zbioru tą metodą pozwala uzyskać 10-15% wię-
cej paszy z tej samej powierzchni pola w porównaniu 
do zbioru kukurydzy na ziarno. Kiszonka najczęściej 
stosowana w żywieniu trzody chlewnej.

SC – (ang. skrót: single cross) – odmiana mieszańco-
wa pojedyncza uzyskana z krzyżowania dwóch kom-
ponentów A x B, jest określana mianem mieszańca 
pojedynczego

TC – (ang. skrót: threeway cross) – odmiana mieszań-
cowa trójliniowa uzyskana z krzyżowania trzech kom-
ponentów, matecznego mieszańca AB i ojcowskiego C 
(AB x C)

Legenda (kierunki użytkowania):

            
ZIARNO                        KISZONKA                     GRYS                             BIOETANOL                  BIOGAZ
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Stopniowanie
Dotyczy profilu agronomicznego i tolerancji na 
choroby:

mmm bardzo dobrze  mm dobrze  m średnio

Słowniczek • Legenda
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna: 
semi flint

Zalety
• w badaniach rejestrowych wykazała się 

bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy 
w kolbach, osiągając poziom 53,8% przy 
zbiorze (102,7%) i była to najwyższa wartość 
tej cechy spośród wszystkich odmian w 2. 
roku badań

• rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą 
oraz plamistością pochew liściowych

Charakterystyka
Odmiana zalecana do uprawy na wysoko-
energetyczną kiszonkę z całych roślin. Rośliny 
dość wysokie (290-295 cm), dobrze ulistnione.

Kierunki użytkowania

     

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m 
tolerancja na suszę m m 
stay green m m  
dry down m m m 

Zalecana obsada
kiszonka 75 000 - 80 000 roślin/ha

ziarno i CCM 95 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka Polecana do uprawy w całym kraju, 

szczególnie w części północno-
wschodniej.

ziarno i CCM Polecana w II i południowej części III 
rejonu uprawy kukurydzy

Wymagania glebowe
Średnie

Zdrowotność
Głownia guzowata  m m

 \ Wartości procentowe 
cech w stosunku do 
wzorca 

 \ Wyniki doświadczeń 
rejestrowych COBORU 
2013/2014. Grupa 
średniopóźna.
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Plonowanie
Odmiana wysoko i stabilnie plonowała w obu 
latach badań rejestrowych, uzyskując plon ogólny 
suchej masy na poziomie 102,5% plonu wzorca 
z 51,2% udziałem suchej masy kolb.

Morfologia i genetykaJuhas  FAO 230-240



wysoko i stabilnie plonujący 
102,5% wzorca w plonie suchej masy 
przy 51,2% udziale kolb

bardzo szybko gromadzi suchą 
masę w kolbach 
w badaniach rejestrowych osiągnął 
poziom 53,8% przy zbiorze  
(102,7% wzorca) i była to najwyższa 
wartość pośród wszystkich odmian w 2. 
roku badań

dobra zdrowotność 
rośliny o niskim porażeniu głownią 
guzowatą oraz plamistością pochew 
liściowych

bardzo szybki wzrost 
początkowy

Dla ceprów, co 
nie w ciemię 
bite. Hej!

FAO 230-240Juhas
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna: 
semi flint

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor (w badaniach 

rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału 
najwyższą ze wszystkich badanych odmian 
ocenę wczesnego wigoru – 8,7° w skali 9°)

• rośliny bardzo dobrze ulistnione
• toleruje słabsze stanowiska glebowe
• niższe od wzorca porażenie omacnicą 

prosowianką

Charakterystyka
Odmiana zarejestrowana w kierunku 
użytkowania na ziarno i CCM. Wyniki 
doświadczeń z Niemiec, Francji i krajów 
Beneluksu wskazują na jej bardzo dobre 
parametry także w użytkowaniu na kiszonkę.

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m
dry down m m

Zalecana obsada
kiszonka 85 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka Polecana do uprawy w całym kraju.

ziarno i CCM Polecana do uprawy na ziarno w I, II 
i południowej części III rejonu uprawy 
kukurydzy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zdrowotność
Fusarium kolb  m m m
Omacnica  m m

Wyłączny dystrybutor na 
terenie Polski  
tel. +48 58 762 80 39
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 \ Plon ziarna przy 
14% wody. Wyniki 
doświadczeń 
rejestrowych COBORU 
2013/2014

Morfologia i genetykaKanonier  FAO 240



bombowy plon ziarna 
104% wzorca w doświadczeniach 
rejestrowych

szybki jak pocisk wigor siewek 
w badaniach rejestrowych COBORU 
uzyskała bliską ideału najwyższą 
ze wszystkich badanych odmian ocenę 
wczesnego wigoru – 8,7° w skali 9°)

działo dużego kalibru 240 (FAO)

daleki zasięg 
teren całego kraju – na kiszonkę; I, II 
i południowa część III rejonu – na ziarno

Wytoczył najcięższe działo
Kaliber 240 (FAO)Kanonier

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski 
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Kierunki użytkowania

  

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m m
dry down m m

Zalecana obsada
kiszonka  90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM  75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II 

i południowej części III rejonu uprawy 
kukurydzy w Polsce

ziarno i CCM I oraz II rejon uprawy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski  
tel. +48 56 682 38 88 

Zalety
• wysoki plon suchej masy o dobrej wartości 

pokarmowej
• mocne natężenie cechy stay green
• wysokie, dobrze ulistnione rośliny
• dobry wczesny wigor siewek, umożliwiający 

wcześniejszy siew odmiany
• dobra tolerancja na słabsze gleby

Charakterystyka
Zarejestrowana w kierunku użytkowania na 
kiszonkę z całych roślin, a wyniki doświadczeń 
wstępnych hodowcy wskazują na jej przydatność 
także w kierunku użytkowania na ziarno.
Rośliny wysokie (290-300 cm), bardzo dobrze 
ulistnione i z dość mocnym natężeniem cechy 
stay green, co daje dużą elastyczność czasu 
zbioru.

 \ Wartości procentowe 
cech w stosunku do 
wzorca 

 \ Wyniki doświadczeń 
rejestrowych COBORU 
2013/2014. Grupa 
średniopóźna

Morfologia i genetykaBogoria  FAO 250
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalety
• odmiana gwarantuje uzyskanie wysokiego 

i o bardzo dobrej jakości plonu kiszonki, 
co potwierdzają także wyniki doświadczeń 
rozpoznawczych w Niemczech

• odmiana odporna na wyleganie i z dość 
mocnym natężeniem cechy stay green, 
co daje dużą elastyczność czasu zbioru

Charakterystyka
Odmiana zalecana do uprawy na kiszonkę 
z całych roślin. Rekomendowana także 
do produkcji biogazu w całym kraju. Jest 
to uzupełnienie znanej już serii bardzo 
wysokoplennych odmian, którą zapoczątkował 
Vitras, a następnie Ułan, Kosmal i Legion. Rośliny 
bardzo wysokie (295-305 cm), dobrze ulistnione.

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m m

Zalecana obsada
kiszonka  85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II 

i południowej części III rejonu uprawy 
kukurydzy w Polsce

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zdrowotność
Głownia guzowata  m m mŚR
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 \ Wartości procentowe 
cech w stosunku do 
wzorca 

 \ Wyniki doświadczeń 
rejestrowych COBORU 
2013/2014. Grupa 
średniopóźna

Morfologia i genetykaKoneser  FAO 260



FAO 260Koneser
Kiszonka o harmonijnej woni i wyrazistym smaku, 

bogata w zawartość suchej masy ze szczepu 

roślin długo dojrzewających w polu i o bujnym 

wczesnym wigorze. Dzięki zharmonizowanemu 

udziałowi kolb i strawnych części rośliny, 

wybierana przez znawców i miłośników odmian 

kukurydzy w dobrym gatunku.

Wyborna kiszonka
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna: 
semi dent

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka  80 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II 

i południowej części III rejonu uprawy 
kukurydzy w Polsce

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalety
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania
• dobrze ulistniona

Charakterystyka
Odmiana zalecana do uprawy na kiszonkę 
z całych roślin oraz w kierunku wykorzystania 
do produkcji biogazu w całym kraju. Rośliny 
bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione. 
Ze względu na bardzo wysoki potencjał 
plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach 
zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia 
udziału kolb w kiszonce, koszenie nie niższe jak 
na wysokość 40 cm.

 \ Plon ogólny suchej masy (dt/ha) w stosunku do wzorca. 
Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013/2014.  
Grupa średniopóźna.

 \ Plon świeżej masy (dt/ha) w stosunku do wzorca. 
Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013/2014. 
Grupa średniopóźna.

Morfologia i genetykaPodlasiak  FAO 260

Wyłączny dystrybutor na 
terenie Polski  
tel. +48 25 792 30 66 
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FAO 260Podlasiak
Podlasiak to

•	 rośliny wysokie  
aż na 325 cm 
umożliwia to uzyskanie 
rekordowego plonu zielonej masy 
oraz wykorzystanie do produkcji 
biogazu

•	 1. miejsce w plonie suchej masy 
(średnio 107,7%) w obu latach 
doświadczeń rejestrowych

Wszystkie się za nim oglądają... Wyłączny 
dystrybutor na 
terenie Polski 
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint

Morfologia i genetyka

Kierunki użytkowania

  

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 105 000 – 110 000 roślin/ha

w strefie podgórskiej oraz na północy 
i północnym wschodzie Polski

ziarno i CCM 80 000 – 85 000 roślin/ha

w całej Polsce, szczególnie w rejonach 
mniej korzystnych klimatycznie

Zalety
• zalecany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba 

opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach 
ozimych

• łączy wczesność z wysokim potencjałem 
plonowania

• bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM

Charakterystyka
Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców 
zarejestrowanych w Polsce.

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

   

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

II i III rejon uprawy kukurydzy oraz CCM 
w rejonach mniej korzystnych klimatycznie 
(III rejon)

Zalety
• połączenie wczesności z wysokim plonem
• bardzo dobra odporność na porażenie łodyg 

zgnilizną fuzaryjną
• duża odporność na wyleganie

Charakterystyka
Zalecany również do uprawy na kiszonkę 
w przypadku, gdy zachodzi konieczność 
opóźnienia siewu, a szczególnie w rejonach 
marginalnych uprawy kukurydzy.

Wymagania glebowe
lepsze, średnie
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Morfologia i genetyka

Morfologia i genetyka

Cedro FAO 200

Wilga FAO 180
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint

Kierunki użytkowania

      

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Wyniki plonowania
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 
2009/2010 na ziarno plonował powyżej wzorca, 
przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru 
o 3 punkty procentowe w stosunku do odmian 
wzorcowych.

Kierunki użytkowania

      

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

Zalety
• mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby 

z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze 
porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb, jak 
i łodyg

• rekomendowany do uprawy w najzimniejszych 
rejonach Polski północnej i północno-wschodniej

Charakterystyka
Z uwagi na swoją wczesność, polecany także 
do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego 
terminu siewu, przyspieszonego terminu zbioru 
(siew ozimin, problemy z dzikami, itp.).

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• odmiana zalecana na terenie całego kraju
• dobry wigor w początkowym okresie 

wegetacji
• dobry stay green
• dobra odporność na głownię guzowatą

Charakterystyka
Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany 
Dumka.

Wymagania glebowe
średnie

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Morfologia i genetyka

Morfologia i genetyka

Rataj FAO 220-230

Rywal FAO 210
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Zalety
• dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) 

zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości 
plonu przy uprawie CCM

Charakterystyka
Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do 
końca sezonu wegetacyjnego.

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 105 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy kukurydzy, na CCM 
w całym kraju

Zalety
• tolerancyjna na niekorzystne warunki 

glebowo-klimatyczne
• długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg 

(stay green)
• dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg 

– w tej klasie wczesności ma to szczególne 
znaczenie

• bardzo dobry wczesny wigor

Charakterystyka
Rośliny o wysokości ok. 250 cm

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

na terenie całego kraju, szczególnie 
w rejonach mniej sprzyjających 
klimatycznie

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy kukurydzy
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typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Morfologia i genetyka

Morfologia i genetyka

Prosna FAO 220

Wiarus FAO 220



Kierunki użytkowania

    

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 95 000 roślin/ha na słabszych stanowiskach 

glebowych do 110 000 roślin/ha na dobrych

cały kraj, szczególnie w rejonach mniej 
korzystnie klimatycznych

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

II i południowa część III rejonu uprawy 
kukurydzy

Zalety
• uniwersalny charakter do uprawy na ziarno 

i wysokoenergetyczną kiszonkę
• bardzo dobry wczesny wigor
• toleruje wczesne siewy i mniej zasobne 

stanowiska glebowe
• dobra odporność na wyleganie i tolerancja 

na głownię guzowatą
• rośliny długo zachowują zieloność

Charakterystyka
Odmiana zarejestrowana w 2012 r. na Słowacji 
z katalogu Wspólnotowego (CCA).

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Zalety
• wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane 

żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć 
związek z delikatnym omszeniem pochew 
liściowych tej odmiany

Charakterystyka
Odmiana przydatna również do uprawy na 
wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie w 
północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych 
stanowiskach.

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

       

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Morfologia i genetyka

Morfologia i genetykaLokata FAO 220

Skarb FAO 220
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Zalety
• wczesność, stabilność plonowania
• dobra odporność na fuzariozy kolb

Plonowanie
W sezonach wegetacyjnych 2011-2012 średni 
plon ziarna 118,7 dt/ha, przy plonie wzorca 
115,6 dt/ha.

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m 
tolerancja na suszę m m 
stay green m 
dry down m m

Zalecana obsada
kiszonka 95 000 – 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj, szczególnie w rejonach mniej 

korzystnych klimatycznie

ziarno i CCM II i południowa część III rejonu uprawy 
kukurydzy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Tolerancja na choroby
Głownia guzowata  m m

Grupa Osadkowski – 
wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 71 394 70 20
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Wyniki analiz jakościowych surowca 
kiszonkarskiego
Parametr parametry dobrej kiszonki (zawar-

tość w % w suchej masie paszy)
Kosynier

sucha masa 33-35 32,8

ADF 16-22 20,6

NDF 36-41 34,0

białko ogólne 8-12 8,9

pH poniżej 4,2 3,8

popiół surowy poniżej 5 4,5

skrobia 34-45 40,2

włókno surowe 17-20 15,6

Źródło: badanie kiszonki z odmiany Kosynier w laboratorium PFHBiPM w Kobiernie

Lokalizacja Plon  
[dt/ha]

% wzorca Lokalizacja Plon  
[dt/ha]

% wzorca

Krzyżewo 134,0 110% Masłowice 110,4 105%

Radostowo 115,5 108% Pawłowice 78,8 105%

Rarwino 129,9 106% Skołoszów 141,3 106%

Cicibór 103,2 112% Słupia Wielka 90,9 101%

Głębokie 131,8 104% Śrem 115,7 100%

Kawęczyn 100,3 100% Świebodzin 114,9 104%

Krościna Mała 114,3 100% Tomaszów Bol. 133,8 106%

Lućmierz 80,1 103% Węgrzce 124,5 114%

 \ Ziarnowe doświadczenia COBORU w 2014 r.  
Plon przy wilgotności 14%, grupa wczesna

Morfologia i genetykaKosynier FAO 220-230

Na straży wysokiego plonu ziarna!
KOSYNIER

wczesność

stabilność plonowania

odporny na fuzariozę kolb

energetyczna kiszonka

dobra zdrowotność 
i strawność roślin

Grupa Osadkowski 
– wyłączny  
dystrybutor 
na terenie Polski

W doświadczeniach 
ziarnowych grupy 
wczesnej PDOiR 2013:

w rejonie północnym

w całej Polsce

1 miejsce
2 miejsce
*) doświadczenia rejestrowe COBORU



Na straży wysokiego plonu ziarna!
KOSYNIER

wczesność

stabilność plonowania

odporny na fuzariozę kolb

energetyczna kiszonka

dobra zdrowotność 
i strawność roślin

Grupa Osadkowski 
– wyłączny  
dystrybutor 
na terenie Polski

W doświadczeniach 
ziarnowych grupy 
wczesnej PDOiR 2013:

w rejonie północnym

w całej Polsce

1 miejsce
2 miejsce
*) doświadczenia rejestrowe COBORU
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Zalety
• wg wyników badań niemieckich bardzo 

dobra strawność całych roślin w uprawie na 
kiszonkę

• stabilność plonowania
• uniwersalność użytkowania
• bardzo wysoka odporność na fuzariozę kolb

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m 
tolerancja na suszę m m 
stay green m 
dry down m m

Zalecana obsada
kiszonka 95 000 – 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj, szczególnie w rejonach mniej 

korzystnych klimatycznie

ziarno i CCM II i południowa część III rejonu uprawy 
kukurydzy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Fuzarioza kolb  m m m
Głownia guzowata  m m m

Plonowanie
W sezonach wegetacyjnych 2012-2013 średni plon 
ziarna wyniósł 111,6 dt/ha przy plonie wzorca 
110,5 dt/ha.

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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Lokalizacja Plon [dt/ha] % wzorca

Chrząstowo 112,9 101%

Cicibór 100,6 102%

Głębokie 70,4 108%

Krościna Mała 124,3 103%

Pawłowice 140,8 104%

Przecław 104,9 100%

Śrem 98,7 103%

Świebodzin 114,2 108%

Zybiszów 119,7 100%

 \ Ziarnowe doświadczenia COBORU w 2014 r.  
Plon przy wilgotności 14%, grupa wczesna

Morfologia i genetykaTonacja  FAO 220-230 Tonacja
FAO 220-230

Brzmienie 
każdej cechy we właściwej tonacji

Główne zalety:
•	 uniwersalna	w	użytkowaniu	

(posiada	cechę	dry down	
przydatną	w	uprawie	na ziarno	
oraz	bardzo dobrą strawność 
całych roślin w uprawie na 
kiszonkę)

•	 stabilna	w	plonowaniu	o	bardzo	
dobrym	wzroście	początkowym

•	 tolerancyjna	na	suszę
•	 wysoce	odporna	na	fuzariozę	

kolb	i głownię	guzowatą

*)	wyniki	doświadczeń	rejestrowych;	grupa	wczesna

średni plon  
suchego ziarna

wzorzec    110,5 dt/ha
111,5 dt/ha*

Wyłączny 
dystrybutor 
na terenie 
Polski



Tonacja
FAO 220-230

Brzmienie 
każdej cechy we właściwej tonacji

Główne zalety:
•	 uniwersalna	w	użytkowaniu	

(posiada	cechę	dry down	
przydatną	w	uprawie	na ziarno	
oraz	bardzo dobrą strawność 
całych roślin w uprawie na 
kiszonkę)

•	 stabilna	w	plonowaniu	o	bardzo	
dobrym	wzroście	początkowym

•	 tolerancyjna	na	suszę
•	 wysoce	odporna	na	fuzariozę	

kolb	i głownię	guzowatą

*)	wyniki	doświadczeń	rejestrowych;	grupa	wczesna

średni plon  
suchego ziarna

wzorzec    110,5 dt/ha
111,5 dt/ha*

Wyłączny 
dystrybutor 
na terenie 
Polski
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typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: semi flint / 
semi dent

typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 12 398 79 21

Zalety
• uniwersalny charakter użytkowania odmiany 

zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, 
potwierdzony w doświadczeniach 
rejestrowych w sezonach 2009 i 2010

• odmiana mniej od odmian wzorcowych 
ulegała porażeniu przez głownię guzowatą

Charakterystyka
Odmiana zbliżona genetycznie do Lokaty, wyższa 
od niej, a tym samym dająca większe plony 
świeżej masy z hektara.

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

      

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka od 95 000 roślin/ha na słabszych  

do 105 000 roślin/ha na dobrych glebach

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

w rejonach produkcji suchego ziarna
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Zalety
• wolniejsze tempo zasychania liści w okresie 

dojrzewania
• polecany do uprawy w rejonach produkcji 

suchego ziarna, także na wysokoenergetyczną 
kiszonkę na terenie całego kraju

Wyniki plonowania
107,9 dt/ha w latach 2008-2009 (wynik powyżej 
wzorca).

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

       

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 95 000 roślin/ha na słabszych  

do 110 000 roślin/ha na dobrych glebach

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

w rejonach produkcji suchego ziarna

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 22 230 97 53

Morfologia i genetyka

Morfologia i genetykaSmolik FAO 220-230

Smolan FAO 230
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalety
• łączy wysoki potencjał plonowania 

z wczesnością
• bardzo dobry wczesny wigor siewek
• dobra odporność na wyleganie korzeniowe 

i łodygowe
• niższe porażenie fuzariozą łodygową 

(w 2007 r. o 5%)
• dobra tolerancja na głownię guzowatą 

kukurydzy

Charakterystyka
Rośliny wysokie – ok. 260 cm

 \ Plonowanie odmiany DUMKA w badaniach 
rejestrowych w roku 2006 i 2007 r. w % wzorca

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m 
stay green m m m 

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

ziarno i CCM I, II i południowa część III rejonu 
uprawy kukurydzy

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium m m m
Głownia guzowata m m  

Wyniki plonowania
W badaniach rejestrowych (2006/2007) na 
ziarno w grupie odmian średniowczesnych 
plonowała na poziomie 101,6 % wzorca przy 
wyższej o 0,9% zawartości suchej masy w ziarnie 
w czasie zbioru.
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Morfologia i genetykaDumka FAO 230
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typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna:  
semi dent

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet 

w warunkach chłodnej wiosny oraz przydatność 
do uprawy na glebach słabszych

• połączenie wysokiego potencjału plonowania 
z wczesnością

• dobra odporność na wyleganie i fuzariozę łodyg
• stabilny w plonowaniu
• dobry stay green

Charakterystyka
Rośliny dość wysokie (ok. 260 cm) typu stay green, 
kolby średniej wielkości dobrze zaziarnione.

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

głównie w II rejonie i południowej części 
III rejonu uprawy. Dla I rejonu polecany 
również w sytuacji, gdy zachodzi 
konieczność opóźnionego siewu, nawet 
do 15 maja

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor
• tolerancyjna na głownię guzowatą
• mała wrażliwość na niekorzystne warunki 

glebowo-klimatyczne

Charakterystyka
Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność 
do końca sezonu wegetacyjnego (przy uprawie 
na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych 
klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca 
października).

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy
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Morfologia i genetyka

Morfologia i genetyka

Reduta FAO 230

Glejt FAO 230
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju, a przede 

wszystkim na północy i północnym 
wschodzie

ziarno i CCM polecany do uprawy na ziarno i CCM, 
szczególnie w II i południowej części 
III rejonu uprawy kukurydzy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Wyniki plonowania
W badaniach rejestrowych (grupa odmian 
wczesnych – lata 2007-2008) uzyskał 103% 
wzorca w uprawie na ziarno i CCM. Uzyskał 
także najwyższy średni plon – 105% wzorca 
w środowiskach o najmniejszych opadach 
w sezonie wegetacyjnym.

Zalety
• wysoka tolerancja na głownię guzowatą 

kukurydzy, w latach 2007-2008 niższe 
od wzorca o 67% porażenie roślin

• bardzo dobry wczesny wigor siewek i długo 
utrzymująca się zieloność całych roślin

Charakterystyka
Szczególnie polecany do uprawy w rejonach 
o małej ilości opadów, rośliny średnio wysokie 
(230-240 cm), kolby długie cylindryczne, o bardzo 
cienkiej osadce, bardzo dobrze zaziarnione.
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 \ Plonowanie w badaniach rejestrowych w latach 
2007 – 2008 w % wzorca

JaworInna odmiana
Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Saatbau Polska Sp. z o.o.
tel. +48 71 399 55 00

Grubość osadki

Morfologia i genetykaJawor FAO 230
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Morfologia i genetyka

Zalety
• bardzo dobra strawność kiszonki 

potwierdzona w badaniach w 2011 roku 
w Holandii

• dobry wigor w początkowym okresie 
wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie 
dojrzewania

• dobra zdrowotność roślin
• mała podatność na fuzariozę łodyg i głownię 

guzowatą

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m
stay green m m

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

na terenie całego kraju, szczególnie 
na wysokoenergetyczną kiszonkę 
w północno-wschodniej części kraju

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

na ziarno i CCM na terenie całego kraju

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zdrowotność
Fusarium m m
Głownia guzowata m m

Wyniki plonowania
Plon ziarna powyżej wzorca grupy średnio 
wczesnej (średnio 110,4 dt/ha w latach 
2008-2009).

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: 
tel. +48 668 819 605
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Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Saatbau Polska Sp. z o.o.

Morfologia i genetykaSmolitop  FAO 230
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SMOLITOP
Topowe plony!

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

GRUPA POLSKIE SKŁADY 
NAWOZOWE

tel. +48 228 360 018
         +48 668 819 605

www.grupapsn.pl
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m
dry down m m

Zalecana obsada
kiszonka 90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj

ziarno i CCM I, II i południowa część III rejonu 
uprawy

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium  m m

Zalety
• odmiana wysoko i stabilnie plonująca, 

o dobrej odporności na fuzariozę kolb

Charakterystyka
Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% 
pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany 
Opoka wskazują, że Konkurent może być 
dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

 \ Doświadczenia ziarnowe  \ Doświadczenia kiszonkowe

Wyniki analiz jakościowych surowca 
kiszonkarskiego
Parametr parametry dobrej kiszonki (zawar-

tość w % w suchej masie paszy)
Konkurent

sucha masa 33-35 33,9

ADF 16-22 19,4

NDF 36-41 29,8

białko ogólne 8-12 9,5

pH poniżej 4,2 3,7

popiół surowy poniżej 5 4,5

skrobia 34-45 42,6

włókno surowe 17-20 14,4

Źródło: badanie kiszonki z odmiany Konkurent w laboratorium PFHBiPM w Kobiernie
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Lokalizacja Plon [dt/ha] % wzorca

Rarwino 128,8 105%

Skołoszów 126,8 100%

Świebodzin 104,7 103%

Węgrzce 117,1 104%

Wrócikowo 134,2 101%

Lokalizacja sucha masa  świeża masa

Chrząstowo 214,9 dt/ha - 100% 616 dt/ha - 102%

Kościelna Wieś 151,0 dt/ha - 102% 518 dt/ha - 104%

Masłowice 213,2 dt/ha - 101% 673 dt/ha - 104%

Śrem 203,6 dt/ha - 105% 603 dt/ha - 102%

Wrócikowo 258,7 dt/ha - 102% 770 dt/ha - 101%

Źródło: wyniki PDOiR 2013

Morfologia i genetykaKonkurent FAO 230-240

wysoko i stabilnie plonujący

odporny na fuzariozę kolb

dobrze ulistniony

KONKURENT
Mocny w plonie ziarna... i kiszonce

www.hrsmolice.pl

średni plon ziarna: 119,3 dt/ha 
wzorzec  115,6 dt/ha



wysoko i stabilnie plonujący

odporny na fuzariozę kolb

dobrze ulistniony

KONKURENT
Mocny w plonie ziarna... i kiszonce

www.hrsmolice.pl

średni plon ziarna: 119,3 dt/ha 
wzorzec  115,6 dt/ha



46

typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna: 
semi dent / semi flint

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

ziarno i CCM I i II rejon uprawy kukurydzy

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zdrowotność
Fusarium m m

Zalety
• bardzo dobra strawność kiszonki 

potwierdzona w badaniach w północnych 
landach Niemiec

• niższe od wzorca (w 2007 roku aż o 5%) 
porażenie fuzariozą łodygową

Charakterystyka
Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), długo 
utrzymujące zieloność liści.

Wyniki plonowania
Nr 1 w badaniach rejestrowych na ziarno w grupie 
odmian wczesnych: w latach 2006-2007 – 108,4% 
wzorca, w roku 2006 – 115,6% wzorca.

Nr 1 w doświadczeniach porejestrowych na ziarno 
w grupie odmian wczesnych, w roku 2008 – 108,9% 
wzorca.

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45

 \ Plon ziarna. Doświadczenia porejestrowe  
(grupa wczesna, 2008 r.)
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Morfologia i genetykaBejm FAO 230-240
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC)
typ ziarna: 
semi dent / semi flint  

Kierunki użytkowania

   

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

I, II oraz południowa część III rejonu

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy

Zalety
• wysoki potencjał plonowania realizuje się 

zarówno w warunkach korzystnych (rok 2007), jak 
i niekorzystnych (rok 2006)

• bardzo dobry wczesny wigor, wysoka tolerancja 
na głownię guzowatą, dobra odporność 
na wyleganie korzeniowe i łodygowe

• niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową – 
w 2007 roku o 5%

Charakterystyka
Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale 

kolb – około 55%
• bardzo dobra strawność kiszonki
• zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości 

kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 32% suchej 
masy całych roślin

• wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara
• odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe

Charakterystyka
Przeznaczony przede wszystkim do uprawy 
na kiszonkę, wysokość roślin: ok. 210 cm.

Kierunki użytkowania

  

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 110 000 roślin/ha 

w całym kraju, szczególnie polecany 
w północnych rejonach

Wymagania glebowe
średnie, słabsze 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Morfologia i genetyka

Morfologia i genetyka

Narew FAO 240

Buran FAO 230
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Morfologia i genetyka

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 110 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecany do uprawy na terenie całego 

kraju, za wyjątkiem północnej części 
III rejonu

Wymagania glebowe
toleruje słabsze 

Wyniki plonowania
W badaniach rejestrowych uzyskał 103,7% 
wzorca plonu świeżej masy, plon ogólny 
suchej masy był wyższy o 1,1%, gwarantuje 
to uzyskanie wysokiego plonu jednostek 
pokarmowych z ha (średnio o 110 jednostek 
powyżej wzorca) i wysokoenergetycznej kiszonki.

Zalety
• cechuje się dobrą strawnością kiszonki 

z całych roślin (cecha potwierdzona 
w badaniach COBORU)

• stabilny w plonowaniu w niekorzystnych 
pogodowo latach 2004-2005, długo 
utrzymująca się zieloność liści i łodyg pozwala 
na wydłużony termin zbioru plantacji, przy 
zachowaniu właściwej zawartości suchej 
masy w całych roślinach

Wyniki analiz jakościowych surowca 
kiszonkarskiego
Parametr Wartość pożądana 

[g/kg] s.m.
OPOKA

VEM (jednostka energet. prod. mleka) min. 930 959

VEVI (jednostka energet. prod. mięsa) min. 960 1014

Skrobia min. 300 307

Włókno maks. 200 189

Źródło: badanie kiszonki z odmiany Opoka w LaboExpert firmy De Heus

 \ Plon ogólny świeżej masy w badaniach 
rejestrowych w latach 2004-2005 w % wzorca

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 52 318 88 30
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typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna 
semi flint / semi dent

typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność 

na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Charakterystyka
Pod względem genetycznym zbliżony do odmiany SAN. 
Wysokość roślin: ok. 260 cm

Plonowanie
W dośw. rejestrowych COBORU w latach 2000 – 2003 
uzyskał średnio 101,1% plonu wzorca w suchej masie 
ogółem oraz 101,3% w plonie suchej masy kolb (udział 
kolb w plonie ogólnym suchej masy wynosił 52,9%).

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

   

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

przeznaczony do uprawy na kiszonkę 
z całych roślin w I i II rejonie oraz 
w południowej części III rejonu uprawy

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

wyniki doświadczeń wstępnych wskazują 
także na przydatność na ziarno, 
szczególnie w II rejonie uprawy

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Zalety
• łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM 

i kiszonkowego
• charakteryzuje się odpornością na fuzaryjną 

zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe
• dobry wczesny wigor
• odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą oraz 

długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Charakterystyka
Wysokość roślin ok. 270 cm

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Złoty Medal  
POLAGRA FARM 2001

Nr 1 w Polsce w sprzedaży 
w latach 2002 – 2010 oraz 2013
wg danych firmy badawczej Kleffmann Group
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Wymierne korzyści!

Chemtura Europe Limited Sp. z o. o.
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 834 68 70, fax: 46 834 40 70
www.chemtura.com.pl

• Wszechstronna zaprawa 
grzybobójcza

• Stymuluje wzrost, 
zwiększa plonowanie

• Uaktywnia naturalne 
mechanizmy obronne roślin

• Wszechstronna zaprawa 
grzybobójcza

• Stymuluje wzrost, 
zwiększa plonowanie

• Uaktywnia naturalne 
mechanizmy obronne roślin

Vitavax®

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu.  Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Kierunki użytkowania

  

Profil agronomiczny
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka na glebach słabszych 90 000 roślin/ha, 

na dobrych 100 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Głownia guzowata m m m

Zalety
• potwierdzona w badaniach COBORU 

bardzo dobra strawność kolb i całych roślin, 
szczególnie przydatny na kiszonkę w żywieniu 
wysokowydajnych krów mlecznych

• dobre przystosowanie odmiany 
do zróżnicowanych warunków glebowo-
klimatycznych (w badaniach rejestrowych 
COBORU w latach 2006-2008 plonował 
stabilnie na poziomie wzorca)

Charakterystyka
Rośliny wysokie (ok. 270 cm), dobrze 
utrzymujące zieloność, bardzo dobra tolerancja 
na głownię guzowatą.

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 85 741 86 50
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KRESOWIAK
NAJLEPSZY 
NIE TYLKO NA KRESY

www.polskieskladyrolne.pl
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna: 
semi flint
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Kierunki użytkowania

    

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha w I i II rejonie

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju, za wyjątkiem 

rejonów północnych

ziarno i CCM na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy 
kukurydzy

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• dobra odporność na wyleganie, niskie 

porażenie fuzariozą łodyg, dobra tolerancja 
na niekorzystne warunki glebowo-
klimatyczne 

• niższe od przeciętnego porażenie omacnicą 
prosowianką

Charakterystyka
Rośliny o wysokości ok. 270 cm, kolby grube, 
cylindryczne, dobrze zaziarnione.

 \ Plon ziarna w grupie mieszańców średniowczesnych  
– wg doświadczeń COBORU

Morfologia i genetykaBlask FAO 250
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna: 
semi dent

Kierunki użytkowania

     

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

na ziarno i CCM w I i II rejonie

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• dobry wczesny wigor, nawet w warunkach 

chłodnej wiosny
• rośliny typu stay green o dość dobrej odporności 

na fuzariozę łodyg, głownię i plamistość pochew 
liściowych

Charakterystyka
wysokość roślin: 250 cm

Plonowanie
W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał 
plon 101% wzorca, plonując stabilnie w różnych 
klimatycznie latach 2001-2002 – średni plon 105,4 
dt/ha.

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Kierunki użytkowania

    

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 90 000 – 95 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy kukurydzy

ziarno i CCM ok. 75 000 roślin/ha

I i Pd część II rejonu uprawy kukurydzy

Zalety
• odmiana o charakterze intensywnym, wykazująca 

swój bardzo wysoki potencjał plonowania na 
lepszych stanowiskach glebowych

• wysokoenergetyczna kiszonka
• mocny stay green

Charakterystyka
Bardzo duże cylindryczne kolby, ziarno dość grube, 
rośliny wysokie (ok. 270 cm), bardzo dobrze 
ulistnione, łodygi i liście zachowują zieloność do 
końca wegetacji.

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski:
tel. 602 862 369

Odmiana 
produkowana 
wyłącznie przez 
Saatbau Polska 
Sp. z o.o.
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Wigo FAO 250
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typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Zalety
• dobra sztywność łodyg i tolerancja na 

fuzariozę kolb
• przystosowana do uprawy na glebach 

lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości 
opadów atmosferycznych

Charakterystyka 
W 2012 roku odmiana była badana w Rumunii 
i na Ukrainie w warunkach dużego niedoboru 
opadów deszczu, uzyskując jeden z najwyższych 
plonów ziarna pośród odmian w swojej grupie 
wczesności.

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m m
stay green m m
dry down m m

Zalecana obsada
ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

wysokoenerge-
tyczna kiszonka

90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
ziarno i CCM I oraz II rejon uprawy

wysokoenerge-
tyczna kiszonka

I, II i południowa część III rejonu 
uprawy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Fusarium  m m 

 \ Ziarnowe doświadczenia COBORU w 2014 r.  
Plon przy wilgotności 14%, grupa średniopóźna

Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 602 862 369
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Lokalizacja Plon [dt/ha] % wzorca

Chrząstowo 140,0 109%

Cicibór 100,6 116%

Głębokie 122,1 104%

Skołoszów 142,6 106%

Słupia Wielka 133,9 107%

Śrem 132,7 107%

Świebodzin 130,8 113%

Tomaszów Bol. 143,3 111%

Węgrzce 116,1 103%

Zybiszów 121,5 108%

Morfologia i genetykaRosomak FAO 250-260



militarne zabezpieczenie 
wysokiego plonu

ROSOMAK

123,6 dt/ha* 
wzorzec 121,3 dt/ha
2. miejsce w dośw. 
ziarnowych PDOiR w 2013!

Uzbrojony…  
w długie kolby

Odporny na  
bombardowanie…  
głowni guzowatej

Pancerna wytrzymałość… 
na wyleganie

Nie poddający się…  
fuzariozom

*) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniopóźna

Wyłączny 
dystrybutor 
na terenie Polski
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalety
• odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon 

ogólny suchej masy

Charakterystyka 
Kolejna odmiana rodem z HR Smolice, obok 
znanych już odmian Vitras i Ułan, która może 
być uprawiana także z wykorzystaniem do 
produkcji biogazu.

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka 80 000 – 85 000 roślin/ha na glebach 

słabszych, 90 000 – 95 000 
na lepszych stanowiskach glebowych

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu 

uprawy kukurydzy w Polsce

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium  m m

Plonowanie
W latach 2011-2012 plon ogólny s.m. wyniósł 
213,3 dt (103,3% wzorca), przy dobrym prawie 
52% udziale plonu s.m. kolb i zawartości s.m. 
w kolbach wynoszącej 54,3% (wzorzec – 54,1%).

 \ Kiszonkowe doświadczenia porejestrowe COBORU 
w 2013 r. grupa średniopóźna

Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 52 384 28 51 wew. 131
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Lokalizacja sucha masa świeża masa

dt/ha % wz. dt/ha % wz.

Chrząstowo 217,4 102% 670 101%

Kościelna 
Wieś

173,2 106% 552 103%

Masłowice 154,5 104% 488 105%

Radostowo 224,5 103% 700 102%

Słupia 
Wielka

168,9 100% 585 102%

Tomaszów 
Bol.

218,1 104% 675 100%

Węgrzce 235,9 105% 698 109%

Morfologia i genetykaKosmal FAO 260



KOSMAL

www.hrsmolice.pl

wysoki plon ogólny  
suchej masy

wysoki udział plonu  
suchej masy kolb

substrat do produkcji 
biogazu

wysoka zawartość  
suchej masy
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Wyłączny 
dystrybutor 
na terenie 
Polski

W doświadczeniach 
PDOiR 2013 wśród 

odmian grupy 
średniopóźnej:

w plonie suchej masy ogółem

w plonie zielonej masy ogółem

1 miejsce

2 miejsce
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typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
dent / semi dent

typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna:dent

Zalety
• dobra tolerancja na chłody wiosenne, umożliwia 

wczesny siew, może służyć jako substrat do produkcji 
biogazu (wydajność 9108 m3/ha na podstawie wyników 
doświadczeń rejestrowych w 2009 roku

• odmiana o bardzo wysokich roślinach i bardzo dużym 
plonie ogólnym suchej masy

• dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy
• dobra strawność kolb potwierdzona w badaniach 

rejestrowych COBORU

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

   

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka od 90 000 roślin/ha na słabszych  

do 100 000 roślin/ha na dobrych 
stanowiskach glebowych

na terenie całego kraju za wyjątkiem 
północnej części III rejonu uprawy kukurydzy

Zalety
przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym 
kraju, szczególnie na słabszych stanowiskach, 
charakteryzuje się wysokim plonem świeżej, 
jak i suchej masy, przewyższa również odmiany 
wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach

Charakterystyka
Mieszaniec o wczesności na pograniczu mieszańców 
średniowczesnych i średniopóźnych, wyhodowany 
wspólnie z niemiecką firmą Saaten Union, wysokość 
roślin: 250 cm.

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

      

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 – 110 000 roślin/ha

na terenie całego kraju, za wyjątkiem 
rejonów północnych

tel. +48 602 862 369
Wyłączni 
dystrybutorzy 
na terenie 
Polski

tel. +48 52 364 93 33
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Vitras FAO 260

Nimba FAO 260
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalety
• doskonały surowiec do biogazowni
• wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy 

zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych 
sezonach (średnio 65,4 t/ha w skali kraju)

Charakterystyka
Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę 
Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę 
w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części III 
rejonu uprawy kukurydzy.

Kierunki użytkowania

    

Zalecana obsada
kiszonka od 80 000 roślin/ha na słabszych 

do 100 000 roślin/ha na dobrych 
stanowiskach glebowych

Wymagania glebowe
średnie

 \ Wyniki PDOiR. Grupa średniopóźna, Polska 2011

 \ Wyniki PDOiR. Grupa średniopóźna, Polska 2011

Wyłączni dystrybutorzy na terenie Polski

tel. +48 602 862 369 tel. +48 56 682 38 88 tel. +48 668 819 605

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Saatbau Polska Sp. z o.o.
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typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalety
• bardzo wysoki plon ogólny suchej masy 

i dobra struktura plonu w uprawie 
na kiszonkę

Charakterystyka
Obok użytkowania na kiszonkę w żywieniu krów 
mlecznych i opasów, odmiana bardzo dobrze 
nadaje się także do produkcji biogazu.

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m
stay green m m

Zalecana obsada
kiszonka 80 000 – 85 000 roślin/ha na glebach 

słabszych, 90 000 – 95 000 
na lepszych stanowiskach glebowych

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu 

uprawy kukurydzy w Polsce

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium  m m
Głownia guzowata  m m 

Plonowanie
W latach 2012-2013 plon ogólny suchej masy 
wyniósł 210,7 dt/ha (wzorzec: 202,5 dt/ha), przy 
najwyższym ze wszystkich odmian w grupie 
średniopóźnej plonie jednostek pokarmowych, 
wynoszącym 23000 z ha (wzorzec: 22350 jedn.)

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 52 318 88 30

Lokalizacja sucha masa świeża masa

dt/ha % wz. dt/ha % wz.

Wrócikowo 234 107 682 105

Rychliki 189 104 529 106

Chrząstowo 188 100 557 104

Krzyżewo 244 111 717 114

Słupia Wielka 225 107 790 103

Śrem 178 103 585 110

Cicibór 212 105 630 112

Sulejów 298 110 693 106

Tomaszów Bol. 223 105 699 105

Pawłowice 225 103 651 111

Węgrzce 241 105 727 106
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 \ Kiszonkowe doświadczenia porejestrowe COBORU 
w 2014 r. grupa średniopóźna

Morfologia i genetykaLegion FAO 260-270

Legion
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Plon świeżej masy 

106% (1 miejsce)
Plon ogólny  
suchej masy  

104% (1 miejsce)
Plon jednostek 
pokarmowych  

104% (1 miejsce)
Plon suchej masy kolb  

102%
Zawartość suchej 
masy w kolbach 

101% 
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kiszonkowych  PDO 2014:
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1 miejsce

2 miejsce
Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
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Belissa

Nowa odmiana chlebowa 
pszenicy ozimej (klasa B)

Plon ziarna 107% wzorca 
• wysoka mrozoodporność (4,5)  
• krótka i sztywna słoma (ok. 88 cm)

BELISSA to odmiana o wielu bardzo 
korzystnych cechach, pozwalających zaliczyć 
ją do grupy bardzo cennych, polskich 
odmian o bardzo stabilnych parametrach 
jakości. Większością cech technologicznych 
dorównuje wzorcowej odmianie, a jej 
ogromną zaletą jest bardzo wysoka 
przedżniwna odporność na porastanie (ocena 
maksymalna w skali 9° przy 6 odmiany 
wzorcowej).

Zapraszamy firmy i gospodarstwa 
nasienne.

www.hrsmolice.pl



 Wczesna likwidacja konkurencji chwastów
 Zachowanie potencjału wydajności plantacji od chwili siewu
 Jeden produkt – kompletne rozwiązanie
 Szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje  dotyczące produktu.  
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Skuteczny, bezpieczny...  
bohater walki z chwastami!



Oddział Bąków
46-233 Bąków
woj. opolskie 
tel. 77 413 17 92
bakow@hrsmolice.pl

Oddział Przebędowo
62-095 Murowana Goślina
woj. wielkopolskie
tel. 61 812 23 95
przebedowo@hrsmolice.pl

Oddział Ożańsk
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie
tel. 16 621 54 02
ozansk@hrsmolice.pl 

Najchętniej kupowane odmiany kukurydzy w Polsce

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie
tel. 65 548 24 20, e-mail: smolice@hrsmolice.pl, www.hrsmolice.pl

Pałac w Smolicach - Siedziba Spółki


