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Tabela odmian kukurydzy
Odmiana FAO Typ 

odmiany
Rok 
rejestracji

Przydatność 
na ziarno

Przydatność 
na kiszonkę

Przydatność na inne 
cele

Stanowisko

SM POMERANIA 200 TC 2019 *** ** grys, CCM toleruje słabsze

SM POLONIA 200-210 TC 2020 *** ** grys, CCM, bioetanol toleruje słabsze

RYWAL 210 TC 2011 *** ** grys, bioetanol średnie

SM VISTULA 210-220 TC 2020 *** ** grys, CCM, bioetanol toleruje słabsze

LOKATA 220 TC 2011 *** ** bioetanol toleruje słabsze

WIARUS 220 TC 1999 ** *** toleruje słabsze

SKARB 220 TC 2012 (SK) ** *** bioetanol toleruje słabsze

SM GROT 220-230 TC 2020 *** *** grys, CCM, bioetanol toleruje słabsze

SM POLONEZ 220-230 TC 2018 *** ** CCM 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

FORTOP 230 TC 2017 ** *** grys, CCM toleruje słabsze

SMOLAN 230 TC 2011 ** ** grys średnie

DUMKA 230 TC 2008 ** *** bioetanol średnie

JAWOR 230 TC 2009 ** *** grys toleruje słabsze

SMOLITOP 230 TC 2010 ** *** bioetanol lepsze, średnie

SM POKUSA 230-240 TC 2018 ** *** grys, CCM lepsze, średnie

SM JUBILAT 230-240 SC 2016 *** *** grys, CCM toleruje słabsze

JUHAS 230-240 SC 2015 ** *** grys, bioetanol średnie

KONKURENT 230-240 TC 2013 *** *** grys, bioetanol średnie

SM FINEZJA 240 TC 2016 ** *** biogaz średnie bądź lepsze

SM HETMAN 240 TC 2016 *** ** grys, CCM toleruje słabsze

SM HUBAL 240 TC 2016 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze

KANONIER 240 TC 2015 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze

KRESOWIAK 240 TC 2009 ** *** biogaz średnie

OPOKA 240 TC 2006 ** *** biogaz toleruje słabsze

SM PREZENT 240-250 TC 2016 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze

SM ZAWISZA 240-250 SC 2016 ** *** biogaz, CCM toleruje słabsze

SM BORYNA 250 TC 2019 * *** toleruje słabsze

SM KURANT 250 TC 2017 - *** biogaz toleruje słabsze

BOGORIA 250 TC 2015 ** *** biogaz toleruje słabsze

ROSOMAK 250-260 SC 2013 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze

SM FURMAN 260 TC 2017 * *** biogaz toleruje słabsze

SM AMECA 260 SC 2016 * *** biogaz toleruje słabsze

KONESER 260 TC 2015 * *** biogaz toleruje słabsze

PODLASIAK 260 SC 2015 * *** biogaz toleruje słabsze

KOSMAL 260 TC 2013 * *** biogaz średnie

VITRAS 260 TC 2010 * *** biogaz średnie

LEGION 260-270 TC 2014 ** *** biogaz średnie

SM POPIS 270 TC 2016 * *** biogaz toleruje słabsze

UŁAN 270 TC 2011 ** *** biogaz średnie

SM PIAST 280 TC 2019 * *** biogaz lepsze, średnie
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Wykorzystanie
Najczęstszym kierunkiem użytkowania jest uprawa 

na ziarno bądź kiszonkę. Dokonując wyboru odmiany ziar‑

nowej 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 po‑

ziomie, co ułatwia zbiór kombajnowy. Na kiszonkę natomiast 

nadają się odmiany przede wszystkim o wysokiej strawności 

masy organicznej i dużej zawartości energii w części nad‑

ziemnej rośliny. Zawartość suchej masy powinna zawierać 

się w przedziale 30‑35% w momencie kiszenia, natomiast 

udział kolb w plonie powinien wynosić powyżej 50%. Bardzo 

często odmiany charakteryzują się wszechstronnym zastoso‑

waniem z przeznaczeniem do obu kierunków użytkowania. 

Przy wyborze odmiany warto zwrócić uwagę, czy dana od‑

miana posiada cechę „stay green”. Dzięki temu liście rośliny 

dłużej zachowują swoją zieloność, dostarczając składników 

pokarmowych. Takie odmiany wyżej plonują w uprawie 

na ziarno, natomiast kiszonka cechuje się większą strawno‑

ścią. Ponadto odmiany „stay green” mają zwiększoną odpor‑

ność na choroby.

Wczesność
Odmiany mieszańcowe kukurydzy różnią się wczesno‑

ścią dojrzewania. W Polsce szczególne znaczenie przy wybo‑

rze odmiany mają warunki klimatyczno‑glebowe. Kukurydza 

jako roślina ciepłolubna wymaga ścisłej rejonizacji, a więc 

dopasowania odmiany do danego rejonu 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 wcze‑

sności poniżej FAO 300. Wczesność odmiany ma istotne 

znaczenie przy wyborze kierunku uprawy, z którą związana 

jest plenność kukurydzy. Błąd przy doborze wczesności od‑

miany może mieć poważne skutki. Jeśli zostanie dobrana 

zbyt wczesna odmiana niż jest zalecana dla danego rejonu, 

można utracić część plonów, który potencjalnie uzyskałoby 

się przy wyborze odmiany późniejszej i plenniejszej. W sytu‑

acji 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 póź‑

na odmiana może opóźnić osiągnięcie dojrzałości technolo‑

gicznej do zbioru na kiszonkę, w konsekwencji opóźni zbiór 

Zanim wybierzesz odmianę

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.
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lub będzie trzeba zbierać kukurydzę w zbyt wczesnej fazie 

(uzyska się masę kiszonkową o znacznie mniejszej wartości 

żywieniowej). W doborze wczesności odmiany do rejonu 

uprawy pomocna może się okazać mapa na stronie 9 niniej‑

szego katalogu.

Plenność
… czyli poziom plonu nadziemnej części rośliny (masy 

kiszonkowej) lub poziom plonu ziarna. Informacje o plo‑

nowaniu publikują firmy nasienne na podstawie własnych 

doświadczeń. Wyniki plonowania poszczególnych odmian 

można również uzyskać z publikacji wyników badań COBO‑

RU oraz PDOiR. Na poziom plonowania wpływ mają także 

lokalne warunki środowiska oraz warunki pogodowe w da‑

nym sezonie wegetacyjnym, dlatego w celu uzyskania obiek‑

tywnej 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 wilgoci (nieco 

bardziej odporne są odmiany o ziarnie typu flint), odporność 

na wyleganie korzeniowe i łodygowe, stanowisko, itp.

Podatność na choroby i szkodniki
Istotna jest odporność na choroby grzybowe,  

m.in. Fusarium, głownia guzowata i pyłkowa, drobna pla‑

mistość liści oraz niektóre szkodniki: ploniarka zbożówka, 

omacnica prosowianka.

Zanim dokona się wyboru odmiany warto odwiedzić 

prezentacje polowe organizowane corocznie przez firmy 

nasienne w wielu rejonach kraju, gdzie jest okazja „na żywo” 

przyjrzeć się i porównać wiele odmian, a dodatkowo zdobyć 

wiele cennych informacji nt. technologii, nawożenia i ochro‑

ny w produkcji kukurydzy.
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Najnowsza genetyka polskich 
odmian kukurydzy sprawdzona 
w laboratorium PFHBiPM!

Ostatnie odmiany kukurydzy HR SMOLICE są  uzy-
skiwane nowoczesną metodą podwojonych haploidów. 
Dodatkowo czas potrzebny na wyhodowanie nowej od-
miany jest skracany o  połowę dzięki szkółkom w  Mek-
syku i Chile, czyli w tym samym miejscu, gdzie najwięk-
sze firmy hodowlane prowadzą również swoje szkółki. 
Wszystko to daje wymierne efekty w postaci dużej liczby 
nowych, dobrze plonujących odmian (w 2015 oraz 2016 
roku Hodowla Roślin SMOLICE zarejestrowała najwięcej 
nowych odmian spośród wszystkich firm ubiegających 
się o rejestrację odmian kukurydzy w Polsce). W ostat-
nich latach spora liczba smolickich odmian plasowała 
się w czołówce plonowania w poszczególnych parame-
trach w  doświadczeniach rejestrowych oraz PDO. Sło-
wem, to zupełnie nowe pod wieloma względami kreacje 
genetyczne niż te rejestrowane przed laty.

To już kolejny rok z rzędu, kiedy najnowsza genetyka od‑

mian kukurydzy Hodowli Roślin Smolice trafiła do wnikliwej 

analizy nowoczesnego laboratorium Polskiej Federacji Ho‑

dowców Bydła i Producentów Mleka.

Celem było zbadanie potencjału polskich odmian kukurydzy 

rekomendowanych przede wszystkim do uprawy na kiszonkę, jak i od‑

mian ogólnoużytkowych.

Wyniki analiz świadczą o wysokiej przydatności pokar‑

mowej badanych odmian. Wartość żywieniowa kukurydzy 

zmienia się wraz z dojrzewaniem, dlatego też przy doborze 

odmian do badania uwzględniono kryterium wysokiego 

plonu suchej masy oraz kolb. Im wyższy udział ziarna i skro‑

bi w kiszonce, tym lepsza jakość. Razem daje to wysoki plon 

wartościowej kiszonki.

Poszczególne parametry w tabeli odnoszą się do kuku‑

rydzy przeznaczonej na kiszonkę dla krów mlecznych oraz 

bydła opasowego. Zapraszamy do zapoznania się z wynika‑

mi analiz kiszonki. Mamy nadzieję, że pomoże ona w nieła‑

twym doborze odmiany.
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odmiana FAO
skład chemiczny (% suchej masy) wartość  

pokarmowa rok  
rej. plonowanie COBORU

skrobia NDF ADF pH włókno 
surowe

białko 
ogólne

popiół 
surowy

straw-
ność

JPM JPŻ

Zalecane 
zakresy 30,0-40,0 36,0-41,0 16,0-22,0 17,0-20,0 8,0-12,0 <5,0

SM Pomerania 200 28,8 40,7 21,4 3,9 19,3 9,1 4 74% 0,39 0,34 2019 najniższa wilgotność ziarna w dośw. 
rejestrowych oraz w PDO 2019

SM Polonia 200-210 35,8 39,4 20,9 4 18,5 8 3,9 73% 0,36 0,34 2020
najwyższy plon ziarna wśród odmian 
o FAO 200-210, wyższy od większości 
z grupy wczesnej

SM Vistula 210-220 37,8 37,8 19,3 4 17,4 7,7 3,3 73% 0,43 0,39 2020
najwyższy plon ziarna w grupie wcze-
snej w doświadczeniach COBORU 2019 
- 106 % wzorca

SM Grot 220-230 33,3 38,1 20,2 3,9 19 8,1 3,8 75% 0,38 0,34 2020 najwyższy plon świeżej masy w grupie 
wczesnej w COBORU 2019

SM Jubilat 230-240 38,4 28,3 18,2 3,9 15,1 8,2 3,6 73% 0,37 0,34 2016

Fortop 230 35,5 39,6 20,3 4,0 19,8 9,1 3,8 72% 0,37 0,33 2017

PDO 2017: 2. miejsce w plonie suchej 
masy ogółem;  
1. miejsce w świeżej masie i zawartości 
suchej masy w kolbach

Juhas 230-240 35,7 31,9 19,8 3,9 17,4 7,5 3,5 73% 0,33 0,31 2015 100% wzorca w plonie suchej masy 
w PDO 2015

SM Hubal 240 38,1 37,4 20,1 3,9 19,4 9,2 3,8 73% 0,38 0,35 2016

najwyższy plon ogólny suchej masy w 
doświadczeniach rejestrowych w 2014 r. 
(108,2% wzorca), a w 2014-2015 średnio 
105% wzorca

SM Hetman 240 40,7 26,6 19,1 4,0 16,3 6,7 2,5 72% 0,31 0,28 2016

SM Finezja 240 35,3 32,3 20,6 4,0 18,1 6,9 3,0 73% 0,33 0,31 2016

1. miejsce w plonie suchej masy 
w doświadczeniach rejestrowych (107% 
wzorca);  
1. miejsce (105% wzorca) w plonie 
suchej masy ogółem w PDO 2016

Kanonier 240 37,5 30,5 18,9 3,9 18,4 7,1 2,9 72% 0,34 0,32 2015
NEL: 6,8 MJ/kg s.m. (zawartość pow. 
6,5 oznacza paszę bardzo dobrej do 
doskonałej jakości)

SM Prezent 240-250 40,7 39,3 21,2 3,9 18,9 9,3 4,0 73% 0,32 0,29 2016

bardzo wysoki plon ogólny suchej masy 
- w 2014 i 2015 odmiana uzyskała naj-
wyższy wynik pośród badanych odmian 
tj. odpowiednio 108,9% i 105,9% wzorca

SM Zawisza 240-250 38,8 34,7 19,1 4,0 17,3 8,4 3,6 74% 0,37 0,34 2016
2. miejsce w plonie suchej oraz świeżej 
masy w dośw. rej. 2014-2015 z wysokim 
udziałem kolb

SM Kurant 250 39,1 35,6 18,6 3,9 18,4 8,8 3,7 73% 0,33 0,31 2017
PDO 2017: 1. miejsce w plonie suchej 
i świeżej masy oraz jednostek pokar-
mowych

SM Boryna 250 30,6 38,5 20,3 3,9 17,6 9,2 4,3 74% 0,34 0,31 2019 1. miejsce w plonie świeżej masy 
w dwuleciu w dośw. rejestrowych 2019

Bogoria 250 34,6 28,9 18,4 3,9 15,4 7,6 3,5 73% 0,30 0,28 2015 100% wzorca w plonie suchej masy 
w PDO 2015

Koneser 260 37,1 38,6 22,9 3,8 18,8 9,5 4,1 75% 0,33 0,30 2015 wysoka zawartość suchej masy w plonie 
ogółem!

SM Ameca 260 39,9 26,7 17,9 3,9 13,8 7,2 2,8 73% 0,32 0,30 2016

2. miejsce w plonie suchej masy (średnio 
105% wzorca) w latach 2014-2015; typo-
wa odmiana kiszonkowa gwarantująca 
uzyskanie dużo i dobrej jakości paszy 

Kosmal 260 34,9 29,1 18,4 4,1 14,7 7,1 3,2 73% 0,34 0,31 2013 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem 
w PDO 2013

SM Popis 260 43,0 35,5 17,4 3,9 15,9 7,6 3,2 73% 0,38 0,35 2016 106% wzorca w doświadczeniach 
rejestrowych; 102% w PDO 2016

SM Furman 260 32,4 39,5 19,9 4,0 20,5 9,7 4,0 73% 0,33 0,30 2017
101% wzorca w plonie suchej masy  
w doświadczeniach rozpoznawczych 
COBORU

SM Piast 280 31,4 40,3 20,3 3,8 18,9 8,3 3,7 74% 0,32 0,30 2019
1. miejsce w plonie suchej i świeżej 
masy w dośw. rejestrowych oraz  
PDO 2019 

Odmiany 
sprawdzone 

w laboratorium 
Federacji!
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Podstawowe zalecenia 
agrotechniczne

Wymagania glebowe
Kukurydza należy do roślin o relatywnie niskich wy‑

maganiach glebowych. Na lekkich glebach plony zależą 

od kultury roli, dostępności wody i stopnia zakwaszenia (pH). 

Na glebach kwaśnych (pH poniżej 5) można się spodziewać 

znacznego obniżenia plonów. Kukurydza wykazuje dużą 

tolerancję stanowiska, może być także uprawiana po sobie, 

o ile nie ma przeciwwskazań z tytułu występowania określo‑

nych szkodników bądź chorób. Reaguje ujemnie na stano‑

wisko po burakach cukrowych zbieranych ciężkim sprzętem 

mechanicznym, ze względu na nadmierne ugniecenie gle‑

by. Bez względu na kierunek użytkowania, kukurydza tylko 

w plonie głównym daje gwarancję wysokich i stabilnych 

plonów. Podstawowym zabiegiem uprawowym jest głęboka 

orka zimowa (ok. 30 cm). Orka wiosenna jest niewskazana, 

a jeśli jest ona konieczna, należy wykonać ją jak najwcześniej 

z wałami ugniatającymi. Zabiegi wiosenne należy zacząć 

od włókowania i bronowania, w celu wyrównania pola, zapo‑

bieżenia utracie wody i niszczenia wschodzących chwastów. 

Bezpośrednio przed siewem należy glebę spulchnić agrega‑

tem przedsiewnym do głębokości siewu.

Nawożenie mineralne
Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawo‑

zowe. Zależnie od zasobności gleby, zaleca się następujący 

poziom nawożenia: 150‑200 kg N/ha w zależności od zakła‑

danego plonu, 80‑120 kg P
2
O

5 
/ha, 140‑180 kg K

2
O/ha. Ważna 

jest dostępność wapnia, magnezu i innych mikroelementów. 

Zasobność gleby w azot zależy od jakości i kultury gleby oraz 

przedplonu. 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 postaci wolno działających 

nawozów, jak np. mocznik, siarczan amonu. Nawożenie 

mocznikiem należy wykonać co najmniej na 7 dni przed 

siewem i wymieszać z glebą. Na glebach słabszych wska‑

zane 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 dobre 

przygotowanie roli oraz dokładność siewu mają ogromne 

znaczenie. Optymalny termin siewu kukurydzy przypada 

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
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pomiędzy 20 IV a 5 V. Temperatura gleby w okresie siewu 

powinna wynosić nie mniej niż 8°C, co zapewnia szybkie 

i równomierne wschody. Naturalnym wskaźnikiem rozpo‑

częcia siewu jest kwitnienie mniszka lekarskiego (pop. mle‑

czu), wczesnych czereśni oraz porzeczki. Przyspieszenie, jak 

i opóźnienie siewu w stosunku do optymalnego terminu, jest 

niewskazane. Siewy zbyt wczesne, szczególnie przy chłod‑

nej wiośnie mogą pogorszyć wschody, zaś siewy późne za‑

wsze obniżają plony. Gęstość siewu kukurydzy uzależniona 

jest od warunków środowiskowych, kierunku użytkowania 

i wczesności odmiany. Nadmierne zagęszczenie powoduje 

szybsze wyczerpanie zapasów wody, zmniejsza fotosyntezę 

i zwiększa ilość drobnych, słabo zaziarnionych kolb. Wyma‑

gania równomiernego wysiewu na jednakowe odległości 

i pożądaną głębokość 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.

Ochrona roślin
Powolny początkowy wzrost kukurydzy powoduje, 

że straty plonu wywołane przez chwasty są szczególnie 

duże. Mechaniczne zwalczanie chwastów przy pomocy bro‑

nowania 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 nie‑

które herbicydy nie są selektywne w stosunku do niektórych 

odmian, dlatego przed ich zastosowaniem należy dokładnie 

zapoznać się z instrukcją stosowania danego środka oraz 

sprawdzić wrażliwość odmiany na dany preparat.

Rejony uprawy kukurydzy
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Dobra pogoda dla odmian 
kukurydzy z HR Smolice

Bardzo często, oceniając mijający sezon wegetacyjny 

mówimy, że był on mniej lub bardziej „nietypowy”. Ale czy 

potrafimy jakoś konkretnie określić i wskazać, który z sezo‑

nów był tym „typowym”? Ja w każdym bądź razie nie podej‑

muję się tego zrobić. Każdy sezon wegetacyjny ma swoją 

specyfikę określoną przez warunki pogodowe, w szczegól‑

ności temperaturę i ilość oraz dystrybucję opadów atmos‑

ferycznych. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że któreś 

sezony były mniej lub bardziej podobne do siebie, ale nigdy 

takie same. Ocieplenie klimatu niewątpliwie spowodowało 

wydłużenie sezonu wegetacji dla kukurydzy w naszej strefie 

klimatycznej w ostatnim 40‑leciu o 3, a w Polsce południowo‑

‑zachodniej nawet o 4 tygodnie. Dotyczy to w równej mierze 

wcześniejszych siewów wiosennych jak i wydłużonej wege‑

tacji jesienią. W ślad za tym nastąpiło znaczne przesunięcie 

na północ zasięgu uprawy kukurydzy (w Polsce praktycznie 

nie ma już tzw. białych plam gdzie się jej nie uprawia), a tak‑

że obniżenie ryzyka związanego z uprawą późniejszych od‑

mian. Trudno byłoby nie wspomnieć w tym miejscu o bardzo 

dużym wkładzie hodowli twórczej, która dostarcza nowe, le‑

piej przystosowane do zmieniających się warunków uprawy 

odmiany. Ale te zmiany klimatu, pomimo wyraźnego trendu 

długookresowego, nie dają rolnikom gwarancji powtarzal‑

ności sezonów z korzystnymi warunkami wegetacji i należy 

o tym ryzyku pamiętać decydując się na uprawę późniejszych 

odmian. Ma to znaczenie szczególnie w strefie geograficz‑

nej Polski, gdzie trzeba liczyć się z długo utrzymującymi się 

chłodami wiosennymi, a także z możliwością przymrozków 

na przełomie września i października. W obu przypadkach 

wpłynie to na skrócenie wegetacji, a w konsekwencji obniże‑

nie sumy temperatur efektywnych niezbędnej do osiągnię‑

cia pełnej dojrzałości ziarna przez późne, o wysokiej liczbie 

FAO odmiany. Kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem limi‑

tującym pełną realizację potencjału plonowania odmiany 

jest dostępność wody w czasie poprzedzającym kwitnienie 

(10‑12 dni) i po kwitnieniu (ok. 14 dni). Wieloletnie dane me‑

teorologiczne wskazują, że występująca dość często w Polsce 

susza letnia zaczyna się zwykle na początku sierpnia. Byłoby 

zatem wskazane aby kukurydza kwitła przynajmniej 10 dni 

wcześniej, a więc ok. 20 lipca. W przypadku odmian o liczbie 

Mija kolejny sezon wegetacyjny dla kukurydzy i chociaż na polach widać jeszcze wiele 
plantacji z tą piękną rośliną, to rolnicy już myślą o tym jakie odmiany wybrać do siewu 
w przyszłym roku. Z mojej perspektywy 47 lat poświęconych hodowli kukurydzy 
w Spółce HR Smolice jest rzeczą naturalną, że staram się oceniać i wyciągać wnioski 
z każdego mijającego sezonu, a poczynione obserwacje wykorzystać w hodowli nowych 
odmian.
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FAO 270 i późniejszych taka sytuacja nie zdarza się w Polsce 

często, a odmiany wczesne i średniowczesne do FAO 250 

kwitną w tym czasie praktycznie corocznie. Mam oczywiście 

na myśli rejony sprzyjające uprawie kukurydzy z wykorzy‑

staniem na ziarno. Na spotkaniach z rolnikami często pada 

pytanie o to czym należy kierować się przy wyborze odmia‑

ny. Trudno jest odpowiedzieć no to pytanie nawet w kilku 

zdaniach. Zawsze apeluję do rolników aby wybierali przede 

wszystkim te odmiany, które zostały sprawdzone w Polsce, 

w doświadczeniach rejestrowych prowadzonych w cyklu 

2‑letnim przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych (COBORU) i w doświadczeniach porejestrowych 

prowadzonych wspólnie przez COBORU i Polski Związek Pro‑

ducentów Kukurydzy (PZPK). Takie odmiany mają wyniki plo‑

nowania i innych parametrów co najmniej z 3 kolejnych lat 

w konkretnych, naszych warunkach glebowo‑klimatycznych. 

Odradzam fascynowanie się pojedynczymi „wyskokami” wy‑

sokich plonów, należy zwrócić uwagę na odmiany plonujące 

stabilnie, czyli niezawodne. Przysłowie: „Lepszy jest wróbel 

w garści jak gołąb na dachu” jest tu jak najbardziej stosowne.

Jak w tym kontekście można ocenić ostatnie 2 sezony 

wegetacyjne? Ogólnie można powiedzieć, że w obu sezo‑

nach (2019 i 2020) długo utrzymujące się chłody wiosenne 

nie sprzyjały wczesnym siewom, ponieważ temperatura 

gleby na głębokości siewu z trudem osiągała zalecane 8°C 

nawet pod koniec kwietnia. Obserwując kilkaset odmian 

wysianych w różnego typu doświadczeniach w Smolicach 

widać było, że szybciej i zdecydowanie bardziej równomier‑

nie wschodziły odmiany wczesne i średniowczesne o typie 

ziarna „semi flint”, które miały również lepszy wczesny wigor 

siewek w kolejnych 3‑4 tygodniach wegetacji w porównaniu 

z odmianami sredniopóźnymi i późnymi o typie ziarna „dent”. 

W 2019r. wystąpiła w dużej części kraju dotkliwa susza letnia, 

przed którą „uciekły” odmiany wcześniej kwitnące, oczywi‑

ście pod warunkiem spełnienia podstawowych, zgodnych 

z dobrą praktyką rolniczą zasad agrotechnicznych uprawy. 

Reakcję odmian z różnych grup wczesności na te konkret‑

ne warunki klimatyczne w 2019r. dobrze ilustrują wyniki do‑

świadczeń rejestrowych na ziarno, w których oceniono 145 

odmian zgłoszonych przez wszystkie firmy hodowlano‑na‑

sienne obecne na naszym rynku. Te odmiany były podzielo‑

ne na 3 grupy wczesności:

Grupa wczesna 64 odmiany,  
w tym 22 tworzące wzorzec

Grupa średniowczesna 58 odmian,  
w tym 23 tworzące wzorzec

Grupa wczesna 23 odmiany,  
w tym 6 tworzących wzorzec

Wzorcem w każdej grupie wczesności był średni wy‑

nik plonowania odmian wpisanych do krajowego rejestru 

w poprzednich latach i uczestniczących w doświadczeniach 

porejestrowych. Średni plon odmian tworzących wzorzec 

w poszczególnych grupach wczesności był bardzo zbliżony, 

podobnie jak średni plon dla wszystkich odmian badanych 

w tych grupach (2‑ga wartość): 114,1 i 115,8 dt/ha dla gru‑

py wczesnej; 113,7 i 115,0 dt/ha dla grupy średniowczesnej; 

116,7 i 116,9 dt/ha dla grupy średniopóźnej. Jak na tym tle 

wypadły najnowsze, wczesne odmiany wyhodowane w HR 

Smolice? Wyniki wspomnianych wyżej doświadczeń wskazu‑

ją, że dobrze, a wręcz bardzo dobrze: SM Pomerania, FAO 200 

– 115,4 dt/ha (dośw. PDO); SM Vistula, FAO 210 – 119,3 dt/ha 

(wpisana do rejestru w 2020r.); SM Polonia, FAO 220 – 117,2 

dt/ha (wpisana do rejestru w 2020r.). Wszystkie 3 odmiany 

plonowały powyżej wzorców z grupy odmian wczesnych 

i średniowczesnych, a SM Vistula i SM Polonia także powyżej 

wzorca grupy odmian średniopóźnych. I co ważne, wszystkie 

te wczesne odmiany były bardzo mało podatne na wylega‑

nie. Również bardzo dobrze rokuje grupa 9 odmian wcze‑

snych po pierwszym roku badań rejestrowych, a jedna z nich 

– SMH 44218 (SM Wawel) wydaje się być „czarnym koniem” 

całego rejestru krajowego. Dość powiedzieć, że jej plon 

w wysokości 126,6 dt/ha był nie tylko lepszy od wszystkich 

wzorców, ale żadna ze 145 odmian nie plonowała lepiej, bez 

względu na grupę wczesności! Rejestracja tej odmiany jest 

spodziewana w lutym 2021r., co powinno znacząco wzmoc‑

nić pozycję HR Smolice w segmencie odmian uprawianych 

na ziarno.

A co można powiedzieć o dobiegającym końca sezo‑

nie 2020? Wspomniałem wcześniej, że wiosna nie sprzy‑

jała wczesnym siewom praktycznie aż do początku maja, 

co w wielu częściach kraju wyraźnie opóźniło siew i wscho‑

dy odmian o wyższych wymaganiach termicznych. Spodzie‑

wane ocieplenie odwlekało się w czasie również w czerw‑

cu, kiedy zwykle rośliny kukurydzy tworzą masę liściową 

(powierzchnię asymilacyjną). Także i lipiec nie dostarczył 

oczekiwanej ilości efektywnych jednostek cieplnych, a wy‑

starczająca ilość opadów sprzyjała bardziej wzrostowi ro‑

ślin niż ich przechodzeniu w kolejne fazy rozwojowe. Takie 



12

warunki sprawiły, że w obserwowanej w Smolicach kolekcji 

50 odmian, tylko grupa odmian wczesnych (do FAO 230) 

zakwitła przed lub około 10 lipca i one miały już „z górki”, 

czyli około 45 dni do osiągnięcia dojrzałości umożliwiającej 

zbiór na kiszonkę, plus 15‑20 dni do zbioru na ziarno. Od‑

miany średniopóźne kwitły w tych warunkach pod koniec 

lipca, a nawet na przełomie lipca i sierpnia. Ciepłe i słonecz‑

ne dni w kolejnych tygodniach przyspieszyły wegetację, ale 

nie na tyle by wilgotność ziarna tych odmian przy zbiorze 

ok. 20 października spadła poniżej 30%. Odmiany wczesne 

i średniowczesne miały w tym czasie niższą wilgotność ziar‑

na o 5 – 8%, a najwcześniejsze nawet o 10%. Bardzo dobrze 

ilustrują to wyniki ścisłych doświadczeń wstępnych z 5 loka‑

lizacji – 2 w woj. wielkopolskim i po 1 w woj. dolnośląskim, 

mazowieckim i podkarpackim. Wzorcem w tych doświad‑

czeniach były 3 odmiany z renomowanych firm: odmiana 

wczesna – FAO 220, odmiana średniowczesna – FAO 250 

i odmiana średniopóźna – FAO 280 (nazw odmian wzorco‑

wych nie podaję, informacja dostępna na życzenie). A oto 

wyniki plonowania tych odmian wzorcowych, oraz jednej 

z bardzo wczesnych odmian HR Smolice, która będzie zgło‑

szona do doświadczeń rejestrowych na 2021r. 

plon [dt/ha] wilgotność 
ziarna

Wzorzec wczesny FAO 220 130,7 26,7%

Wzorzec 
średniowczesny

FAO 250 142,8 30,0%

Wzorzec 
średniopóźny

FAO 270 148,8 32,6%

Odmiana SMH 2358 FAO 190-200 138,4 21,8%

Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się być oczywista – 

najwyżej plonował wzorzec średniopóźny, przewyższając o 6 

dt/ha wzorzec średniowczesny, o 18,1 dt/ha wzorzec wcze‑

sny i o 10,4 dt/ha odmianę SMH 2358. Ale spójrzmy na te 

wyniki uwzględniając bonus dla odmian za niższą zawartość 

wody w ziarnie. Według prof. Michalskiego z UP w Poznaniu 

(Michalski, 2004, 2018) niższa o 1% zawartość wody w ziarnie 

to bonus dla odmiany w wysokości 1,5 – 2,0 dt suchego ziar‑

na, zależnie od technologii suszenia i ceny nośników energii. 

Po uwzględnieniu tylko tej najniższej wartości 1,5 dt suche‑

go ziarna za 1% wilgotności dla odmian wcześniejszych niż 

średniopóźny wzorzec, ranking plonowania tych odmian 

byłby następujący:

1. Odmiana SMH 2358 – 154,6 dt/ha;

2. Wzorzec średniopóźny – 148,8 dt/ha;

3.  Wzorzec średniowczesny – 146,7 dt/ha

4.  Wzorzec wczesny – 139,6 dt/ha.

Gdyby uwzględnić jeszcze inne wskaźniki ekonomicz‑

ne i agrotechniczne, np. możliwość wcześniejszego zbioru 

i wynikające z tego niższe koszty pracy kombajnu, mniej my‑

kotoksyn w ziarnie i lepsze stanowisko glebowe pod rośliny 

następcze, to argumenty za uprawą na ziarno odmian wcze‑

śniejszych brzmią jeszcze mocniej.

Ale nie ograniczałbym tego przekazu tylko do rynku 

kukurydzy uprawianej na ziarno, bo również nowe wczesne 

i średiowczesne odmiany naszej hodowli zalecane do wyko‑

rzystania na kiszonkę zajmują czołowe lokaty w krajowych 

i zagranicznych doświadczeniach rejestrowych. Wczesna 

odmiana SM Grot, wpisana do krajowego rejestru w 2020r. 

została zarejestrowana również na Litwie z najlepszymi wy‑

nikami i od tego roku jest tam oficjalnym wzorcem w do‑

świadczeniach rejestrowych. Została też wysoko oceniona 

w niemieckich doświadczeniach rozpoznawczych, nie tylko 

jako odmiana do produkcji kiszonki o bardzo dobrych pa‑

rametrach jakościowych, ale również jako dobrze plonująca 

w uprawie na ziarno. Tegoroczne, jeszcze niepełne wyniki 

doświadczeń rejestrowych COBORU wskazują, że mamy bar‑

dzo mocnych kandydatów do rejestracji w lutym 2021r. Jest 

to odmiana SMH 45318 (SM Mieszko) – 1. miejsce w grupie 

odmian wczesnych, oraz odmiany SMH 45118 (Tiguan), SMH 

45418 (SM Varsovia) i SMH 45518 (SM Tatry), które zajęły całe 

podium w grupie odmian średniowczesnych. Te odmiany 

plonują wyraźnie lepiej nie tylko od wzorca w swoich gru‑

pach, ale także z grup późniejszych.

Podobne wnioski dotyczące znaczenia wczesnych od‑

mian można wyciągnąć z analizy rynku nasiennego kuku‑

rydzy u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech kuku‑

rydza jest uprawiana na powierzchni ok. 2,5 mln ha, w tym 

ok. 1 mln ha z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Z po‑

zostałych ok. 1,5 mln ha 80‑85% to produkcja kiszonki dla 

przeżuwaczy, a 15‑20% jest przeznaczonych pod uprawę 

odmian z wykorzystaniem do zbioru na suche ziarno. Sko‑

ro uprawia się tam łącznie ok. 2,2 mln ha kukurydzy z prze‑

znaczeniem na kiszonkę to wydawać by się mogło, że rynek 

nasienny jest zdominowany przez odmiany późniejsze. Otóż 

nic podobnego, bo aż 70% uprawianych odmian zawiera się 

w przedziale wczesności FAO 230‑250, a więc są to odmiany 

średniowczesne. Myślę, że to kolejny sygnał, który powinien 

przynajmniej wywołać refleksję o zasadności uprawy wcze‑

snych odmian kukurydzy.

I na koniec, nawiązując do tytułu 
tego artykułu, niezależnie od różnych 
perturbacji klimatycznych w 2 ostatnich 
sezonach wegetacyjnych mogę 
powiedzieć, że była to dobra pogoda dla 
odmian kukurydzy z marką HR Smolice.

Literatura:
Michalski T. 2004. Zbiór i konserwacja ziarna kukurydzy.  
W: Technologia produkcji kukurydzy, rozdz. X; red. Dubas A. Wyd. 
Wieś Jutra. Warszawa, 2004.
Michalski T. 2018. Chodzi o suche ziarno. Nowoczesna Uprawa nr 1, 
2018: 33‑36.
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liczba FAO – wskaźnik wczesności odmian czyli długość 
okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumulowania su‑
chej 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 odmian roślin 
uprawnych. Do jego podstawowych zadań należy m.in.: 
prowadzenie krajowego rejestru odmian, prowadzenie księ‑
gi ochrony wyłącznego prawa do odmian, wyrażanie zgody 
na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowa‑
dzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych 
do badań urzędowych.

PDOiR (pełna nazwa: Porejestrowe Doświadczalnictwo 
Odmianowe i Rolnicze) – system stworzony na bazie 
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), 
obejmującego swym zakresem nie tylko doświadczenia 
odmianowe, ale również odmianowo‑ 
agrotechniczne. Realizowane jest w formie różnych serii do‑
świadczeń w poszczególnych województwach i w skali całego 
kraju. Na podstawie jego wyników badań tworzone są w po‑
szczególnych województwach listy zalecanych do uprawy 
odmian na obszarze województwa.

SDOO - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

odmiana mieszańcowa kukurydzy – odmiana w stopniu 
F1/C1, w którym uzyskuje się efekt heterozji (bujności). Two‑
rzy się ją w wyniku krzyżowania odpowiednio dobranych 
komponentów matecznych i ojcowskich. Forma mateczna, 
od której pochodzą nasiona F1/C1, jest kastrowana (usu‑
nięcie wiech przed kwitnieniem ręcznie lub mechanicznie) 
lub genetycznie 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 występuje 
segregacja cech, która powoduje gwałtowny spadek plo‑
nów ziarna i kiszonki oraz obniżenie poziomu innych cech, 
dlatego nasiona F1/C1 nie mogą być przedmiotem dalszej 
reprodukcji.

wczesny wigor – szybki rozwój roślin w początkowym okre‑
sie wegetacji, wpływa na potencjał plonowania.

stay green – cecha utrzymująca zieloność liści i łodyg 
w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację 
składników pokarmowych i większą koncentrację suchej 
masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, 
a masa do zakiszania uzyskana z mieszańców typu „stay 
green” łatwiej się zakisza, dzięki wyższej 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 uzyskiwana 
z odkoszulkowanych, wilgotnych całych kolb. Sposób zbioru 
tą metodą pozwala uzyskać 10‑15% więcej 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 mieszańcowa poje‑
dyncza uzyskana z krzyżowania dwóch komponentów  
A x B, jest określana mianem mieszańca pojedynczego

TC – (ang. skrót: threeway cross) – odmiana mieszańcowa 
trójliniowa uzyskana z krzyżowania trzech komponentów, 
matecznego mieszańca AB i ojcowskiego C (AB x C)

Legenda (kierunki 
użytkowania):

            

Stopniowanie
Dotyczy profilu agronomicznego i tolerancji na choroby:
QQQQQ bardzo dobrze
QQQQ dobrze
QQ średnio

ZIARNO                   KISZONKA                     GRYS                     BIOETANOL                  BIOGAZ
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Obierz kurs na wczesny plonSM Pomerania

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ 

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 100 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

Zalety
• bardzo wysoka sztywność łodyg

• najniższa wilgotność ziarna w dwuleciu 
doświadczeń rejestrowych

• gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na 
przebieg pogody i niższych kosztów suszenia 

• bardzo dobrze znosi stanowiska słabe

• bardzo dobra korelacja wczesności i plonu

• jedna z najwcześniejszych odmian w ofercie 
rynkowej

• krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych 
zasiewów lub wcześniejszego zbioru 
pozwalającego na siew zbóż ozimych

• 102% wzorca w plonie ziarna w PDO 2019

• najniższa wilgotność ziarna w dośw. 
rejestrowych oraz w PDO 2019

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

FAO 200

NOWOŚĆ
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SM Pomerania    •    Wyniki plonowania

Doświadczenia porejestrowe 
COBORU na ziarno w grupie 
wczesnej - 2019 r. 

plon w dt/ha • % wzorca

Wyniki plonowania w SDOO. 
Doświadczenia porejestrowe na 
ziarno w grupie wczesnej,  
rok zbioru 2019

 Wilgotność ziarna w czasie zbioru %    
 Plon ziarna [dt/ha]

WrócikoWo

136,4 dt/ha 100%

Słupia Wielka 

140,3 dt/ha 112%

Smolice

150,8 dt/ha 106%

rychliki

106 dt/ha 109%
marianoWo

135,8 dt/ha 103%

krościna mała

119,3 dt/ha 103%

kościelna Wieś

68,9 dt/ha 108%

krzyżeWo

132 dt/ha 105%

Głubczyce

127,1 dt/ha 105%

cicibór Duży

80,7 dt/ha 114%

białoGarD

118,6 dt/ha 105%

pomera

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0
odmiany zagraniczne o FAO 210 SM Pomerania FAO 200

Porównanie najwcześniejszych 
odmian w badanym 2-leciu 
(2017-2018) 

‑ % wzorca dla plonu   
i zawartość wody w ziarnie  

O
D
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C
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Wyniki plonowania w SDOO

plon

109

108,5

108

107,5

107

106,5

106

wilg.

24,8 

24,6

24,4

24,2

24

23,8

23,6

108,8
dt/ha

SM Pomerania

106,9
dt/ha

Wzorzec

23,7

24,7

92,4 %

91,5%

93,3%

92,0
92,4

90,7
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Lider suchego ziarna SM Polonia

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

FAO 200-210

Zalety
• najniższa wilgotność ziarna w dwuleciu badań 

rejestrowych 

• jedna z najwcześniejszych odmian 
ziarnowych na rynku 

• bardzo dobrze znosi stanowiska stresowe 

• najwyższa odporność na wyleganie wśród  
rejestrowanych odmian 

• najwyższy plon ziarna wśród odmian  
o FAO 200-210, wyższy od większości  
z grupy wczesnej 

• bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb 

• bardzo dobry wczesny wigor 

• gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu 
na przebieg pogody i niższych kosztów 
suszenia 

• krótki okres wegetacji to możliwość 
opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego 
zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQQQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada  
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 100 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka
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SM Polonia    •    Wyniki plonowania

WĘGRZCE

116,8 dt/ha

23,5 %

WRÓCIKOWO

128,6 dt/ha

24,6 %

SMOLICE

155,6 dt/ha

21,5 %

KROŚCINA MAŁA

116,9 dt/ha

18,8 %

KRZYŻEWO

139,5 dt/ha

23,9 %

KAWĘCZYN

83,7 dt/ha

19,6 %

CHRZĄSTOWO

81,9 dt/ha

20,3 %

BIAŁOGARD

114,2 dt/ha

25,8 %

polonia

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno 
w grupie wczesnej, rok zbioru 2019   

Doświadczenia porejestrowe na ziarno 
w grupie wczesnej, rok zbioru 2019 

 plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] 
 wilgotność podczas zbioru [%]

Źródło: COBORU

100

95

90

85

80

75

70

99% 98% 97% 96% 96% 96% 95% 95% 95% 95%
93% 93% 93% 92% 92% 92% 92% 92% 91% 91% 91%

88% 88% 87%
85%

79%

86%

asd

76%asd

77%

Najwyższa odporność na wyleganie spośród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach 
rejestrowych w grupie wczesnej w latach 2018-19.
% roślin stojących

Niekwestionowany  
lider suchego ziarna!

Top 5 odmian z najniższą 
wilgotnością ziarna podczas zbioru 
w doświadczeniach rejestrowych, 
średnia z lat 2018-19

SM
 P
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SM
 P

om
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wilg.

20,6

20,5

20,4

20,3

20,2

20,1

20,0

plon

125

120

115

110

105

100

95

20,3
%

20,2
%

SM Polonia

20,3
%

SM Pomerania

20,3
%

SM Vistula

20,5
%

 Wilgotność ziarna w czasie zbioru %    
 Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
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117,1
dt/ha

110,1
dt/ha

103,7
dt/ha

119,9
dt/ha

112,4
dt/ha

plon

118

117

116

115

114

113

112

wilg.

23,8 

23,6

23,4

23,2

23

22,8

22,6

117,1
dt/ha

SM Polonia

114
dt/ha

Wzorzec

22,8

24,1
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Najwyższy plon!SM Vistula

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

Kierunki użytkowania

FAO 210-220

Zalety
• najwyższy plon ziarna w grupie wczesnej 

w doświadczeniach rejestrowych 2019  
- 11,3 t/ha (106% wzorca) 

• bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru  
– 21% średnia z lat 2018-19 

• wysoka sztywność łodyg – bardzo dobra 
odporność na wyleganie, bezpieczna uprawa 
i pewny zbiór 

• bardzo dobrze znosi stanowiska słabe 

• gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na 
przebieg pogody i niższych kosztów suszenia 

• krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych 
zasiewów lub wcześniejszego zbioru 
pozwalającego na siew zbóż ozimych 

• wysoka zdrowotność roślin 

• wysoki udział ziarna w kolbach 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada 
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 95 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka
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SM Vistula    •    Wyniki plonowania

plon

114

112

110

108

106

104

102

wilg.

25,5

25

24,5

24

23,5

23

22,5

 NR 1 

113,3 
dt/ha

106,9 
dt/ha

110,7 
dt/ha

111,7 
dt/ha

SM Vistula Wzorzec 
(wczesne)

plon

119

118

116

114

112

110

108

wilg.

25,5

25

24,5

24

23,5

23

22,5

119,2

114,0

SM Vistula Średnia z badanych 
odmian

Wzorzec 
(średniowczesne)

Wzorzec  
(średnio późne)

  Wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
  Plon w [dt/ha]

 wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
   plon ziarna [dt/ha]

Lider plonu w grupie wczesnej!

105

100

95

90

85

80

FAO 200 FAO 210 FAO 220 FAO 230

SM
 V

is
tu

la

Węgrzce

116,4 dt/ha

22,5 %

WrócikoWo

135,2 dt/ha

27,3 %

Smolice

158,3 dt/ha

21,4 %

krościna mała

120,0 dt/ha

18,7 %

kaWęczyn

86,5 dt/ha

21,6 %

chrząStoWo

80,6 dt/ha

23,5 %

Białogard

115,6 dt/ha

25,3 %

vist

krzyżeWo

141,6 dt/ha

24,1 %

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno 
w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

 plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] 
 wilgotność podczas zbioru [%]

Plon ziarna przy 14%  
wody [dt/ha] 

Źródło: COBORU, Lista Opisowa Odmian 
Kukurydza 2020, rok zbioru 2019

23,6

23,05

24,1

24,6
24,3

25,1

Źródło COBORU, Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020, rok zbioru 2019, ziarno grupa wczesna (dane w % wzorca, 100% = 106,9dt/ha)
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Źródło: COBORU
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Wolność wyboru SM Grot

Zalety
• najwyższy plon świeżej masy  

roślin COBORU 2019 

• nr 2 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych 
w plonie suchej masy 

• zdrowa odmiana o niższym od wzorca porażeniu 
głownią 

• wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu 
pozwalające uzyskać zadowalające plony 
kiszonki pod względem ilościowym 
i jakościowym 

• dobra strawność roślin o wysokiej zawartości 
energii 

• znakomite połączenie wczesności z wysokim 
potencjałem plonowania 

• bardzo dobry wczesny wigor 

• rewelacyjna odporność na wyleganie korzeniowe 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQ

Zalecana obsada 
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 95 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 kiszonka
 ziarno

    

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 220-230 
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SM Grot    •    Wyniki plonowania

660

640

620

600

580

560

540

570 dt/ha

 
110%

 NR 1 

627 dt/ha

WzorzecSM Grot

Plon świeżej masy [dt/ha]

171

170

169

168

167

166

165

167 dt/ha

 
102%

 NR 2 

170 dt/ha

WzorzecSM Grot

Plon ogólny suchej masy [dt/ha]

SMOLICE

665,2 dt/ha 100%

264,1 dt/ha 105%

RYCHLIKI

747,5 dt/ha 109%

255,6 dt/ha 116%

MARIANOWO

709,3 dt/ha 100%

229,8 dt/ha 102%

KOŚCIELNA WIEŚ

528,3 dt/ha 99%

180,5 dt/ha 105%

GŁODOWO

623,2 dt/ha 103%

199,9 dt/ha 100%

grot

Wyniki plonowania w SDOO

SDOO Doświadczenia porejestrowe 
COBORU w grupie wczesnej,  
rok zbioru 2020 

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

Źródło: COBORU
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FAO 220
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Rywal

Lokata

Kierunki użytkowania

    

Kierunki użytkowania

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Morfologia i genetyka
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

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 95 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

toleruje słabsze gleby

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 100 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

FAO 220

FAO 210
Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

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

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

• ziarno szybko uzyskuje dojrzałość fizjologiczną

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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FAO 220
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Skarb

Kierunki użytkowania

    

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 110 000

ziarno i CCM 80 000 80 000

toleruje słabsze gleby

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

FAO 220

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

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02
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Poloneza czas zasiaćSM Polonez

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 90 000 - 95 000 

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 kiszonka
 ziarno

    

Zalety
• dobre połączenie wczesności i plonu 

• stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku 
do odmian wzorcowych, co daje dłuższe 
pobieranie składników pokarmowych i wyższy 
plon ziarna

• wyjątkowa zdrowotność odmiany

 ‑ najniższe pośród badanych odmian porażenie 
plamistością pochew liściowych

 ‑ bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb: 
najlepszy wynik pośród wszystkich badanych 
odmian w 2017 roku oraz najlepsza średnia za 
2-lecie doświadczeń rejestrowych 

• w 2-leciu doświadczeń rejestrowych odmiana 
uzyskała 102,3% wzorca (210 dt/ha) plonu CCM

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowy (TC)
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

 

FAO 220-230
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SM Polonez    •    Wyniki plonowania

104

103

102

101

100

99

102,5%

101,5%

Plon ziarna Wilgotność

121,7  
dt/ha

27%

Plon ziarna przy 14% wilgotności 
i wilgotność w momencie zbioru
Doświadczenia rejestrowe 2016‑2017. 

Plon CCM w dt/ha
Badania rejestrowe 2016‑17

Węgrzce

133,2 dt/ha 107%

21,4%

WrócikoWo

142,1 dt/ha 102%

30,4%

Smolice

134,9 dt/ha 109%

17,7%

lućmierz

118,5 dt/ha 106%

29,6%

krościna mała

106,1 dt/ha 92%

17,8%

krzyżeWo

130,1 dt/ha 110%

26,1%

kaWęczyn

116,2 dt/ha 107%

21,6%

chrząStoWo

158,5 dt/ha 108%

23,1%

cicibór Duży

111,7 dt/ha 107%

19,9%

białogarD

134,4 dt/ha 104%

30,3%

polonez

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno, 
rok zbioru 2016 

 plon ziarna [dt/ha] oraz % wzorca 
 wilgotność podczas zbioru [%]

Wyniki plonowania w SDOO.
Doświadczenia rejestrowe na ziarno 
w grupie wczesnej, rok zbioru 2016

Źródło: COBORU

plon

130

128

126

124

122

120

118

plon

210

208

206

204

202

200

wilg.

24

23,8 

23,6

23,4

23,2

23

22,8

128,6
dt/ha

210
dt/ha

SM Polonez

SM Polonez

122,1
dt/ha

205
dt/ha

Wzorzec

Wzorzec

23,8%

23,0%
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Na straży wysokiego plonu ziarnaKosynier

Zalety
• wczesność, stabilność plonowania

• dobra odporność na fuzariozy kolb

• wyższe od wzorca udział ziarna w kolbach oraz 
odporność na wyleganie, natomiast niższe 
porażanie roślin omacnicą (Lista Opisowa 
Odmian, COBORU 2014)

• luźno ułożone liście okrywowe kolby ułatwiają 
dosychanie ziarna

• kolby w pełni zaziarnione (typu fix)

• odmiana pozwala obniżyć niebezpieczeństwo 
wystąpienia fuzarioz dzięki możliwości 
wczesnego zbioru

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQQ

stay green QQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 90 000 - 95 000 

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 220-230

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

Wyniki analiz jakościowych surowca kiszonkarskiego
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Każda cecha we właściwej tonacjiTonacja

Zalety
• wg wyników badań niemieckich bardzo dobra 

strawność całych roślin w uprawie na kiszonkę

• stabilność plonowania

• uniwersalność użytkowania

• bardzo wysoka odporność na fuzariozę kolb

• bardzo cienka osadka

• wczesna kiszonka dla wysokowydajnych krów 
mlecznych

• szczególnie przydatna w rejonach o krótkim 
okresie wegetacji

• bardzo dobre zaziarnienie kolb

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQQQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 90 000 - 95 000 

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 220-230

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02
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Nowa genetyka na wczesną kiszonkęFortop

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 95 000 

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 kiszonka
 ziarno

    

Zalety
• wczesne kwitnienie, krótki okres wegetacyjny

• nadaje się do uprawy na północy Polski, 
zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno

• w I roku doświadczeń rejestrowych (bardzo 
suchy 2015 rok), odmiana pokazała, że znosi 
okresowe niedobory wody, uzyskując 
najwyższy plon suchej masy ogółem pośród 
wszystkich badanych odmian prawie 
we wszystkich stacjach doświadczalnych

• dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin 
o strawności 73%

• dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego 
pod kątem zawartości skrobi, białka oraz 
włókna

• doświadczenia wstępne hodowcy z 5 lokalizacji 
w kraju wskazują na predyspozycje odmiany 
do uprawy także w kierunku ziarnowym, 
w których uzyskała wysoki plon suchego ziarna

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 230
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Fortop    •    Wyniki plonowania

  rejestrowe 2015‑2016
 porejestrowe 2017

106

104

102

100

98

96

94

103%

plon ogólny
suchej masy

102%

106%

plon ogólny świeżej 
masy

105%

101%

plon jednostek 
pokarmowych

101%

Wyniki doświadczeń.  
Wartości procentowe cech 
w stosunku do wzorca

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie 
wczesnej za rok 2017 

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

WĘGRZCE

614 dt/ha 106,6%  NR 1 

185,4 dt/ha 100,1%

WRÓCIKOWO

663 dt/ha 104,6%

232 dt/ha 110,4%  NR 1 

SMOLICE

851 dt/ha 106,2%  NR 1 

287,7 dt/ha 106,4%

RYCHLIKI

624 dt/ha 110,2%  NR 1 

172,9 dt/ha 100%

RADOSTOWO

692 dt/ha 110,9%  NR 1 

226,4 dt/ha 104,5%  NR 2 

MARIANOWO

614 dt/ha 113,3%  NR 1 

219,1 dt/ha 107,2%  NR 2 
ŁYSKI

601 dt/ha 116,2%  NR 1 

207,3 dt/ha 109,9%  NR 1 

KOŚCIELNA WIEŚ

613 dt/ha 105,0%  NR 1 

204,9 dt/ha 102,8%

KRZYŻEWO

668 dt/ha 104,0%

205,6 dt/ha 102,1%

GŁODOWO

778 dt/ha 104,4%  NR 1 

243,6 dt/ha 105,0%   NR 1 
GŁĘBOKIE

631 dt/ha 102,9%

225,7 dt/ha 104,3%

CHRZĄSTOWO

593 dt/ha 101,7%

196,7 dt/ha 103,3%

CICIBÓR DUŻY

453 dt/ha 122,4%  NR 1 

152,3 dt/ha 116,8%  NR 1 

fortop

Wyniki plonowania w SDOO

Źródło: COBORU
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Ulegnij pokusie !SM Pokusa

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 90 000 95 000

ziarno i CCM 80 000 85 000

Rejon uprawy
 kiszonka
 ziarno

  

Zalety
• odmiana zbadana przez COBORU w testach 

ziarnowych i kiszonkowych, uzyskując w obu 
kierunkach użytkowania dobre rezultaty: 
w plonie suchego ziarna 102% wzorca; 
w kiszonce: 102% w plonie ogólnym suchej 
masy

• dobre ulistnienie i pokrój odmiany dają dużą 
ilość kiszonki o dobrej jakości (z pożądanym 
ponad 50% udziałem kolb)

• dzięki wczesności odmiany rolnicy mają wybór 
co do jej przeznaczenia w uprawie niemalże 
w całym kraju

• pośredni typ ziarna flint/dent predysponuje 
odmianę do uprawy na dwa kierunki: flint 
to szklista skrobia bardziej preferowana 
w produkcji pasz, dent to wyższy plon 
w uprawie ziarnowej

• niższe od wzorca porażenie fuzariozami 
kolb, dzięki czemu uzyskuje się lepszą jakość 
handlową ziarna

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

Kierunki użytkowania

   

FAO 230-240

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 52 318 88 30
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SM Pokusa    •    Wyniki plonowania

110

105

100

95

90

85

102%

plon ziarna

103%

wilgotność

102%

plon ogólny  
suchej masy

108%

plon świeżej masy 

100%

plon suchej  
masy kolb

121,1
dt/ha

207,6  
dt/ha

624
dt/ha

 103
dt/ha

27,5%

Doświadczenia rejestrowe 2016-2017.

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie wczesnej 
COBORU za rok 2018.
 

 plon świeżej masy [dt/ha] i % wzorca. 

WĘGRZCE

812 dt/ha 101% 

WRÓCIKOWO

696 dt/ha 103%

ŚREM 

506 dt/ha 100% 

SULEJÓW

594 dt/ha 104% 

SMOLICE

904 dt/ha 106% 

RYCHLIKI

446 dt/ha 101%

RADOSTOWO

543 dt/ha 107% 

MASŁOWICE

485 dt/ha 102% 

MARIANOWO

698 dt/ha 102%
ŁYSKI

509 dt/ha 105%

KOŚCIELNA WIEŚ

465 dt/ha 101% 

KOBIERZYCE

692 dt/ha 105% 

KRZYŻEWO

571 dt/ha 103%

KAWĘCZYN

693 dt/ha 107%

GŁODOWO

553 dt/ha 102%

CHRZĄSTOWO

411 dt/ha 104%

pokusa

Wyniki plonowania w SDOO

Źródło: COBORU
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 Mocny w plonie ziarna i kiszonkiKonkurent

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 90 000 95 000 

ziarno i CCM 80 000 85 000 

Rejon uprawy
 kiszonka
 ziarno

  

Zalety
• odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej 

odporności na fuzariozę kolb

• kolby szybko oddają wodę w polu dzięki 
otwartym liściom okrywowym

• bardzo dobra omłacalność

Charakterystyka
• Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% 

pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany 
Opoka wskazują, że Konkurent może być 
dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 230-240
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Konkurent    •    Wyniki plonowania

Parametr parametry dobrej kiszonki  
(zawartość 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

Wyniki analiz jakościowych surowca kiszonkarskiego

WĘGRZCE

117,1 dt/ha 104%

WRÓCIKOWO

770 dt/ha  101%

258,7 dt/ha  102%

ŚWIEBODZIN

104,7 dt/ha 103%

ŚREM 

603 dt/ha 102%

203,6 dt/ha 105%

SKOŁOSZÓW

126,8 dt/ha 100%

RARWINO

128,8 dt/ha 105%

MASŁOWICE

673 dt/ha  104%

213,2 dt/ha 101%

KOŚCIELNA WIEŚ

518 dt/ha 104%

151,0 dt/ha 102%

CHRZĄSTOWO

616 dt/ha  102%

214,9 dt/ha 100%

konkurent

Wyniki plonowania w SDOO

Plon z doświadczeń ziarnowych  
i kiszonkowych

Źródło: wyniki PDOiR 2013 
 

  plon świeżej masy [dt/ha • % wzorca] 
  plon suchej masy [dt/ha • % wzorca] 
  plon ziarna [dt/ha • % wzorca]

Źródło: COBORU
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Silny na każdym polu SM Jubilat

Zalety
• wczesna odmiana o bardzo ładnych, 

cylindrycznych, idealnie wyrównanych i dobrze 
wypełnionych ziarnem kolbach

• w doświadczeniach rejestrowych na ziarno 
plonowała na poziomie najpowszechniej 
uprawianej w Europie w tej grupie wczesności 
odmiany jednego z zachodnich koncernów 
hodowlanych, przy niższej o 0,6% zawartości 
wody w ziarnie i mniejszym porażeniu łodyg 
fuzariozą

• dobra odporność na fuzariozę kolb

• odmiana polecana również do produkcji wysokiej 
jakości kiszonki z całych roślin

• bardzo dobry wczesny wigor siewek

• ziarno szybko oddaje wodę przez zbiorem

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000 – 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

 

FAO 230-240

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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Topowa wydajnośćSmolitop

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

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

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 100 000 – 105 000 100 000 – 105 000

ziarno i CCM 80 000 – 85 000 80 000 – 85 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

    

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

Kierunki użytkowania

FAO 230

Wyłączny 
dystrybutor na 
terenie Polski: 
tel. +48 668 819 605

Odmiana 
produkowana  
przez Saatbau  
Polska Sp. z o.o. 
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Struktura plonu w finezyjnych 
proporcjachSM Finezja 

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 240

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 85 000 85 000 – 90 000

Rejon uprawy

   kiszonka

  

Zalety
• 1. miejsce w plonie suchej masy 

w doświadczeniach rejestrowych (107% 
wzorca)

• 101% wzorca w plonie suchej masy kolb oraz 
102% w zawartości suchej masy w kolbach 
(doświadczenia rejestrowe 2014 – 2015)

• wyjątkowa stabilność plonowania w różnych 
klimatycznie sezonach wegetacji 2014 – 2015

• dobra struktura plonu – korzystna korelacja 
parametrów ilościowych i jakościowych 
w użytkowaniu na kiszonkę

• mocne natężenie cechy stay green pozwala 
na opóźnienie zbioru przy zachowaniu dobrych 
parametrów jakościowych kiszonki
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SM Finezja    •    Wyniki plonowania

106

104

102

100

98

96

94

105,6%

plon ogólny
suchej masy

100,8%

plon suchej
masy kolb

102%

zawartość suchej
masy w kolbach

Doświadczenia 
porejestrowe na kiszonkę 
COBORU za rok 2016.
 

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

WĘGRZCE

606 dt/ha 109%

241 dt/ha 105%

WRÓCIKOWO

742 dt/ha 105%

258,1 dt/ha 105%

TOMASZÓW BOL.

684 dt/ha 108%

655 dt/ha 103%
SŁUPIA 

612 dt/ha 103%

209,1 dt/ha 105%

SULEJÓW

600 dt/ha 109%

226,1 dt/ha 110% 

SMOLICE

650 dt/ha 114%

258,5 dt/ha 112%

SIEDLCE

614 dt/ha 100%

275,3 dt/ha 100%

RYCHLIKI

574 dt/ha 113%

182,2 dt/ha 104%

RARWINO

546 dt/ha 106%

212,8 dt/ha 108%

RADOSTOWO

591 dt/ha 102%

203,7 dt/ha 98%

ŁYSKI

723 dt/ha 108%

250,5 dt/ha 104%

KOŚCIELNA WIEŚ

553 dt/ha 109%

178,6 dt/ha 103%

KOBIERZYCE

688 dt/ha 108%

253,4 dt/ha 107%

KRZYŻEWO

715 dt/ha 103%

221,5 dt/ha 97%

KAWĘCZYN

444 dt/ha 113%

180,2 dt/ha 106%

GŁODOWO

633 dt/ha 113%

192,9 dt/ha 104%
CHRZĄSTOWO

715 dt/ha 108%

238,8 dt/ha 104%

CICIBÓR DUŻY

605 dt/ha 105% 
205,4 dt/ha 99%

finez

Doświadczenia rejestrowe na kiszonkę  COBORU 
2014-2015
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

Wyniki plonowania w SDOO

Źródło: COBORU
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Wytoczył najcięższe działoKanonier

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

• bardzo wysoka strawność odmiany 72,88%*

• NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy (zawartość powyżej 
6,5 oznacza paszę bardzo dobrej do doskonałej 
jakości)*

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000 – 82 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

FAO 240

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski  
tel. +48 58 762 80 39

*) źródło: Biberach (południe Niemiec); 2015
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Kanonier    •    Wyniki plonowania

Doświadczenia porejestrowe 
COBORU 2015.   
Grupa średniowczesna

Plon ziarna przy 14% wilgotności  
(% wzorca).  

rejestrowe 
2013‑2014

porejestrowe 
2015

porejestrowe 
2015 w rej. 
północnym

Kanonier na tle odmian o FAO 240,  
zarejestrowanych w tym samym roku. 
Plon ziarna w dt/ha przy 14% wody. 

Wyniki doświadczeń ziarnowych. 
Plon ziarna przy 14% wody. Wartości procentowe w stosunku do wzorca

112

108

104

100

96

92

88

104

103

102

101

100

99

 

111,0
dt/ha

 

109,9 
dt/ha

 

109,4  
dt/ha 

111,6  
dt/ha

 
104%

 
101%

 
100%

 

107,4  
dt/ha

Kanonier inne odmiany wzorzec

Słupia Wielka 

100,9%

Smolice

113,7%

RaRWino

104,3%

paWłoWice

101,6%

maSłoWice

116,5%

lućmieRz

108,0%

kRościna mała

103,4%

kościelna Wieś

108,4%

kRzyżeWo

102,7%

BiałogaRd

103,8%

kanon

Wyniki plonowania w SDOO

Źródło: COBORU
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Wielki plon ziarna!SM Hetman

Zalety
• 2. miejsce w plonie ziarna 

w doświadczeniach rejestrowych  
(104% wzorca)

• bardzo wczesny wigor siewek

• dobra odporność na wyleganie

• przydatność do uprawy na CCM potwierdziło 
wyższe od wzorca plonowanie w obu latach 
doświadczeń rejestrowych

• bardzo wysoka odporność na fuzariozy łodyg, 
a szczególnie kolb

• szybko gromadzi wysoki poziom skrobi, 
przydatny w produkcji skrobi z ziarna

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

 

FAO 240

Producent
Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 62 786 84 00 
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Odmiana na medalSM Hubal 

Zalety
• uniwersalność użytkowania – odmiana uzyskała 

rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale 
była również badana z dobrym wynikiem na ziarno 
(101% wzorca)

• bardzo dobra sztywność łodygi i odporność 
na fuzariozy, cechy bardzo przydatne szczególnie 
w uprawie na ziarno

• mocny stay green pozwala na dłuższe pobieranie 
składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, 
a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność od-
miany i wydłuża optymalny czas zbioru

• najwyższy plon ogólny suchej masy 
w doświadczeniach rejestrowych w 2014 r. 
(108,2% wzorca), a w 2014-2015 średnio 105% 
wzorca

• plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje 
uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki

• dobra odporność na głownię guzowatą

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

FAO 240

Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014‑2015 (% wzorca)

110

105

100

95

90

85

105,2%

plon ogólny 
suchej masy

104,0%

plon suchej 
masy kolb

105,4%

plon jednostek 
pokarmowych

Producent Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 602 862 369
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Raj dla krowiego okaOpoka

Zalety
• cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych 

roślin (cecha potwierdzona w badaniach COBORU)

• stabilna 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 plonowania
W badaniach rejestrowych uzyskała 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.

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 100 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

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

Kierunki użytkowania

  

FAO 240

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

Wyniki analiz jakościowych surowca kiszonkarskiego

Parametr Wartość pożądana 
[g/kg] s.m.

OPOKA

VEM (jednostka ener-
get. prod. mleka)

min. 930 959

VEVI (jednostka ener-
get. prod. mięsa) 

min. 960 1014

Skrobia min. 300 307
Włókno maks. 200 189

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

Kresowiak

Kierunki użytkowania

  

Kierunki użytkowania

 

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC) 
typ ziarna: semi flint

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 90 000 100 000

średnie

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 95 000 95 000 

ziarno i CCM 75 000 - 80 000 75 000 - 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

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)

Zalety
• 102,5% wzorca  s.m. ogółem przy 51,2% udziale kolb
• w badaniach rej. wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem 

suchej masy w kolbach (53,8%) przy zbiorze (102,7%) -  
najwyższa wartość spośród wszystkich odmian w 2. roku badań

• rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością 
pochew liściowych 

• bardzo szybki wzrost początkowy

Adler Agro Sp. z o.o.: tel. 85 741 86 50
PHU Agro – As:  tel. 77 415 57 00
Agrochest Sp. z o.o.: tel. 61 818 88 88
Agro‑Sieć Sp. z o.o.: tel. 56 677 04 60 FAO 240

FAO 230-240
Odmiana produkowana wyłącznie przez 
Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Możesz na nim polegać!SM Zawisza

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 80 000 

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Zalety
• bardzo dobry wzrost początkowy 

umożliwiający wcześniejszy wysiew na wiosnę

• 2. miejsce w plonie suchej i świeżej masy 
w doświadczeniach rejestrowych 2014 – 2015 
z wysokim udziałem kolb

• znacząco lepszy na tle badanych odmian wynik 
plonu jednostek pokarmowych – 105% wzorca

• wyniki doświadczeń wstępnych wskazują 
na jej przydatność także do uprawy w kierunku 
wykorzystania na ziarno w I i II rejonie

• niższe od wzorca uszkodzenia roślin 
spowodowane przez omacnicę

• rośliny mało podatne na wyleganie

FAO 240-250
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SM Zawisza    •    Wyniki plonowania

103

102

101

100

99

98

97

100%

plon ogólny
suchej masy

100%

plon ogólny
świeżej masy

102%

zawartość suchej
masy w kolbach

SIEDLCE

621 dt/ha 101%

278 dt/ha 101%

RYCHLIKI

522 dt/ha 103%

183,6 dt/ha 105%

RARWINO

552 dt/ha 107%

210,3 dt/ha 106%

KOŚCIELNA WIEŚ

522 dt/ha 103%

183,3 dt/ha 106%

KRZYŻEWO

676 dt/ha 98%

225,5 dt/ha 99%

CHRZĄSTOWO

668 dt/ha 100%

235,8 dt/ha 103%

CICIBÓR DUŻY

623 dt/ha 108%

204,9 dt/ha 98%

zawi

MASŁOWICE

749 dt/ha 106%

249,3 dt/ha 101%

ŚREM 

571 dt/ha 96%

205,5 dt/ha 99%

WRÓCIKOWO

709 dt/ha 100%

244,1 dt/ha 99%

SŁUPIA 

600 dt/ha 101%

199,8 dt/ha 100%

SMOLICE

610 dt/ha 107%

248,8 dt/ha 107%

KAWĘCZYN

384 dt/ha 97%

167,9 dt/ha 99%

GŁODOWO

581 dt/ha 103%

187,6 dt/ha 101%

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę COBORU  
za rok 2016.
 

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

Doświadczenia porejestrowe na kiszonkę 
COBORU 2016
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

Wyniki plonowania w SDOO

Źródło: COBORU
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Wysoki plon ziarna i kiszonkiSM Prezent

Zalety
• bardzo wysoki plon ogólny s. m. – w 2014 

i 2015 odmiana uzyskała najwyższy wynik 
pośród badanych odmian, tj. odpowiednio 
108,9% oraz 105,9% wzorca

• wysoki potencjał plonowania potwierdzony 
w suchym roku 2015 predysponuje 
ją do uprawy na słabszych glebach

• przydatna również do uprawy na ziarno, 
co potwierdziły wyniki dośw. wstępnych (2014 r.) 
i 1. rok dośw. rejestr. w 2015 r. (101% wzorca)

• odmiana wysoka, dobrze ulistniona o niższym 
o 3% od wzorca porażeniu omacnicą 
prosowianką

• rośliny niewylegające o wyższej od wzorca 
odporności na fuzariozy łodyg

• dodatkowy tydzień na opóźnienie zbioru dzięki 
długo utrzymującej się zieloności roślin

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

    

FAO 240-250

Odmiana produkowana wyłącznie przez 
Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Odmiana ponad wszystkie!Bogoria

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.

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 – 90 000 90 000 – 95 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

 

FAO 250

104

103

102

101

100

99

98

100%

plon ogólny
suchej masy

101%

plon suchej
masy kolb

102%

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

104%

zawartość suchej
masy w kolbach

Wyniki doświadczeń pojestrowych 2015 
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

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

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez Małopolską 
Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Potęgą jest i basta !SM Boryna

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

   

FAO 250

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 95 000

Rejon uprawy

   kiszonka

  

Zalety
• dobra odporność na głownię guzowatą kolb 

(w 2018 roku najniższy poziom porażania na tle 
badanych odmian)

• w sezonie zimnej wiosny 2017 roku odmiana 
uzyskała wysoką ocenę wschodów

• wysoki status zdrowotny odmiany potwierdza 
także odporność na plamistość pochew 
liściowych

• dobre parametry kiszonkarskie

• wyniki strawności całych roślin w ścisłej 
czołówce wyników doświadczenia

• NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 2-lecie) 
poświadcza o przydatności odmiany do 
sporządzania kiszonek wysokiej jakości

• pokrój rośliny predysponuje odmianę do 
uprawy na biogaz

NOWOŚĆ
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SM Boryna    •    Wyniki plonowania

108

106

104

102

100

98

96

102%

100%

 

1*

miejsce

107%

plon suchej 
masy

wzorzec plon świeżej 
masy

*) w 2017 wśród badanych odmian 
w doświadczeniach rejestrowych

  SM Boryna
 Wzorzec

WĘGRZCE

713,3 dt/ha 110%

230,8 dt/ha 108%

SMOLICE

602,3 dt/ha 109%

232,1 dt/ha 105%

RADOSTOWO

663,1 dt/ha 105% 
214,3 dt/ha 102%

MARIANOWO

628,6 dt/ha 111% 
184,2 dt/ha 100%

KOBIERZYCE

638,1 dt/ha 114%

228,1 dt/ha 105%

KRZYŻEWO

775,8 dt/ha 105%

242,8 dt/ha 100%

GŁĘBOKIE

670,5 dt/ha 112%

221,5 dt/ha 104%

CICIBÓR DUŻY

370,9 dt/ha 108%

146,1 dt/ha 112%

boryna

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie 
średniowczesnej COBORU  
za rok 2019.
 

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

Doświadczenia rejestrowe na kiszonkę  
COBORU 2017-2018
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

Doświadczenia rejestrowe na kiszonkę  COBORU 
2017-2019.  Odmiany średniowczesne
plon świeżej masy odmian [dt/ha]

  SM Boryna
 Wzorzec

Wyniki plonowania w SDOO

700

600

500

400

300

200

100

0

619 
dt/ha

522 
dt/ha

537 
dt/ha

563 
dt/ha 505 

dt/ha
507 
dt/ha

2017 2018 2019

Źródło: COBORU
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Nastawiony na wygrywanie SM Kurant

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 83 000 86 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalety
• Wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe 

podczas kluczowych faz wegetacji roślin:  
na stres niedoboru wody w glebie w okresie 
kwitnienia roślin i formowania ziarna oraz na stres 
zimna i chłodów w okresie wiosennego wzrostu 
młodych roślin.

• Duża stabilność (%) plonowania w zmiennych 
warunkach przebiegu pogody w trakcie wegetacji 
w kolejnych latach. 

• Dobra ekspozycja cechy przedłużonej 
zieloności roślin – stay green daje większą 
elastyczność i swobodę w wydłużeniu terminu 
zbioru kukurydzy na kiszonkę.

• Kolba typu FLEX – umożliwia właściwą reak-
cje roślin na zmniejszoną obsadę roślin na polu 
co przyczynia się do większej tolerancji na nieko-
rzystne warunki uprawy i pogodowe szczególnie 
w początkowych fazach wzrostu młodych roślin.

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

Kierunki użytkowania

FAO 250

Nagrodzona na targach  
Polagra Premiery 2020

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski  
tel. +48 791 671 282 

Wyłączna sprzedaż na 
terenie Polski  
tel. +48 58 762 80 39
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SM Kurant    •    Wyniki plonowania

Bardzo wysoki potencjał 

plonowania w użytkowaniu 

na kiszonkę udowodniony w latach 

doświadczeń rejestrowych 

2015 i 2016 w COBORU oraz 

doświadczeń porejestrowych 

i rozpoznawczych COBORU/ PZPK 

w 2017 roku w Polsce.

Plon ogólny suchej masy dt/ha – % wz. Plon świeżej masy dt/ha – % wz.

 doświadczenia porejestrowe – PDOiR (% względem wzorca)

2018 r. 211,7 – 104% NR 2 619 – 108% NR 2

2017 r. 213,6 – 106% NR 1 663 – 113% NR 1

 doświadczenia rozpoznawcze – CCA (% względem śr. grupy)

2018 r. 236,7 – 107%  NR 2 696 – 108% NR 2

2017 r. 235,1 – 113%  NR 1 721 – 119% NR 1

Pożądana struktura plonu 

i wysoka wartość żywieniowa 

predystynują do produkcji 

wysokoenergetycznej kiszonki.

plon ogólny suchej masy kolb [dt/ha] 
dośw. rejestrowe / porejestrowe

100,7  / 110,4

udział s.m. kolb w plonie ogólnym s. m. [%] 
dośw. rejestrowe/porejestrowe

50 / 51,9

plon jednostek pokarmowych [tys. z ha] 2017 r. – 23,68 – 105% NR 1  
2016 r. – 23,86 – 105% 
2015 r. – 20,64 – 109% NR 1

WĘGRZCE

723 dt/ha 110%   NR 1 

224,4 dt/ha 105%

WRÓCIKOWO

851,0 dt/ha 116%   NR 1 

275,6 dt/ha 120%   NR 1 

SMOLICE

908,0 dt/ha 120%   NR 1 

290,6 dt/ha 112%   NR 1 

RYCHLIKI

692,0 dt/ha 127%   NR 1 

202,3 dt/ha 109%   NR 2 

RARWINO

442 dt/ha 103% 
170,5 dt/ha 105%   NR 3 

RADOSTOWO

656,0 dt/ha 114%  NR 1 

218,1 dt/ha 106%  NR 3 

MASŁOWICE

693 dt/ha 111%   NR 2 

225,1 dt/ha 102%

KOŚCIELNA WIEŚ

639,0 dt/ha 120%   NR 1 

201,5 dt/ha 111%   NR 1 

KOBIERZYCE

660 dt/ha 117%   NR 1 

236 dt/ha 127%   NR 1 

KRZYŻEWO

647 dt/ha 111%   NR 1 

211 dt/ha 103%

ŁYSKI

691,0 dt/ha 129%   NR 1 

237,9 dt/ha 122%   NR 1 

MARIANOWO

676,0 dt/ha 121%   NR 1 

218,3 dt/ha 115%   NR 1 

KAWĘCZYN

477 dt/ha 117%

167 dt/ha 109%

GŁODOWO

807 dt/ha 109%   NR 2 

250,7 dt/ha 107%    NR 1 

GŁĘBOKIE

769 dt/ha 121%   NR 1 

244,7 dt/ha 110%   NR 2 

CICIBÓR DUŻY

459,0 dt/ha 127%   NR 1 

145,5 dt/ha 118%   NR 1 

kurant

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie 
średniowczesnej COBORU za 
rok 2017.

 Plon świeżej masy [dt/ha • % wzorca]
 Plon ogólny suchej masy [dt/ha • % wzorca]

Wyniki plonowania w SDOO

Zdaniem hodowcy...
W formule mieszańca SM Kurant zawiera się najnowsza genetyka z programu 
hodowli kukurydzy w HR Smolice, która pozwala uzyskać niespotykany do-
tychczas w tej grupie wczesności poziom plonowania przekraczający 1000 dt 
zielonej masy z ha oraz zbliżony do 300 dt suchej masy z całych roślin. Dla pro-
ducentów kiszonki niezwykle ważne jest, że przy tak wysokim plonie całych 
roślin, udział plonu kolb wynosi powyżej 50%. O tak wysokich parametrach 
odmiany decyduje jedna z linii wsobnych tworzących jej formułę, która oprócz 
właściwej sobie nazwy kodowej, jest przez hodowców nazywana po prostu 
„Gigant”. Ta linia wnosi do odmiany nie tylko swoje parametry fizyczne (wyso-

kość roślin i bujne ulistnienie) ale także bardzo silne i równe znamionowa-
nie, czyli kwitnienie kolb, a to jest cecha charakteryzująca genotypy dobrze 
przystosowane do warunków stresowych w okresie wegetacji. Aby w pełni 
wykorzystać walory tej odmiany należy ją wysiewać w gęstości niewiele 
wyższej od zalecanej przy uprawie na ziarno, aby osiągnąć 85 000 roślin/
ha do zbioru przy mniej korzystnych warunkach glebowych. W ten sposób 
uzyskuje się nie tylko bardzo wysoki plon ogólny ale także jeszcze lepszą 
jego strukturę, poprzez zwiększony udział kolb.

prof. dr hab. Józef Adamczyk, Kierownik 
Działu Hodowli Kukurydzy HR Smolice

Źródło: COBORU
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Zabezpieczenie wysokiego plonuRosomak

Morfologia i genetyka
typ odmiany:  
pojedyncza (SC)
typ ziarna:  
semi flint / semi dent

Kierunki użytkowania

  

FAO 250-260

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQQ

dry down QQQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQ

wysokość roślin QQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 90 000 90 000

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 75 000 – 80 000

Rejon uprawy
 ziarno
   kiszonka

  

Zalety
• przystosowana do uprawy na glebach lżejszych 

oraz rejonach o mniejszej ilości opadów 
atmosferycznych

• kolby łatwo omłacają się z ziarna

• szybki dry down (kolby efektywnie pozbywają 
się wody)

• wysoki udział ziarna w kolbach i nieco niższe 
wyleganie w porównaniu do wzorca (Lista 
Opisowa Odmian, COBORU 2014)

• bardzo dobre wypełnienie kolb ziarnem

• silny wzrost początkowy, rośliny dość wysokie 
o dobrej sztywności łodyg

• znakomita odporność roślin na choroby - 
fuzariozę kolb i głownię guzowatą

• bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla 
krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie 
lub kiszenie

Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 602 862 369
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Rosomak    •    Wyniki plonowania

Odmiana bardzo tolerancyjna na suszę, 
co potwierdziły w Polsce lata 2013 i 2015. Jedna 
z nielicznych odmian, która na tle innych najdłużej 
zachowywała zieloność liści i wytwarzała duże 
kolby. Zdjęcie wykonano w lipcu 2015 w warunkach 
dewastującej suszy

ZYBISZÓW

121,5 dt/ha 108%

WĘGRZCE

116,1 dt/ha 103%

TOMASZÓW BOL.

143,3 dt/ha 111%

ŚWIEBODZIN

130,8 dt/ha 113%

SŁUPIA WIELKA 

133,9 dt/ha 107%

ŚREM 

132,7 dt/ha 107%

SKOŁOSZÓW

142,6 dt/ha 106%

GŁĘBOKIE

122,1 dt/ha 104%

CHRZĄSTOWO

140,0 dt/ha 109%

CICIBÓR DUŻY

100,6 dt/ha 116%

Rosomak

Wyniki plonowania w SDOO

Ziarnowe doświadczenia 
porejestrowe COBORU w 2013 r.  
Grupa średniopóźna
 

  Plon przy wilgotności 14%,  
[dt/ha i % wzorca].  
 

Flagowa odmiana 
uhonorowana 
 przez branżowych 
ekspertów, 
 producentów 
oraz sympatyków 
 kukurydzy.
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Wyborna kiszonkaKoneser

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000 90 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

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

• dłuższa przydatność do zbioru na kiszonkę 
(mocny stay green)

• łączy w sobie wysokie parametry ilościowe i 
jakościowe plonu

• bardzo wysoka zawartość skrobi

Charakterystyka
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.

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

  

FAO 260
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Koneser    •    Wyniki plonowania

104

103

102

101

100

99

102,5%

plon ogólny
suchej masy

101,5%

plon suchej
masy kolb

101,5%

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

102,3%

zawartość suchej
masy w kolbach

Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013/2014.  
Grupa średniopóźna 

Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca 

WRÓCIKOWO

112,3%

ŚREM 

107,6%

SMOLICE

106,0%

RYCHLIKI

101,6%

RADOSTOWO

105,0%

PRZECŁAW

103,0%

BIAŁOGARD

101,3%

koneser

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe 
COBORU 2015.  
Grupa średniopóźna
 

  plon suchej masy ogółem [% wzorca] 
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Zawsze na czele!Legion

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 85 000 90 000 – 95 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalety
• bardzo wysoki potencjał plonowania 

potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi 
i porejestrowymi

• wysoka wartość żywieniowa: plon ogólny 
suchej masy i dobra struktura plonu 

• znakomita strawność: wg DINAG 53,8% 
(DINAG > 52% - b. wysoka strawność włókna); 
strawność całych roślin – 73%; źródło: średnia 
z 5 miejscowości; Francja 2015

• bardzo dobry wigor młodych roślin po 
wschodach

• dobra adaptacja do zmiennych warunków 
glebowych i środowiska

• znakomita w wykorzystaniu na biogaz

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

  

FAO 260-270

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 52 318 88 30
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Legion    •    Wyniki plonowania

Wyniki doświadczeń rejestrowych (2012-2013)

plon jednostek 
pokarmowych

plon suchej  
masy kolb

zawartość suchej 
masy w kolbach

WĘGRZCE

727 dt/ha 106%

241 dt/ha 105%

WRÓCIKOWO

682 dt/ha 105%

234 dt/ha 107%

TOMASZÓW BOL.

699 dt/ha 105%

223 dt/ha 105% SŁUPIA 

790 dt/ha 103%

225 dt/ha 107%

ŚREM 

585 dt/ha 110%

178 dt/ha 103%
SULEJÓW

693 dt/ha 106%

298 dt/ha 110%

RYCHLIKI

529 dt/ha 106%

189 dt/ha 104%

PAWŁOWICE

651 dt/ha 111%

225 dt/ha 103%

KRZYŻEWO

717 dt/ha 114%

244 dt/ha 111%

CHRZĄSTOWO

557 dt/ha 104%

188 dt/ha 100%

CICIBÓR DUŻY

630 dt/ha 112%

212 dt/ha 105%

Legion

Wyniki plonowania w SDOO

Kiszonkowe doświadczenia 
porejestrowe COBORU 
w 2014 r. grupa średniopóźna
 
 

  plon świeżej masy [dt/ha • % wzorca] 
  plon suchej masy [dt/ha • % wzorca] 

110

105

100

95

90

85

 
1. miejsce

106%

 
1. miejsce

104%

 
1. miejsce

104%

 
102%

 
101%

plon świeżej masy plon suchej masy
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Kiszonkowy zawrót głowyPodlasiak

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQ

stay green QQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 83 000 85 000 – 90 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalety
• 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem w obu 

latach doświadczeniach  rejestrowych (średnio 
107,7% wzorca)

• odmiana o bardzo wysokim potencjale 
plonowania

• rośliny bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze 
ulistnione (najwyższa odmiana w palecie HR 
Smolice). Umożliwia to uzyskanie rekordowego 
plonu zielonej masy oraz wykorzystanie do 
produkcji biogazu

• rośliny długo zachowują zieloność, co pozwala nieco 
opóźnić zbiór na kiszonkę

Charakterystyka
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.

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC) 
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

  

FAO 260

Wyłączny dystrybutor na 
terenie Polski  
tel. +48 25 792 30 66 
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Podlasiak    •    Wyniki plonowania

Plon ogólny suchej masy (% wzorca) Plon świeżej masy (% wzorca) 

110

108

106

104

102

100

114

112

110

108

106

104

102

103%

108% 108%

104%

110%

113%

porejestrowe 
2015

rejestrowe 
2014

rejestrowe 
2013

porejestrowe 
2015

rejestrowe 
2014

rejestrowe 
2013

SMOLICE

100,7%

RADOSTOWO

107,0%

PRZECŁAW

106,2%

MASŁOWICE

111,7%

BIAŁOGARD

110,3%

KOBIERZYCE

103,1%

KRZYŻEWO

109,7%

RARWINO

104,3%

SŁUPIA 

100,7%

KOŚCIELNA WIEŚ

101,0%

podlasiak

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe 
COBORU 2015.
 
Plon suchej masy ogółem (% wzorca).  
Grupa średniopóźna

Doświadczenia na kiszonkę
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Wydajność na słabych glebach SM Furman

Zalety
• doskonałe połączenie wysokich plonów 

i bardzo dobrej jakości kiszonki

• szybki wzrost początkowy

• w sezonach niesprzyjających uprawie 
kukurydzy pozwala uzyskać zadowalające 
efekty

• odmiana odporna na plamistość pochew 
liściowych

• stabilnie plonuje w każdym ze wskaźników 
wartości użytkowej

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 85 000- 90 000 90 000 – 95 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

  

FAO 260

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski  
tel. +48 56 682 38 88 
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SM Furman    •    Wyniki plonowania

plon ogólny
suchej masy

wskaźnik  
koncentracji  

energii

plon suchej
masy kolb

plon jednostek 
pokarmowych

zawartość  
suchej masy  

w plonie ogółem

plon ogólny  
świeżej masy

zawartość  
suchej masy  
w kolbach

plon świeżej  
masy kolb

udział kolb  
w plonie  
ogólnym  

suchej masy

105

100

95

90

85

80

105

100

95

90

85

80

 
102%

 
102%

 
101%

 
101%

 
101%

 
101%

 
102%

 
100%

 
101%

Doświadczenia rejestrowe 2015 - 2016
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca

Tomaszów bol.

647 dt/ha 101,3%

199,5 dt/ha 102,8%

smolice

832 dt/ha 107,1%

299,4 dt/ha 108,2%

Rychliki

606 dt/ha 109,2%

200,3 dt/ha 111,3%

RaRwino

500 dt/ha 105,7%

182,6 dt/ha 107,2%

maRianowo

625 dt/ha 104,9%

189,6 dt/ha 100,5%

Łyski

608 dt/ha 101,7%

200 dt/ha 101,4%

furman

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie 
średniopóźnej COBORU 
za rok 2017. 

  plon świeżej masy [dt/ha • % wzorca] 
  plon suchej masy [dt/ha • % wzorca]
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Postaw na masęVitras

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

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQ

stay green QQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 90 000 100 000

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany:  trójliniowa (TC)
typ ziarna:  dent

Kierunki użytkowania

 

FAO 260

Wyniki doświadczeń porejestrowych 2010. 
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

108

106

104

102

100

98

103%

108%

105%

101%

plon ogólny
suchej masy

plon ogólny
świeżej masy

plon suchej
masy kolb

plon jedn. 
pokarmowych

Wyłączni dystrybutorzy na terenie Polski

VITTRA BIS, Kusowo
tel. 602 479 988 

AGROPOL RYKI
tel. +48 602 862 369 
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Rzeka mleka SM Ameca

Zalety
• typowa odmiana kiszonkowa gwarantująca 

uzyskanie dużo i dobrej jakości paszy (średnio 
105% wzorca w latach 2014 – 2015)

• stabilne plonowanie

• dobry wczesny wigor

• dobre ulistnienie zapewnia wysoki  
plon świeżej masy

• mocny stay green pozwala na większą 
elastyczność w wyborze terminu zbioru

• wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara 
(104% wzorca)

• długie kolby, odporne na porażenie głownią

• kiszonka o wysokiej zawartości skrobi

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 85 000 85 000 – 90 000

Rejon uprawy

   kiszonka

  

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC) 
typ ziarna:  semi flint

Kierunki użytkowania

 

FAO 260

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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Masz pole do PopisuSM Popis

Zalety
• odmiana badana w grupie odmian 

średniopóźnych, a więc tych o najwyższym 
potencjale plonowania, uzyskała w plonie 
suchej masy całych roślin 106% średniego 
plonu odmian wzorcowych, przy wyższej 
o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach

• jedna z najwyższych odmian w smolickiej 
ofercie, co wskazuje na jej wykorzystanie także 
do produkcji biogazu

• wysoka odporność na fuzariozy potwierdzona 
w obu latach doświadczeń rejestrowych

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 
typ ziarna: semi flint

Kierunki użytkowania

 

FAO 270

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQQ

tolerancja na suszę QQQQ

dry down QQQ

stay green QQQQ

odporność na wyleganie QQQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQQQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 85 000 85 000 – 90 000 

Rejon uprawy

   kiszonka

  

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski 
tel. +48 602 862 369 
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SM Popis    •    Wyniki plonowania

Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca

108

106

104

102

100

98

96

105,7%

plon ogólny 
suchej masy

108,1%

plon ogólny 
świeżej masy

103,8%

plon jednostek 
pokarmowych

101,8%

zawartość suchej 
masy w kolbach

Węgrzce

106,5%

Słupia 

102,6%

Śrem 

105,8%

rychliki

105,6% • 100,6%

radoStoWo

100,4% • 100,8%

paWłoWice

107,7% *

przecłaW

110,0%

maSłoWice

111,3% • 101,5%

koŚcielna WieŚ

110,3%

krzyżeWo

114,1% • 103,6%

chrząStoWo

100,1% • 102,8%

łySki

108,7%

cicibór duży

101,6%Smolice

104,1%

kobierzyce

100,6%

marianoWo

100,4%

popis

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia COBORU. 
Plon ogólny suchej masy 
(% wzorca) 

  rejestrowe 2014‑2015  
      (*) wynik tylko za 2014) 

  porejestrowe 2016
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Zawsze pierwszy...SM Piast

Profil agronomiczny
wzrost początkowy QQQ

tolerancja na suszę QQQ

dry down QQ

stay green QQQQQ

odporność na wyleganie QQQ

słabe gleby QQQQQ

zimne gleby QQ

wysokość roślin QQQQQ

 
Odporność na choroby

fuzarioza QQQQ

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 80 000 – 85 000

średnie i dobre

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalety
• najpóźniejsza odmiana w palecie polskich 

odmian

• nr 1 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych w 
plonie suchej i świeżej masy

• mocna cecha stay green pozwala na opóźnienie 
terminu zbioru

• odmiana daje wysokie plony suchej masy 
na terenie całego kraju (% wzorca; średnia 
z 2017-2018): Radostowo - 108,2%, Krzyżewo 
– 104,5%, Śrem Wójtostwo – 106,5%, Rychliki – 
108,6% (dane z 2018), Kościelna Wieś – 102,4%, 
Chrząstowo – 104,3%, Masłowice – 103,1%, 
Kawęczyn – 118,6%, Słupia – 108,1% (dane 
z 2018) 

• zdrowa odmiana o niższym od wzorca 
porażeniu głownią

• wysokie rośliny pozwalające uzyskać 
zadowalające plony kiszonki pod względem 
ilościowym i jakościowym

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Kierunki użytkowania

  

FAO 280

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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SM Piast    •    Wyniki plonowania

porejestrowe 2019

Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU 

Doświadczenia porejestrowe 
na kiszonkę w grupie 
średniopóźnej. COBORU, 
2019 r.

 Plon ogólny świeżej masy  
[dt/ha • % wzorca] 
 

 Plon ogólny suchej masy  
[dt/ha • % wzorca]

WĘGRZCE

716,3 dt/ha 107%   NR 1 

239,3 dt/ha 106%   NR 1  

WRÓCIKOWO

723 dt/ha 104%   NR 1 

251,6 dt/ha 110%   NR 1  

SŁUPIA 

546,8 dt/ha 105%   NR 1 

167,9 dt/ha 103%   NR 1  

ŚREM 

489,5 dt/ha 113%   NR 1 

151 dt/ha 105% 

SULEJÓW

360,9 dt/ha 104%

115,7 dt/ha 98% 

SMOLICE

633,4 dt/ha 111%   NR 1 

230,2 dt/ha 106% 

RYCHLIKI

653,4 dt/ha 110%   NR 1 

218,6 dt/ha 108%   NR 1  RARWINO

360,1 dt/ha 106%

126,6 dt/ha 109% 

RADZIKÓW

636,6 dt/ha 122%   NR 1 

204,2 dt/ha 113%   NR 1  

MASŁOWICE

420,4 dt/ha 112%   NR 1 

140,3 dt/ha 108%   NR 1  

MARIANOWO

776,8 dt/ha 106%

225,4 dt/ha 109%

KOŚCIELNA WIEŚ

487,2 dt/ha 109%   NR 1 

150,1 dt/ha 109%   NR 1  

KOBIERZYCE

705,3 dt/ha 112%   NR 1 

202,8 dt/ha 99%

KRZYŻEWO

812,6 dt/ha 114%   NR 1  

277,1 dt/ha 115%   NR 1  KAWĘCZYN

585,1 dt/ha 118%   NR 1 

216,3 dt/ha 119%   NR 1 

CHRZĄSTOWO

475,6 dt/ha 108%    NR 1 

140,1 dt/ha 99%

CICIBÓR DUŻY

394,2 dt/ha 114%   NR 1 

133,8 dt/ha 106%   NR 1  

piast

 Plon ogólny świeżej masy [% wzorca] 
 Plon ogólny suchej masy [% wzorca]

Wyniki plonowania w SDOO

112

108

104

100

96

92

88

 
1. miejsce

106%

 
1. miejsce

111%

 
1. miejsce

107%
 

1. miejsce

111%

rejestrowe 2018‑2019
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Ułan

Kosmal

Kierunki użytkowania

 

Kierunki użytkowania

 

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)
typ ziarna: semi dent

Zalety
• odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon ogólny suchej masy
• bardzo wysoka strawność odmiany (NIRS): 72,63%*
• skrobia (NIRS): 33,78% (zalecana w przedziale 34-45% s.m.)*
• NEL (NIRS): 6,84 MJ/kg suchej masy (zawartość pow. 6,5 oznacza 

paszę bardzo dobrej do doskonałej jakości)*
• odmiana przydatna do produkcji biogazu

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 – 85 000 90 000 – 95 000 

Rejon uprawy
   kiszonka

  

Zalecana obsada
SŁABE GLEBY  DOBRE GLEBY

kiszonka 80 000 100 000 

Rejon uprawy

   kiszonka

  

FAO 270

FAO 260

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)

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 CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 668 819 605
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Pierwsza duża inwestycja w tym roku to zakup sortow‑

nika optycznego do kolb kukurydzy marki Petkus, jednego 

ze światowych liderów w zakresie czyszczenia i zaprawia‑

nia nasion. Jest to bardzo innowacyjna maszyna, której 

na świecie jak dotąd jest około 10 sztuk. Innowacyjność tego 

urządzenia polega na połączeniu technik optycznych oraz 

inteligentnego oprogramowania, które skanują kolbę 360°. 

Pozwala to na rozpoznanie kolb nietypowych lub zain‑

fekowanych pleśnią lub fuzariozami. Takie kolby są auto‑

matycznie odrzucane. Sortownik dodatkowo identyfikuje 

kolby w liściach okrywowych, które wracają na „huskery” 

do ponownego odkoszulkowania (suszenie kolb bez liści 

okrywowych ma pozytywny wpływ na kiełkowanie nasion). 

Maszynę podczas pracy można obejrzeć na naszym kanale 

Youtube (www.youtube.com/hrsmoliceTV) lub skanując QR 

kod na górze strony.

Kolejnym novum tegorocznego sezonu sprzedaży na‑

sion kukurydzy jest zaprawianie. W celu ulepszenia kiełkowa‑

nia i zwiększenia energii nasion, większość odmian wzboga‑

cona będzie o nawóz donasienny, który dostarcza nasionom 

niezbędnych składników pokarmowych w tym azot, fosfor, 

potas, cynk oraz kompleks biostymulujący. Nawóz przy‑

spiesza i stymuluje wschody oraz początkowy rozwój roślin. 

Ponadto umożliwia roślinie dobre i szybkie ukorzenianie się. 

Nawóz donasienny dodawany jest do nasion najnowszych 

odmian ogólnodostępnej oferty.

Firma oferuje także możliwość zaprawienia repelentem 

do odstraszania ptaków (wymaga wcześniejszego zamówie‑

nia u dystrybutora nasion).

Ciąg dalszy 
inwestycji  
w jakość nasion 
kukurydzy 

W Hodowli Rośli Smolice sukcesywnie trwa proces poprawy jakości nasion. 

W ubiegłym roku w firmie miał miejsce audyt jakości zaprawiania nasion 

kukurydzy. Jego pomyślne zakończenie przypieczętowało przyznanie uznawanego 

w całej Europie certyfikatu ESTA. Na ten rok zaplanowane były inwestycje związane 

z wartością somatyczną nasion.

Optyczna selekcja kolb 
pozwala na uzyskanie 
zdrowszych i czystych 
genetycznie nasion

Znacznemu polepszeniu 
uległo także pokrycie nasion



SM Grot
FAO 220
Wolność wyboru

• kiszonka lub ziarno –Ty decydujesz! 

• połączenie wczesności z wysokim 
potencjałem plonowania

• bardzo dobra zdrowotność i wczesny wigor 

SM Polonez
FAO 220-230
Poloneza czas zasiać

• dobre połączenie wczesności i plonu

• wyjątkowa zdrowotność odmiany!

• stay green utrzymujący się dłużej w stosunku do 
odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie 
składników przekładające się na wyższy plon

Fortop
FAO 230
Wysoki plon w warunkach suszy

• w bardzo suchym roku dośw. rejestrowych (1. rok)
odmiana uzyskała najwyższy plon suchej masy ogółem 
prawie we wszystkich stacjach doświadczalnych

• wysoka strawność

• dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego pod 
kątem zawartości skrobi, białka oraz włókna

Nowa genetyka na 
wczesną kiszonkę

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, 
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893 
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

REJESTRACJA

2020



SM Pomerania
FAO 200

Obierz kurs na wczesny plon

bardzo dobra korelacja wczesności i plonu oraz 

dobre efekty na słabych stanowiskach 

SM Polonia
FAO 200-210

Lider suchego ziarna 

najniższa wilgotność (20,2%) oraz najwyższa 

odporność na wyleganie wśród rejestrowanych 

odmian (śr. 2018-2019)

SM Vistula
FAO 210-220

Najwyższy plon!  

Numer 1 w doświadczeniach rejestrowych 2019 

w grupie wczesnej (113 dt/ha - 106% wzorca)

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, 
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893 
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

Najnowsze 
odmiany na 
wczesne ziarno!

REJESTRACJA

2019

REJESTRACJA

2020
REJESTRACJA

2020
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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

www.facebook.com/hrsmolice

www.youtube.com/hrsmoliceTV

Małgorzata Ryzińska
tel. +48 538 819 893

ryzinska@hrsmolice.pl
Magdalena Bojarczuk
tel. +48 784 915 508
m.bojarczuk@hrsmolice.pl

Łukasz Wójcik
tel. +48 538 819 890
wojcik@hrsmolice.pl

Arkadiusz Litwin
tel. +48 538 819 901
litwin@hrsmolice.pl

Przedstawiciele


