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Tabela odmian kukurydzy
Odmiana FAO Typ odmiany Rok rejestracji Przydatność na ziarno Przydatność na kiszonkę Przydatność na inne cele Stanowisko

WILGA 180 TC 1998 *** ** średnie
SM POMERANIA 200 TC 2019 *** ** grys, CCM toleruje słabsze
RYWAL 210 TC 2011 *** ** grys, bioetanol średnie
LOKATA 220 TC 2011 *** ** bioetanol toleruje słabsze
WIARUS 220 TC 1999 ** *** toleruje słabsze
PROSNA 220 TC 1999 ** ** toleruje słabsze
SKARB 220 TC 2012 (SK) ** *** bioetanol toleruje słabsze
SM POLONEZ 220-230 TC 2018 *** ** CCM toleruje słabsze
SM JUBILAT 220-230 SC 2016 *** *** grys, 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
SM POKUSA 230 TC 2018 ** *** grys, CCM lepsze, średnie
FORTOP 230 TC 2017 ** *** grys, CCM toleruje słabsze
SMOLAN 230 TC 2011 ** ** grys średnie
DUMKA 230 TC 2008 ** *** bioetanol średnie
GLEJT 230 TC 2001 ** *** toleruje słabsze
REDUTA 230 TC 2000 ** *** toleruje słabsze
JAWOR 230 TC 2009 ** *** grys toleruje słabsze
SMOLITOP 230 TC 2010 ** *** bioetanol lepsze, średnie
JUHAS 230-240 SC 2015 ** *** grys, bioetanol średnie
KONKURENT 230-240 TC 2013 *** *** grys, bioetanol średnie
BEJM 230-240 SC 2008 *** ** bioetanol lepsze, 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
SAN 240 TC 1999 ** *** lepsze, średnie
SM PREZENT 240-250 TC 2016 *** *** grys, bioetanol toleruje słabsze
SM ZAWISZA 240-250 SC 2016 ** *** biogaz, CCM toleruje słabsze
BLASK 240-250 SC 2002 *** ** grys lepsze, średnie
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
NIMBA 260 TC 1996 * *** biogaz toleruje słabsze
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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SM KURANT FAO 250  

Stworzony by wygrywać !

908 dt/ha – rekordowy plon zielonej masy od 10 lat
314 dt/ha – rekordowy plon suchej masy od 17 lat

w doświadczeniach porejestrowych i rozpoznawczych COBORU/PZPK serii kiszonkowej w grupie średniowczesnej

Plon Strawność

Wigor Tolerancja

Niezawodność

SM KURANT 
Flagowa odmiana 

kiszonkowa uhonorowana 

przez branżowych 

ekspertów, producentów 

oraz sympatyków kukurydzy



SM KURANT 
Flagowa odmiana 

kiszonkowa uhonorowana 

przez branżowych 

ekspertów, producentów 

oraz sympatyków kukurydzy



Wykorzystanie
Najczęstszym kierunkiem użytkowania jest 

uprawa na ziarno bądź kiszonkę. Dokonując wy‑

boru odmiany ziarnowej należy zwrócić uwagę, 

by odmiana miała korzystny stosunek masy ziarna 

do masy reszty rośliny, cechowała się szybkim 

wysychaniem ziarna na polu (tzw. „dry down”) 

oraz miała duży udział masy ziarna w masie kolby 

(im większy, tym lepiej). Dobrze, jeśli kolby osa‑

dzone są na jednym poziomie, co ułatwia zbiór 

kombajnowy. Na kiszonkę natomiast nadają się 

odmiany przede wszystkim o wysokiej strawno‑

Zanim 
wybierzesz 
odmianę

Wybór odmiany to bardzo 
ważna decyzja. Trafny wybór 
zwiększa potencjał plonowa-
nia kukurydzy, a więc i szan-
se na powodzenie uprawy. 
Wyboru należy dokonywać 
według kolejności poniższych 
kryteriów.

ści masy organicznej i dużej zawartości energii 

w części nadziemnej 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 wszechstron‑

nym zastosowaniem z przeznaczeniem do obu 

kierunków użytkowania. Przy wyborze odmiany 

warto zwrócić uwagę, czy dana odmiana posiada 

cechę „stay green”. Dzięki temu liście rośliny dłużej 

zachowują swoją zieloność, dostarczając składni‑

ków pokarmowych. Takie odmiany wyżej plonują 

w uprawie na ziarno, natomiast kiszonka cechuje 

się większą strawnością. Ponadto odmiany „stay 

green” mają zwiększoną odporność na choroby.

Wczesność
Odmiany mieszańcowe kukurydzy różnią się 

wczesnością dojrzewania. W Polsce szczególne 

znaczenie przy wyborze odmiany mają warunki 

klimatyczno‑glebowe. Kukurydza jako roślina 

ciepłolubna wymaga ścisłej rejonizacji, a więc 

dopasowania odmiany do danego rejonu na pod‑

stawie jej klasy wczesności czyli liczby FAO. Im 

ta liczba mniejsza, tym odmiana jest wcześniejsza, 

a jej okres wegetacyjny jest krótszy. W Polsce 

zaleca się uprawę odmian o klasie wczesności 

poniżej FAO 300. Wczesność odmiany ma istotne 

znaczenie przy wyborze kierunku uprawy, z którą 

związana jest plenność kukurydzy. Błąd przy 

doborze wczesności odmiany może mieć poważ‑

ne skutki. Jeśli zostanie dobrana zbyt wczesna 

odmiana niż jest zalecana dla danego rejonu, 

można utracić część plonów, który potencjalnie 

uzyskałoby się przy wyborze odmiany później‑

szej i plenniejszej. W sytuacji odwrotnej, kiedy 

zostanie wybrana odmiana zbyt późna, zwiększa 

się ryzyko zbioru przy zbyt dużej wilgotności 

ziarna, a to spowoduje wzrost nakładów na jego 

suszenie. Zbyt późna odmiana może opóźnić 

osiągnięcie dojrzałości technologicznej do zbioru 

na kiszonkę, w konsekwencji opóźni zbiór lub 

będzie trzeba zbierać kukurydzę w zbyt wczesnej 

fazie (uzyska się masę kiszonkową o znacznie 

mniejszej wartości żywieniowej). W doborze 

wczesności odmiany do rejonu uprawy pomocna 

może się okazać mapa na stronie 9 niniejszego 

katalogu.

Plenność
… czyli poziom plonu nadziemnej części rośliny 

(masy kiszonkowej) lub poziom plonu ziarna. In‑

formacje o plonowaniu publikują firmy nasienne 

na podstawie własnych doświadczeń. Wyniki plo‑

nowania poszczególnych odmian można również 

uzyskać z publikacji wyników badań COBORU 

oraz PDOiR. Na poziom plonowania wpływ mają 

także lokalne warunki środowiska oraz warunki 

pogodowe w danym sezonie wegetacyjnym, 

dlatego w celu uzyskania obiektywnej informacji 

warto porównywać plonowanie odmiany w da‑

nym 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 od‑

miany o ziarnie typu flint), odporność na wylega‑

nie korzeniowe i łodygowe, stanowisko, itp.

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

m.in. Fusarium, głownia guzowata i pyłkowa, 

drobna plamistość liści oraz niektóre szkodniki: 

ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka.

Zanim dokona się wyboru odmiany warto odwie‑

dzić prezentacje polowe organizowane corocznie 

przez firmy nasienne w wielu rejonach kraju, gdzie 

jest okazja „na żywo” przyjrzeć się i porównać wie‑

le odmian, a dodatkowo zdobyć wiele cennych 

informacji nt. technologii, nawożenia i ochrony 

w produkcji kukurydzy.
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 Atrakcyjny koszt ochrony

 Niska dawka

 Brak fitotoksyczności

 Skuteczny w zwalczaniu chwastów dwuliściennych

 Najchętniej wybierany PARTNER dla herbicydów zwalczających 
chwasty jednoliścienne

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

Mocny na chwasty w kukurydzy

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

Mocarz® 
75 WG

Mocarz kukurydza 242x220 BASF JW 2020.indd   1 08.01.2020   12:22



Najnowsza genetyka 
polskich odmian 
kukurydzy sprawdzona 
w laboratorium 
PFHBiPM!

odmiana FAO
skład chemiczny (% suchej masy) wartość pokarmowa

rok  
rej. plonowanie COBORUskrobia 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 4,0 74% 0,39 0,34 2019 najniższa wilgotność ziarna w dośw. rejestrowych oraz w PDO 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 najwyż-
szy 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 pokarmowych

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; typowa 
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 
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Ostatnie odmiany kukurydzy HR SMOLICE 
są uzyskiwane nowoczesną metodą podwojo‑
nych haploidów. Dodatkowo czas potrzebny 
na wyhodowanie nowej odmiany jest skra‑
cany o połowę dzięki szkółkom w Meksyku 
i Chile, czyli w tym samym miejscu, gdzie naj‑
większe 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 ostatnich latach spora 
liczba smolickich odmian plasowała się w czo‑
łówce plonowania w poszczególnych parame‑
trach w doświadczeniach rejestrowych oraz 
PDO. Słowem, to zupełnie nowe pod wieloma 
względami kreacje genetyczne niż te rejestro‑
wane przed laty.

To już kolejny rok z rzędu, kiedy najnowsza gene‑

tyka odmian kukurydzy Hodowli Roślin Smolice 

trafiła do wnikliwej analizy nowoczesnego 

laboratorium Polskiej Federacji Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka.

Celem było zbadanie potencjału polskich odmian kuku‑

rydzy rekomendowanych przede wszystkim do uprawy 

na kiszonkę, jak i odmian ogólnoużytkowych.

Wyniki analiz świadczą o wysokiej przydatności 

pokarmowej badanych odmian. Wartość żywie‑

niowa kukurydzy zmienia się wraz z dojrzewa‑

niem, dlatego też przy doborze odmian do ba‑

dania uwzględniono kryterium wysokiego plonu 

suchej masy oraz kolb. Im wyższy udział ziarna 

i skrobi w kiszonce, tym lepsza jakość. Razem daje 

to wysoki plon wartościowej kiszonki.

Poszczególne parametry w tabeli odnoszą się 

do kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę dla krów 

mlecznych oraz bydła opasowego. Zapraszamy 

do zapoznania się z wynikami analiz kiszonki. 

Mamy nadzieję, że pomoże ona w niełatwym 

dobrze odmiany.

Odmiany 
sprawdzone 

w laboratorium 
Federacji!
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Basfoliar        36 Extra
Basfoliar        34

Basfoliar        6-12-6
Basfoliar        12-4-6+S

www.adob.com.pl

Nawozy Basfoliar
kompleksowe nawożenie upraw
nowoczesna technologia
udoskonalona formuła
lepsza wchłanialność
większa przyswajalność 
mikroelementów
szybko odżywiają rośliny 
i likwidują niedobory
biodegradowalne 
i przyjazne dla środowiska
chelatowane nowoczesnym 
czynnikiem IDHA - światowy 
patent ADOB® 

ADOB®
Siła nauki



Wymagania glebowe
Kukurydza należy do roślin o relatywnie niskich 

wymaganiach 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 określonych szkodników bądź 

chorób. Reaguje ujemnie na stanowisko po bu‑

rakach cukrowych zbieranych ciężkim sprzętem 

mechanicznym, ze względu na nadmierne 

ugniecenie gleby. 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 ugniatają‑

cymi. Zabiegi wiosenne należy zacząć od włóko‑

wania i bronowania, w celu wyrównania pola, 

zapobieżenia utracie wody i niszczenia wscho‑

dzących chwastów. Bezpośrednio przed siewem 

należy glebę spulchnić agregatem przedsiewnym 

do głębokości siewu.

Nawożenie mineralne
Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymaga‑

nia nawozowe. Zależnie od zasobności gleby, 

zaleca się następujący poziom nawożenia: 

150‑200 kg N/ha w zależności od zakładanego 

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 (stanowisko 

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 wskazane jest dzielenie dawki na część 

przedsiewną i pogłówną. Pogłównie należy 

nawozić dość wcześnie, przy wysokości roślin 30 

– 40 cm, zanim wytworzą charakterystyczny lejek 

z górnych liści.

Siew
Kukurydza jest rośliną rzadkiego siewu i dlatego 

dobre przygotowanie roli oraz dokładność siewu 

mają ogromne znaczenie. Optymalny termin 

siewu kukurydzy przypada pomiędzy 20 IV a 5 

V. Temperatura gleby w okresie siewu powinna 

wynosić nie mniej niż 8°C, co zapewnia szybkie 

i równomierne wschody. Naturalnym wskaźni‑

kiem rozpoczęcia siewu jest kwitnienie mniszka 

lekarskiego (pop. mleczu), wczesnych czereśni 

oraz porzeczki. Przyspieszenie, jak i opóźnienie 

siewu w stosunku do optymalnego terminu, jest 

niewskazane. Siewy zbyt wczesne, szczególnie 

przy chłodnej wiośnie mogą pogorszyć wschody, 

zaś siewy późne zawsze obniżają plony. Gęstość 

Podstawowe zalecenia 
agrotechniczne
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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 gle‑

bach 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 po‑

woduje, że straty plonu wywołane przez 

chwasty są szczególnie duże. Mechaniczne 

zwalczanie chwastów przy pomocy bronowania 

przedwschodowego i opielaczy nie zabezpiecza 

plantacji przed zachwaszczeniem. Do ochrony 

chemicznej przed chwastami zaleca się stosować 

dostępne na rynku herbicydy. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na to, że niektóre herbicydy nie 

są selektywne w stosunku do niektórych odmian, 

dlatego przed ich zastosowaniem należy dokład‑

nie zapoznać się z instrukcją stosowania danego 

środka oraz sprawdzić wrażliwość odmiany 

na dany preparat.

\\ 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

Rejony uprawy kukurydzy
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Redakcja: – W ostatnich latach regularnie 
przybywa w krajowym rejestrze odmian 
kukurydzy spod znaku HR Smolice, a lata 
2015‑2017 były wręcz rekordowe pod tym 
względem?

Józef Adamczyk: – Tak, to prawda. W tych 
latach Hodowla Roślin Smolice zarejestrowała 
najwięcej nowych odmian spośród wszystkich 
firm ubiegających się o rejestrację odmian 
kukurydzy w Polsce. Są to efekty istotnych 
zmian, które zaszły u nas w hodowli. Można rzec, 
że teraz nasza krajowa hodowla dotrzymuje kroku 
zagranicznym hodowlom, a wyniki rejestrowe 
poszczególnych odmian są na równi z plonem 
odmian innych firm, a w niektórych przypadkach 
nawet je przewyższają.

R.: – Ciekawi jesteśmy tych zmian, które 
miały wpływ na efekty hodowlane...

J.A.: – Nie było innego wyjścia. Chcąc reje‑
strować wciąż nowe odmiany i nie zostać w tyle 
za innymi hodowlami musieliśmy je wdrożyć. 
Odmiany wzorcowe z każdym rokiem były 
bardziej wymagające, a żeby kandydat do reje‑
stracji kwalifikował się do wpisu na krajową listę 
musi przebić w plonowaniu odmiany wzorcowe. 
Wracając do wspomnianych zmian. Po pierwsze, 
została wdrożona jedna z najnowocześniejszych 
obecnie metod hodowli – wytwarzania linii 
techniką podwojonych haploidów (linie DH), 
która wypiera w wielu programach hodowlanych 
metody klasyczne. Metody otrzymywania linii DH 
pozwalają na skrócenie procesu hodowlanego. 
Obecnie, przy zastosowaniu techniki podwojo‑
nych haploidów, wyprowadzenie czystej linii trwa 
rok, a w tradycyjnej hodowli zajmuje to około 
6 lat. Cały czas optymalizujemy tę metodykę 
by zwiększyć efektywność otrzymywania nowych 
linii nie tylko w kukurydzy, ale także w życie 
i pszenicy. Co więcej, jest to metoda znacznie 
tańsza od klasycznej metody hodowli.

Po drugie, współpraca z ośrodkami nauko‑
wo‑hodowlanymi praktycznie z całego świata. 
Kukurydza stała się pierwszą, można powiedzieć 
modelową rośliną, na której w sposób praktyczny 
wykorzystano genetyczne zjawisko heterozji, czyli 
bujności pierwszego pokolenia mieszańca (tego 
wysianego u rolnika) uzyskanego po skrzyżowa‑
niu maksymalnie oddalonych od siebie gene‑
tycznie form rodzicielskich. Dlatego, by odnaleźć 

odległe źródło genetyczne dla nowych linii, 
wymieniamy materiały z innymi hodowlami (od‑
ległość genetyczna ≠ odległość na globie). 

Kolejna rzecz to skracanie o połowę cyklu 
hodowlanego odmian. Już od około 15 lat każ‑
dego roku prowadzimy szkółki zimowe w Mek‑
syku i Chile czyli tam, gdzie największe firmy 
hodowlane również prowadzą swoje szkółki. 
My dodatkowo od 2017 roku mamy także szkółkę 
w RPA. Dzięki szkółkom zimowym uzyskujemy 
2 pokolenia materiałów hodowlanych w roku, 
a wyhodowanie nowej odmiany zajmuje nam 
5‑6 lat, a nie jak to było jeszcze do niedawna – 12 
i więcej. Dzięki temu „wytrzymujemy” konkuren‑
cję zagranicznych firm i niezmiennie od wielu 
lat jesteśmy na pozycji krajowego lidera w ilości 
sprzedanych nasion kukurydzy.

[Dobra] kondycja polskiej 
hodowli kukurydzy
Z profesorem dr. hab. Józefem Adamczykiem, kierownikiem 
działu hodowli kukurydzy HR Smolice

\\ Ta roślina obrazuje kierunki hodowli odmian w HR Smolice: 
długo utrzymująca się zieloność liści gwarantująca długie 
pobieranie składników pokarmowych, podwyższająca 
strawność w uprawie na kiszonkę, a w uprawie ziarnowej 
wyższy plon suchego. Szybko dojrzewająca kolba pozwala 
zbierać bardziej suche ziarno

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y
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R.: – Wspomniał Pan, że metoda podwojo‑
nych haploidów wypiera klasyczne metody 
hodowli. Czy to oznacza, że nie będzie już 
trzeba chodzić w pole na obserwacje?

J.A.: – Obserwacje polowe to podstawa. 
W tym kontekście zawsze cytuję moim młodszym 
kolegom fragment listu jednego z amerykańskich 
prekursorów w hodowli kukurydzy: „Jak wiesz, 
ja zawsze interesowałem się materiałem gene‑
tycznym najwyższej jakości bardziej niż metodami 
jako takimi. Nic nie zastąpi człowieka, który może 
obserwować i żyć tak blisko swojego materiału, 
że jest w stanie rozpoznać na pierwszy rzut oka 
co jest w nim dobre”. I my jako zespół hodowców 
cały czas to kultywujemy. Spędzamy na obser‑
wacjach maksymalnie dużo czasu. Organizujemy 
poletka doświadczalne w różnych rejonach Polski, 
na różnych stanowiskach. Można rzec, że rozkła‑
damy odmiany na czynniki pierwsze po to, by ze‑
brać o nich maksimum danych, jak zachowują się 
w różnych warunkach klimatu Polski, w różnych 
temperaturach, na różnych stanowiskach, w opty‑
malnych oraz skrajnych warunkach (najwyższy 
plon wyselekcjonowanych odmian jest tutaj 
oczywisty). Tylko obserwacje polowe pozwalają 
wybrać odmiany najdłużej zachowujące zieloność 
liści oraz te, którym dobrze rozbudowany system 
korzeniowy pozwala na wydajniejszą absorbcję 
wody, lepiej znosić okresowe jej niedobory czy 
przetrwać największe wichury. Jesteśmy dalecy 
od tego, by przypisywać zalety poszczególnych 
odmian do specjalnie nazwanych grup, jak 
to się coraz częściej zdarza w innych firmach 
hodowlanych. Cel takiego działania jest stricte 
marketingowy, by móc nasiona tych odmian 
sprzedawać drożej, a przecież biologia kukurydzy 
jest jednakowa w każdej hodowli.

R.: – W takim razie od kiedy te zmiany 
zaczęły przynosić efekty?

J.A.: – Przyjmujemy, że ta zupełnie nowa 
genetyka zawitała do nas w 2013 roku. Wtedy 

do rejestru wszedł Rosomak – pierwsza odmia‑
na uzyskana metodą podwojonych haploidów, 
która w chwili obecnej wiedzie prym w produkcji 
nasiennej krajowych odmian kukurydzy. W 2018 
i 2017 roku tej odmiany było najwięcej w pro‑
dukcji nasiennej w Polsce (w 2016 plasowała się 
jeszcze na 2. miejscu).

R.: – Wspomniał Pan też, że HR Smolice 
od wielu lat utrzymuje pozycję krajowego li‑
dera pod względem ilości sprzedanych nasion 
kukurydzy. Przy tak silnej konkurencji nie jest 
to z pewnością łatwe, ale Wam się to jakoś 
udaje?

J.A.: – Myślę, że duży wpływ ma to, że od daw‑
na jesteśmy wierni zasadzie „wysoka jakość 
w umiarkowanej cenie”. Jeśli chodzi o poprawę 
jakości, to jest to proces permanentny. Niedawno 
została uruchomiona kolejna suszarnia do nasion, 
która daje nam większą przepustowość w susze‑
niu, dzięki czemu nasiona możemy zebrać dużo 
wcześniej, uciekając tym samym przed różnego 
rodzaju patogenami. W planach jest już posze‑
rzenie parku maszynowego do ogławiania wiech. 
Tu nie ma kompromisów. Z chętnymi do ręcznej 
pracy z roku na rok robi się coraz gorzej, a żeby 
zachować czystość genetyczną trzeba to zrobić 
na czas. Zmusza nas do tego też stale powięk‑
szający się areał zasiewów kukurydzy, ale w tym 
przypadku to należałoby wręcz życzyć sobie 
takich problemów. Bardzo nas to cieszy, tym 
bardziej że konkurencja zagraniczna jest bardzo 
mocna. Najbardziej jednak raduje fakt powra‑
cających rolników, którzy po serii prób i testów 
porównawczych u siebie na polach powrotnie 
decydują się na odmiany rodzimej hodowli, przy 
czym dzieje się to bez sprzedaży premiowanej 
czy gratisów, których koszt jest skalkulowany 
w cenie nasion. Niech rolnik sam zdecyduje, jak 
spożytkuje swoje zyski.

Dodam, że w coraz większym stopniu zauwa‑
żają to zagraniczne firmy dystrybucyjne, ponie‑

waż sprzedaż polskich odmian poza granicami 
kraju ciągle się rozwija, szczególnie w kontekście 
nowej genetyki odmian, ponieważ coraz częściej 
zagraniczne firmy hodowlane organizują u siebie 
własną produkcję naszych odmian. Obecnie 
od 10% do 15% wszystkich plantacji nasiennych 
odmian z HR Smolice jest zlokalizowanych za gra‑
nicą z przeznaczeniem na tamtejsze rynki. Cieka‑
wostką jest, że w tym roku nasza najwcześniejsza 
odmiana Wilga po raz pierwszy została wysiana 
w Finlandii. Ponadto, od przyszłego sezonu już 
druga z naszych odmian będzie sprzedawana 
w wyłącznej ofercie zagranicznej firmy hodow‑
lanej pod ich własną marką. Które to odmiany 
to już pozostanie tajemnicą handlową. Uważam, 
że to bardzo mocny argument, który uwiarygad‑
nia wartość nowej genetyki w polskich odmia‑
nach kukurydzy.

R.: – Reasumując, polska hodowla kukury‑
dzy cały czas się rozwija...

\\ Takie rzeczy można zobaczyć na obserwacjach polowych. 
Na zdjęciu odmiana Podlasiak (na zdjęciu z prawej strony) po 
wichurze w sąsiedztwie odmiany innej hodowli w stacji PDO 

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y
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J.A.: – Tak uważam. Jest wręcz odwrotna sytu‑
acja do czarnego scenariusza sceptyków, którzy 
przepowiadali rychły koniec krajowej hodowli 
kukurydzy po akcesji Polski do UE. Mimo znaczą‑
cego wzrostu areału uprawy kukurydzy (od 2012r. 
powyżej 1 mln ha), udział polskiej hodowli w kra‑
jowym rynku nasiennym nie obniżył się, a na kon‑
kurencję zewnętrzną odpowiedziano rejestracją 
polskich odmian za granicą – łącznie 25 odmian 
w 8 krajach. Wysoki i stabilny udział polskich 
odmian w rynku nasiennym kukurydzy należy po‑
strzegać nie tylko w kontekście bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju, ale również w wymiarze 
ekonomicznym, jako dający znaczące oszczęd‑
ności polskim rolnikom dzięki możliwości zakupu 
dobrej jakości, ale wyraźnie tańszych nasion. 
Ważne jest również to, że corocznie są wprowa‑
dzane na rynek nowe odmiany o poprawionych 
parametrach ilościowych i jakościowych.

R.: – Na koniec poproszę jeszcze o reko‑
mendację odmian. Przebieg pogody w ostat‑
nich latach był naprawdę różny.

J.A.: – Na początku oczywiście należy odpo‑
wiedzieć sobie na pytanie o kierunek użytkowa‑
nia: ziarno czy kiszonka i dopiero pośród odmian 
przeznaczonych do tego kierunku, kontynuować 
poszukiwania. Kolejnym krokiem jest ustalenie 
wczesności. Jak dotąd, uwzględniając pogodę 
w ostatnich latach, w naszym klimacie zdecy‑
dowanie lepiej wypadają odmiany wcześniejsze 
o ziarnie flint lub flint x dent niż późne denty. 
Linie dent wnoszą do mieszańców potencjał 
plonowania, lecz są z reguły późniejsze. Linie flint 
uwcześniają odmiany mieszańcowe i wnoszą 
do nich cechę tzw. wczesnego wigoru, czyli 
zdolność rozwoju w mniej korzystnych warun‑
kach termicznych w okresie wiosennym. Uprawa 
czystych dentów w Polsce jest obarczona dużym 
ryzykiem. Są to odmiany przeznaczone do upra‑
wy w warunkach bardziej korzystnych pod wzglę‑
dem termicznym, w krajach Europy Południowej. 

Dobierając odmianę warto zwrócić uwagę, 
czy odmiana jest typu pojedynczego (ang. single 
cross – SC) czy trójliniowego (ang. three way 
cross – TC). Zaletą mieszańców pojedynczych 
jest większe wyrównanie morfologiczne roslin. 
Mieszańce trójliniowe są lepiej dostosowane 
do gorszych warunków uprawy. Produkcja nasion 
mieszańców pojedynczych jest mniej wydajna 
i trudniejsza, dlatego ceny nasion są na ogół 
wyższe niż mieszańców trójliniowych. Dlaczego 
tak? W amerykańskim pasie uprawy kukurydzy 
(ang. US Corn Belt) są uprawiane odmiany o licz‑
bie FAO 400 – 700 i z tak późnych materiałów 
można wyhodować wysokoplenne linie wsobne 
(rodzicielskie). Jest to zdecydowanie trudniejsze, 
o ile w ogóle możliwe w przypadku materiałów 
wczesnych, odpowiednich do uprawy w naszej 
strefie klimatycznej. W tym wypadku optymalnym 
rozwiązaniem, tak dla rolników jak i dla producen‑
tów nasion, okazało się wprowadzenie do prakty‑
ki rolniczej odmian mieszańcowych trójliniowych. 
Widać to także po ilości odmian trójliniowych 
w ofertach europejskich firm hodowlanych. 

Rolnicy dostali wysokoplenne odmiany, bardzo 
dobrze dostosowane do konkretnych warunków 
glebowo klimatycznych, a producenci nasion 
mogą je wyprodukować po relatywnie niskich 
kosztach. Wyniki wieloletnich, ścisłych doświad‑
czeń rejestrowych i porejestrowych wskazują, 
że wśród najwyżej plonujących odmian są zarów‑
no mieszańce pojedyncze jak i trójliniowe. Od‑
miany mieszańcowe pojedyncze wykazują pewną 
przewagę marketingową, wynikającą z idealnego 
wyrównania łanu roślin. Ale i ta cecha została 
wyraźnie poprawiona w odmianach trójliniowych 
nowej generacji, gdzie formą mateczną jest mie‑
szaniec pojedynczy utworzony z 2 blisko ze sobą 
spokrewnionych linii. W produkcji nasiennej tego 
typu odmian uzyskuje się wyraźnie wyższy plon 
nasion, a w pokoleniu użytkowym F1 bardzo 
dobre wyrównanie roślin.

R.: – Bardzo dziękuję za rozmowę.
J.A.: – Ja również dziękuję. Korzystając z okazji 

chciałbym zachęcić do wypróbowania zupełnie 
nowej genetyki polskich odmian kukurydzy, 
bo „cudze chwalimy, swego nie znamy”.

\\ Od ubiegłego roku HR Smolice ma także szkółkę zimową w Republice Południowej Afryki
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Słowniczek • Legenda
liczba FAO – wskaźnik wczesności odmian czyli 
długość okresu wegetacyjnego potrzebnego 
do zakumulowania suchej masy. Liczbę FAO 
określa COBORU, na podstawie której odmiany 
są rekomendowane do uprawy w odpowiednich 
rejonach kraju.
Klasy wczesności kukurydzy:
– wczesne: do FAO 220
– średniowczesne: FAO 230‑250
– średniopóźne: FAO 260‑290
– późne: FAO 300‑350

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

PDOiR (pełna nazwa: Porejestrowe Doświadczal‑
nictwo Odmianowe i Rolnicze) – system stworzo‑
ny na bazie porejestrowego doświadczalnictwa 
odmianowego (PDO), obejmującego swym 
zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, 
ale również odmianowo‑ 
agrotechniczne. Realizowane jest w formie różnych 
serii doświadczeń w poszczególnych wojewódz‑
twach i w skali całego kraju. Na podstawie jego 
wyników badań tworzone są w poszczególnych 
województwach listy zalecanych do uprawy od‑
mian na obszarze województwa.

SDOO ‑ Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

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

wczesny wigor – szybki rozwój roślin w począt‑
kowym okresie 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 zawarto‑
ści wody w liściach i łodygach.

dry down – cecha odmiany o szybkim wysy‑
chaniu 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 uzy‑
skiwana 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. Ki‑
szonka najczęściej stosowana w żywieniu trzody 
chlewnej.

SC – (ang. skrót: single cross) – odmiana mieszań‑
cowa pojedyncza 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:

lll bardzo dobrze  ll dobrze  l średnio

ZIARNO                   KISZONKA                     GRYS                     BIOETANOL                  BIOGAZ
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 200SM Pomerania
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

Kierunki użytkowania

   

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\l\

stay green l\l\

dry down l\l\l\\
\

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha 

ziarno i CCM 85 000 roślin/ha na glebach lepszych 
80 000 roślin/ha na glebach gorszych

WRÓCIKOWO

136,4 • 100%

SŁUPIA WIELKA 

140,3 • 112%

SMOLICE

150,8 • 106%

RYCHLIKI

106 • 109%

MARIANOWO

135,8 • 103%

KROŚCINA MAŁA

119,3 • 103%

KOŚCIELNA WIEŚ

68,9 • 108%

KRZYŻEWO

132 • 105%

GŁUBCZYCE

127,1 • 105%

CICIBÓR DUŻY

80,7 • 114%

BIAŁOGARD

118,6 • 105%

pomera

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia porejestrowe na 
ziarno w grupie wczesnej.  
COBORU 2019 r., dt/ha • % wzorca

NO
W

OŚ
CI
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Obierz kurs
na wczesny plon

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

92,0

92,4

91,5

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  

92,4

90,7

93,3

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y N O W O Ś C I



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 250SM Boryna
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

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\w
tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\w\
\

 

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

WĘGRZCE

230,8 • 108%
713,3 • 110%

SMOLICE

232,1 • 105%
602,3 • 109%

RADOSTOWO

214,3 • 102%
663,1 • 105%

MARIANOWO

184,2 • 100%
628,6 • 111%

KOBIERZYCE

228,1 • 105%
638,1 • 114%

KRZYŻEWO

242,8 • 100%
775,8 • 105%

GŁĘBOKIE

221,5 • 104%
670,5 • 112%

CICIBÓR DUŻY

146,1 • 112%
370,9 • 108%

boryna

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia porejestrowe na 
kiszonkę w grupie średniowczesnej. 
COBORU, 2019 r.

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

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

NO
W

OŚ
CI
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SM BORYNA
POTĘGĄ
JEST I BASTA!

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w

108

106

104

102

100

98

96

102%

100%

 
1*

miejsce

107%

plon suchej masywzorzec plon świeżej masy

\\ Doświadczenia rejestrowe 2017‑2018

*) w 2017 wśród badanych odmian 
w doświadczeniach rejestrowych

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y N O W O Ś C I



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 280SM Piast
Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02

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

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\w
tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\l\
\

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 80 000 roślin/ha na glebach słabszych

80 000 – 85 000 roślin/ha na glebach lepszych 

Węgrzce

239,3 • 106%   nr 1  

716,3 • 107%   nr 1  

WrócikoWo

251,6 • 110%   nr 1  

723 • 104%   nr 1  

Słupia 

167,9 • 103%   nr 1  

546,8 • 105%   nr 1  

Śrem 

151 • 105% 
489,5 • 113%   nr 1  

SulejóW

115,7 • 98% 
360,9 • 104% 

Smolice

230,2 • 106% 
633,4 • 111%   nr 1  

rychliki

218,6 • 108%   nr 1  

653,4 • 110%   nr 1  
rarWino

126,6 • 109% 
360,1 • 106%

radzikóW

204,2 • 113%   nr 1  

636,6 • 122%   nr 1  

maSłoWice

140,3 • 108%   nr 1  

420,4 • 112%   nr 1  

marianoWo

225,4 • 109%
776,8 • 106% 

koŚcielna WieŚ

150,1 • 109%   nr 1  

487,2 • 109%   nr 1  

kobierzyce

202,8 • 99%
705,3 • 112%   nr 1  

krzyżeWo

277,1 • 115%   nr 1  

812,6 • 114%   nr 1  kaWęczyn

216,3 • 119%   nr 1  

585,1 • 118%   nr 1  

chrząStoWo

140,1 • 99%
475,6 • 108%    nr 1  

cicibór duży

133,8 • 106%   nr 1  

394,2 • 114%   nr 1  

piast

Wyniki plonowania w SDOO

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

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

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

NO
W

OŚ
CI
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SM PIAST
Zawsze pierwszy,

jak na króla piasta przystało

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

Wymagania glebowe
średnie i dobre

112

108

104

100

96

92

88

1. 
miejsce

106%
 

1. 
miejsce

107%
 

1. 
miejsce

111%
 

1. 
miejsce

111%

rejestrowe 2018-2019 porejestrowe 2019

\\ Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU 
 

  plon suchej masy  plon świeżej masy 

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y N O W O Ś C I



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 210Rywal

FAO 180Wilga

Kierunki użytkowania

  

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

      

Wymagania glebowe
średnie

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

w strefie podgórskiej oraz na północy 
i północnym wschodzie Polski

ziarno i CCM 80 000 – 85 000 roślin/ha

w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej 
korzystnych klimatycznie

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 105 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Wyniki plonowania
W dośw. rejestr. 2009/2010 na ziarno plonował powyżej 
wzorca, przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru 
o 3 pkt. procentowe w stosunku do odmian wzorcowych.

Zalety
• najwcześniejsza ze wszystkich odmian  wpisanych do Krajowego Rejestru
• zalecany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po 

poplonach ozimych
• łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania
• bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

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

W
CZ

ES
NE

22



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 220

FAO 220Prosna

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

Zalety
• dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) 

zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej 
jakości plonu przy uprawie CCM

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 105 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

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

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Zalety
• tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne
• długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg (stay green)
• dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg – w tej klasie wczesności ma to szczególne 

znaczenie
• bardzo dobry wczesny wigor

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

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

na terenie całego kraju, szczególnie 
w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy kukurydzy

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

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

W
CZ

ES
NE
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 220Skarb

FAO 220Lokata

Kierunki użytkowania

       

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

    

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

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

glebowych do 110 000 roślin/ha na dobrych

cały kraj, szczególnie w rejonach mniej 
korzystnie klimatycznych

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

II i południowa część III rejonu uprawy 
kukurydzy

Zalety
• uniwersalny charakter do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę
• bardzo dobry wczesny wigor
• toleruje wczesne siewy i mniej zasobne stanowiska glebowe
• dobra odporność na wyleganie i tolerancja na głownię guzowatą
• rośliny długo zachowują zieloność

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

Zalety
• wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane 

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

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

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

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

W
CZ

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

Zyskaj:
Pole wolne od chwastów, nawet tych uciążliwych

Wygodę stosowania bez względu na warunki wilgotnościowe

Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych oraz następczych

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

Włącz jednym ruchem ochronę 
herbicydową w wielu uprawach

Wing P 242x220 BASF JW 2020.indd   1 08.01.2020   12:17



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 220‑230SM Polonez
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

Kierunki użytkowania

  

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\

tolerancja na suszę l\l\w\

stay green l\l\w\

dry down l\l\w

Zalecana obsada
kiszonka na glebach słabszych: 90 000-95 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 85 000 roślin/ha

ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

ziarno i CCM I, II i większa część trzeciego rejonu uprawy 
kukurydzy

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

Wyniki plonowania

104

103

102

101

100

99

102,5%

101,5%

Plon ziarna Wilgotność

121,7 
dt/ha 27%

W
CZ

ES
NE
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Poloneza czas
zasiać

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

Wymagania glebowe
Tolerancyjna do słabszych stanowisk 
glebowych w dobrej kulturze rolnej

Zdrowotność
Fusarium l\l\l

Głownia guzowata l\l

Omacnica l\l

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 220‑230Kosynier
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

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\

stay green l\

dry down l\l

Zalecana obsada
kiszonka 95 000 – 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj, szczególnie w rejonach mniej korzystnych 

klimatycznie

ziarno i CCM II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

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

\\ Ziarnowe doświadczenia 
porejestrowe COBORU 
w 2013 r.  
Plon przy wilgotności 14%, 
(wartość bezwzględna  
w dt/ha i % wzorca).  
Grupa wczesna

Węgrzce

124,5 • 114%

TomaszóW bol.

133,8 •106%

ŚWiebodzin

114,9 • 104%

słupia Wielka 

90,9 • 101%

Śrem 

115,7 • 100%

skołoszóW

141,3 • 106%

rarWino

129,9 • 106%
radosToWo

115,5 • 108%

paWłoWice

78,8 • 105%

masłoWice

110,4 • 105%

lućmierz

80,1 • 103%

kroŚcina mała

114,3 • 100%

krzyżeWo

134,0 • 110%

kaWęczyn

100,3 • 100%

głębokie

131,8 • 104%

cicibór duży

103,2 • 112%

Kosynier

Wyniki plonowania
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Na straży wysokiego plonu ziarna!
KOSYNIER

W doświadczeniach 
ziarnowych grupy 
wczesnej PDOiR 2013:

w rejonie północnym

w całej Polsce

1 miejsce
2 miejsce
*) doświadczenia rejestrowe COBORU

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l

Parametr parametry dobrej 
kiszonki (zawartość 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

O D M I A N Y  W C Z E S N EK A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 220‑230Tonacja
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

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\

stay green l\

dry down l\l

Zalecana obsada
kiszonka 95 000 – 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj, szczególnie w rejonach mniej korzystnych 

klimatycznie

ziarno i CCM II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy \\ Ziarnowe doświadczenia 
porejestrowe COBORU w 2014 r.  
Plon przy wilgotności 14%, 
(wartość bezwzględna  
w dt/ha i % wzorca).  
Grupa wczesna

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

ZYBISZÓW

119,7 • 100%

ŚWIeBodZIn

114,2 • 108%

Śrem 

98,7 • 103%

PaWłoWIce

140,8 • 104%

PrZecłaW

104,9 • 100%

KroŚcIna mała

124,3 • 103%

GłęBoKIe

70,4 • 108%

chrZąStoWo

112,9 • 101%

cIcIBÓr dużY

100,6 • 102%

Tonacja

Wyniki plonowania
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Tonacja
FAO 220-230

Brzmienie 
każdej cechy we właściwej tonacji

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Fuzarioza kolb l\l\l

Głownia guzowata l\l\l

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

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230SM Pokusa
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

Kierunki użytkowania

     

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\w
tolerancja na suszę l\l\

stay green l\l

dry down l\l

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

na glebach lepszych: 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

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

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%

Wyniki plonowania

\\ Doświadczenia rejestrowe 
2016‑2017.

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 52 318 88 30
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SM POKUSA
Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowy (TC)
typ ziarna: semi flint / semi dent

Wymagania glebowe
Najlepszym stanowiskiem są gleby dobre 
i średnie, ale również na glebach słabych 
w dobrej kulturze rolnej plonuje wysoko 
i wiernie.

Zdrowotność
Fusarium l\l\l

Głownia guzowata l\l

Omacnica l\l

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230Fortop

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l\

dry down l\l

 

Zalecana obsada
ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

kiszonka 90 000 – 95 000 roślin/ha

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

kiszonka na terenie całego kraju

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

Węgrzce

614 • 106,6%
185,4 • 100,1%

WrócikoWo

663 • 104,6%
232 • 110,4%

Smolice

851 • 106,2%
287,7 • 106,4%

rychliki

624 • 110,2%
172,9 • 100%

radoStoWo

692 • 110,9%
226,4 • 104,5%

marianoWo

614 • 113,3%
219,1 • 107,2%

ŁySki

601 • 116,2%
207,3 • 109,9%

kościelna Wieś

613 • 105,0%
204,9 • 102,8%

krzyżeWo

668 • 104,0%
205,6 • 102,1%

gŁodoWo

778 • 104,4%
243,6 • 105,0%

gŁębokie

631 • 102,9%
225,7 • 104,3%

chrząStoWo

593 • 101,7%
196,7 • 103,3%

cicibór duży

453 • 122,4%
152,3 • 116,8%

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 1

NR 2

NR 2

NR 1

fortop

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia porejestrowe na 
kiszonkę w grupie wczesnej COBORU 
za rok 2017.

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

Plon ogólny suchej masy [dt/ha • % wzorca]
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• wysoki plon zdrowego ziarna
• wczesny wigor

• szybki dry down
• dorodne kolby

Nowa genetyka 
na wczesną kiszonkę

FORTOP

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\l\

Morfologia 
i genetyka 

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

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

rejestrowe 2015‑2016

porejestrowe 2017

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230Smolan

FAO 220‑230Smolik

Kierunki użytkowania

       

Wymagania glebowe
średnie

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

do 110 000 roślin/ha na dobrych glebach

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

w rejonach produkcji suchego ziarna

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

Zalety
• wolniejsze tempo zasychania liści w okresie 

dojrzewania
• polecany do uprawy w rejonach produkcji 

suchego ziarna, także na wysokoenergetycz-
ną kiszonkę na terenie całego kraju

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: semi flint / 
semi dent

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski
tel. +48 54 282 46 17

Zalety
• uniwersalny charakter użytkowania odmiany zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, 

potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych w sezonach 2009 i 2010
• odmiana mniej od odmian wzorcowych ulegała porażeniu przez głownię guzowatą

Kierunki użytkowania

      

Wymagania glebowe
średnie

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

do 105 000 roślin/ha na dobrych glebach

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

w rejonach produkcji suchego ziarna

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: semi flint / 
semi dent

Odmiana produkowana wyłącznie przez 
Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 12 398 79 21
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230Jawor

FAO 230Dumka

Kierunki użytkowania

    

Wymagania glebowe
średnie

Strawność (NIRS): 72,23%
Skrobia (NIRS): 37,2%  
(zalecana w przedziale 34-45% s.m.)
NEL (NIRS): 6,81 MJ/kg SM (zaw. >6,5 oznacza 
paszę bdb do doskonałej jakości) 
Źródło: Lehmden, Niemcy; 2015

Zalety
• łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością
• bardzo dobry wczesny wigor siewek
• dobra odporność na wyleganie korzeniowe 

i łodygowe
• niższe porażenie fuzariozą łodygową (w 2007 r. o 5%)
• dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I, II i południowa część III rejonu uprawy 
kukurydzy

Kierunki użytkowania

    

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

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

na terenie całego kraju, a przede wszystkim 
na północy i północnym wschodzie

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

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

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Charakterystyka 
Szczególnie polecany do uprawy w re-
jonach o małej ilości opadów, rośliny 
średnio wysokie (230-240 cm), kolby 
długie cylindryczne, o bardzo cienkiej 
osadce, bardzo dobrze zaziarnione.

Zalety
• wysoka tolerancja na głownię guzowatą 

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

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

Odmiana produkowana wyłącznie przez 
Saatbau Polska Sp. z o.o.
tel. +48 71 399 55 00
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230Reduta

FAO 230Glejt

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

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

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

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

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy

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

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

glebowo-klimatyczne

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz 

przydatność do uprawy na glebach słabszych
• połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością
• dobra odporność na wyleganie i fuzariozę łodyg
• stabilny w plonowaniu
• dobry stay green

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna:  
semi dent

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)
typ ziarna: 
semi flint / semi dent
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230Smolitop
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).

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l

stay green l\l

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

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

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

na ziarno i CCM na terenie całego kraju

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zdrowotność
Fusarium l\l

Głownia guzowata l\l

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

Odmiana 
produkowana  
przez Saatbau  
Polska Sp. z o.o. 
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+17%

\\ Plon suchej masy kolb dt/ha \\ VEM \\ Strawny plon u/ha
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230‑240SM 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

Kierunki użytkowania

     

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\

dry down l\l\l

Zalecana obsada
ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

kiszonka na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 roślin/ha

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

kiszonka na terenie całego kraju

Kościelna Wieś
Lućmierz
Smolice
Krośnica Mała
Świebodzin

Świebodzin

105,7%* • 106,9%

Smolice

100,6% • 102,2%

lućmierz

111,3%KroŚcina mała

105,0%

KoŚcielna wieŚ

102,9%

jubi 2017

cicibór duży

101,4%

zybiSzów

101,2%
SKołoSzów

101,1%

Seroczyn

113,3%

Przecław

101,0%

maSłowice

105,0%

Krzyżewo

107,9%
Kawęczyn

103,2%

GłęboKie

104,6%

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ziarna (% wzorca) przy wilgotności 14%   

  rejestrowe 2014‑2015  
      *) wynik tylko za 2014   

  porejestrowe 2016

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

65 lat 
doświadczenia 

w hodowli
• wysoki plon zdrowego ziarna

• wczesny wigor
• szybki dry down
• dorodne kolby

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\w
Omacnica  l\l\w

\\ Wyniki doświadczeń rejestrowych 
2014‑2015 (% wzorca)

103

102

101

100

99

98

102,5%

plon ziarna

99,5%

wilgotność

100,2%

plon CCM

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
pojedyncza (SC)
 
typ ziarna:  
semi flint
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230‑240Juhas

Kierunki użytkowania

     

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\

stay green l\l\\

dry down l\l\l\\

Zalecana obsada
kiszonka 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka Polecana do uprawy w całym kraju, szczególnie 

w części północno-wschodniej.

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

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

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

• rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością 
pochew liściowych

• bardzo szybki wzrost początkowy

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

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

Wyniki plonowania w SDOO

Chrząstowo
Kobierzyce
Krzyżewo
Masłowice
Radostowo
Słupia
Smolice
Śrem
Wrócikowo

WrócikoWo

103,9%

Słupia 

104,8%

Śrem 

101,1%

Smolice

106,0%

radoStoWo

100,5%

maSłoWice

109,5%kobierzyce

103,0%

krzyżeWo

104,6%

chrząStoWo

100,4%

juhas

Odmiana produkowana wyłącznie przez 
Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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wysoko i stabilnie 
plonujący
102,5% wzorca w plonie suchej 
masy przy 51,2% udziale kolb

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

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

bardzo szybki wzrost 
początkowy

Dla ceprów, co 
nie w ciemię 

bite. Hej!

FAO 230-240Juhas
Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna: 
semi flint

Wymagania glebowe
Średnie

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l

\\ Wyniki doświadczeń rejestrowych (wykres 1) 2013‑
2014 i pojestrowych 2015 (wykres 2). 
\\ Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.

104

103

102

101

100

99

102,5%

99,5%
100,2%

102,7%

plon ogólny
suchej masy

plon suchej
masy kolb

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

zawartość suchej
masy w kolbach

105

100

95

90

85

80

100%
97%

102%
104%

plon ogólny
suchej masy

plon suchej
masy kolb

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

zawartość suchej
masy w kolbach

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  Ś R E D N I O W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 230‑240Konkurent

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l

dry down l\l

Zalecana obsada
kiszonka 90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka cały kraj

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

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.

\\ Plon z doświadczeń ziarnowych  
i kiszonkowych  
 

  plon suchej masy dt/ha • % wzorca 
  plon świeżej masy dt/ha • % wzorca 
  plon ziarna dt/ha • % wzorca Źródło: wyniki PDOiR 2013

Konkurent

Węgrzce

117,1 • 104%

WrócikoWo

258,7  •  102%
770  •  101%

ŚWiebodzin

104,7 • 103%

Śrem 

203,6  •  105%
603  •  102%

SkołoSzóW

126,8 • 100%

rarWino

128,8 • 105%

maSłoWice

213,2  •  101%
673  •  104%

koŚcielna WieŚ

151,0  •  102%
518  •  104%

chrząStoWo

214,9  •  100%
616  •  102%

Wyniki plonowania w SDOO
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KONKURENT
Mocny w plonie ziarna... i kiszonce

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

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium l\l

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
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 250Blask

FAO 230‑240Bejm Odmiana produkowana wyłącznie 
przez Małopolską Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45

Kierunki użytkowania

        

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

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

na terenie całego kraju

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

I i II rejon uprawy kukurydzy

Plonowanie
Nr 1 w badaniach rejestrowych 
na ziarno oraz w PDO w 2008

Zalety
• bardzo dobra strawność kiszonki 

potwierdzona w badaniach w północnych 
landach Niemiec

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

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna:
semi dent / semi flint

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

na terenie całego kraju, za wyjątkiem rejonów 
północnych

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

na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy 
kukurydzy

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

Zalety
• dobra odporność na wyleganie, niskie 

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

• niższe od przeciętnego porażenie omacnicą 
prosowianką

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
pojedyncza (SC)

typ ziarna: 
semi flint

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240Opoka

\\ Wyniki analiz jakościowych surowca 
kiszonkarskiego

Zalety
• cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych roślin (cecha 

potwierdzona w badaniach COBORU)
• stabilny w plonowaniu w niekorzystnych pogodowo latach 

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

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

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
stay green l\l

Zalecana obsada
kiszonka 100 000 – 110 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecany do uprawy na terenie całego kraju, 

za wyjątkiem północnej części III rejonu

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint / semi dent

Wymagania glebowe
toleruje słabsze 

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

Parametr Wartość pożą-
dana [g/kg] s.m.

OPOKA

VEM (jednostka 
energet. prod. 
mleka)

min. 930 959

VEVI (jednostka 
energet. prod. 
mięsa) 

min. 960 1014

Skrobia min. 300 307

Włókno maks. 200 189

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

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

104

103

102

101

100

99

98
wzorzec Opoka

ŚR
ED

NI
OW

CZ
ES

NE

47



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240SM Finezja 
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

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\w

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

na glebach lepszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

Finezja 2017

Słupia 

105,7% • 104,7%

Śrem 

104,9%

rychliki

109,2% • 104,1%

radoStowo

106,8% 

pawłowice

106,9% *
przecław

106,6%

maSłowice

112,2%

krzyżewo

111,9%

łySki

104,1%
chrząStowo

109,5% • 104,0%

koŚcielna wieŚ

109,1%* • 103,1%

Głodowo

104,2%

kawęczyn

106,4%

węGrzce

105,0%

wrócikowo

104,9%

Sulejów

109,7%

Smolice

111,6%

rarwino

107,6%

kobierzyce

107,1%

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ogólny suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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Struktura plonu 
w f inezy jnych proporc jach

1. mie jsce 
w plonie  suche j  masy 
w doświadczeniach 

re j estrowych 
(107% wzorca)

101% wzorca 
w plonie  suche j 
masy kolb oraz 

102% w zawartośc i 
suche j  masy 
w kolbach 

(doświadczenia re j estrowe 
2014-2015)

dobry stay 
green

Stworzona według na jnowocześnie jszych technik kreowania odmian
Doskonała kompozyc ja  metryczna wysokości  rośl in i  wagi  plonu

Idealna symetria wczesnego wigoru, toleranc j i  na stanowiska i  mocnego stay-green
Imponujące  proporc j e  anatomicznego ul istnienia, wielkośc i  kolby 

i  ogólnego pokro ju rośl iny. Pozwala jąca na pewną ekstrapolac j ę  plonówFinezjaSM

Wymagania glebowe
średnie bądź lepsze

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\l

Omacnica   l\l\w

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

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

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:  
semi flint

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  Ś R E D N I O W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240SM 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

Kierunki użytkowania

     

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l\w
dry down l\l

Zalecana obsada
ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

kiszonka na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 roślin/ha

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

kiszonka na terenie całego kraju

hetman 2017

Tomaszów bol.

108,4% *

Świebodzin

108,7% *

słupia wielka 

115,5% **

lućmierz

101,3%
koŚcielna wieŚ

102,1%

kawęczyn

103,1%

Głębokie

105,5%

cicibór duży

102,3%

Śrem 

102,6%

smolice

100,8%

seroczyn

106,0%

Wyniki plonowania w SDOO

Odmiana produkowana wyłącznie 
przez: SAATBAU POLSKA 
tel. +48 71 399 55 00

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ziarna (% wzorca) przy wilgotności 14%   

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

  porejestrowe 2016
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SM HETMAN
wielki
PLON
ZIARNA

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\l

Omacnica  l\l\w

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  Ś R E D N I O W C Z E S N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240SM 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 odmiany 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

Kierunki użytkowania

      

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l\l

dry down l\l\w

Zalecana obsada
kiszonka na glebach słabszych:  85 000 – 90 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

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

hubal 2017

Biłgorad
Radostowo
Rychliki
Krzyżewo
Śrem
Chrząstowo
Masłowice
Słupia
Przecław
Pawłowice
Kościelna Wieś

Słupia 

104,9% • 103,8%

Śrem 

109,4%

rychliki

102,6%

radoStowo

101,8%

pawłowice

112,5% *
przecław

109,5%

maSłowice

105,0%

koŚcielna wieŚ

107,9%

krzyżewo

110,3%

chrząStowo

102,4% • 105,3%

Białogard

105,4% łySki

105,2%

głodowo

103,9%

kawęczyn

100,5%

węgrzce

100,5%

wrócikowo

100,0%

Smolice

107,8%

ciciBór duży

100,4%

tomaSzów Bol.

116,1%

Wyniki plonowania w SDOO

Producent Wyłączny dystrybutor  
na terenie Polski
tel. +48 602 862 369

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ogólny suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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HUBAL
SM

Odmiana na medal

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\l

Omacnica  l\l\w

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:  
semi flint

\\ 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
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240Kanonier

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l

dry down l\l

 
Zalecana obsada

kiszonka 85 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka Polecana do uprawy w całym kraju.

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

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)*

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

\\ Doświadczenia porejestrowe 
COBORU 2015. Plon ziarna przy 14% 
wilgotności (% wzorca).  
Grupa średniowczesna *) źródło: Biberach (południe Niemiec); 2015

Wyniki plonowania w SDOO

Kościelna Wieś
Krośnica Mała
Lućmierz
Masłowice
Pawłowice
Słupia Wielka
Smolice
Białogard
Krzyżewo
Rarwino

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
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Wytoczył najcięższe działo Kaliber 240 (FAO)

Kanonier
bombowy plon ziarna
104% wzorca w doświadczeniach 
rejestrowych

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

działo dużego kalibru 240 (FAO)

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

Wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski 

Morfologia 
i genetyka 
typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:
semi flint

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zdrowotność
Fusarium kolb  l\l\l

Omacnica  l\l

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

104

103

102

101

100

99

112

110

108

106

104

102

104%

rejestrowe 
2013-2014

111,6

Kanonier

101%

porejestrowe 
2015

100%

porejestrowe 
2015 w rej. 
północnym

111,0

inne odmiany

109,9 109,4

107,4

wzorzec

\\ Kanonier na tle odmian o FAO 240, zarejestrowanych 
w tym samym roku. Plon ziarna w dt/ha przy 14% wody. 
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240Kresowiak

FAO 240San

Kierunki użytkowania

     

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Kierunki użytkowania

    

Wymagania glebowe
średnie

Zalecana obsada i rejon uprawy
kiszonka 100 000 roślin/ha

ziarno i CCM 80 000 roślin/ha

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

na dobrych 100 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

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
• łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego
• charakteryzuje się odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe
• dobry wczesny wigor
• odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg
• strawność: 74,8% s.m.; zawartość skrobi: 36% s.m.  - źródło: Bütow (północno-wschodnie Niemcy); 2015

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna:
semi flint / semi dent

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna:
semi dent

Złoty Medal  
POLAGRA FARM 2001

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

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 
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Retengo®

Plus 183 SE

 1,0 l/ha
BBCH 17-63 

(od momentu, kiedy roślina 
osiągnie 60 cm wysokości) 

fungicyd kukurydziany 
z efektem AgCelence

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

Kompleksowa ochrona kukurydzy

Mocarz®
 75 WG 0,2 kg/ha

+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha

Mocarz®
 75 WG 0,2 kg/ha

+ Olbras* 88 EC 1,0 l/ha
+ herbicyd na chwasty 

jednoliścienne

Wing® P 462,5 EC 

4,0 l/ha

chwasty dwuliścienne

chwasty 
jedno- i dwuliścienne

fungicyd

herbicyd

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

Kompleksowa ochrona kukurydzy 242x220 BASF JW 2020.indd   1 08.01.2020   12:43



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240‑250SM 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

Kierunki użytkowania

         

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\w
dry down l\l

Zalecana obsada
ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

kiszonka na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 roślin/ha

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

kiszonka na terenie całego kraju

preZent 2017

Biłgorad
Radostowo
Rychliki
Krzyżewo
Śrem
Chrząstowo
Masłowice
Słupia
Węgrzce
Przecław
Pawłowice

Słupia 

104,0%

Śrem 

107,3%

rychliki

104,0% • 112,7%

radoStowo

112,1% • 105,5%

pawłowice

108,2% *

przecław

103,9%

maSłowice

102,7% • 102,4%

krzyżewo

115,5%

chrząStowo

104,6% • 103,6%

Białogard

105,4%

węgrzce

110,7%

głodowo

109,4%

kawęczyn

101,9%
ciciBór duży

106,4%

koBierzyce

100,4%

koŚcielna wieŚ

100,3%Smolice

102,2%

Wyniki plonowania w SDOO

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

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ogólny suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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Wysoki plon kiszonki, 
a ziarna w ekstra prezencie

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\w
Omacnica l\l\l

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:  
semi flint

103

102

101

100

99

98

97

100%

plon ogólny
suchej masy

103%

plon ogólny
świeżej masy

100%

plon suchej
masy kolb

100%

plon jednostek 
pokarmowych

100%

wskaźnik 
koncentracji 

energii

\\ Wyniki doświadczeń porejestrowych 2016  
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 240‑250SM Zawisza 
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

Kierunki użytkowania

         

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\w
dry down l\l\w

Zalecana obsada
kiszonka na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM na glebach słabszych: 75 000 roślin/ha 
na glebach lepszych: 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju

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

zawisza 2017

Biłgorad
Radostowo
Rychliki
Krzyżewo
Śrem
Chrząstowo
Masłowice
Słupia
Węgrzce
Przecław
Kościelna Wieś
Pawłowice

Węgrzce

100,5%

Słupia 

104,9% • 100,0%

Śrem 

105,3%

rychliki

104,4% • 104,9%radoStoWo

105,1%

paWłoWice

113,0% *

przecłaW

107,0%

maSłoWice

101,7% • 100,7%

koŚcielna WieŚ

108,8%* • 105,8%

krzyżeWo

116,4%chrząStoWo

103,2% • 102,7%

Białogard

102,1%

głodoWo

101,3%

rarWino

106,3%

Siedlce

100,7%

Smolice

107,4%

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Doświadczenia COBORU. Plon ogólny 
suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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SM Zawisza
Plonów strzeże 

Możesz na nim polegać!

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\l

Omacnica  l\l\w

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna:  
semi flint

103

102

101

100

99

98

97

100%

plon ogólny
suchej masy

100%

plon ogólny
świeżej masy

102%

zawartość suchej
masy w kolbach

\\ Wyniki doświadczeń porejestrowych 2016  
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 250SM Kurant

Kierunki użytkowania

   

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l\w
 

Zalecana obsada
kiszonka 83 000 – 86 000 roślin/ha

Przydatność do gleb
wysokie zdolności adaptacyjne do warunków gleb 
przepuszczalnych – lekkich i mozaikowych jak też 
bardziej zimnych

Morfologia 
i genetyka 

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

• 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 reakcje roślin 
na zmniejszoną obsadę roślin na polu co przyczynia się do większej 
tolerancji na niekorzystne warunki uprawy i pogodowe szczególnie 
w początkowych fazach wzrostu młodych roślin.

WĘGRZCE

224,4 • 105%
723 • 110%   NR 1 

WRÓCIKOWO

275,6 • 120%   NR 1 

851,0 • 116%   NR 1 

SMOLICE

290,6 • 112%   NR 1 

908,0 • 120%   NR 1 

RYCHLIKI

202,3 • 109%   NR 2 

692,0 • 127%   NR 1 

RARWINO

170,5 • 105%   NR 3 

442 • 103%

RADOSTOWO

218,1 • 106%  NR 3 

656,0 • 114%  NR 1 

MASŁOWICE

225,1 • 102%
693 • 111%   NR 2 

KOŚCIELNA WIEŚ

201,5 • 111%   NR 1 

639,0 • 120%   NR 1 

KOBIERZYCE

236 • 127%   NR 1 

660 • 117%   NR 1 

KRZYŻEWO

211 • 103%
647 • 111%   NR 1 

ŁYSKI

237,9 • 122%   NR 1 

691,0 • 129%   NR 1 

MARIANOWO

218,3 • 115%   NR 1 

676,0 • 121%   NR 1 

KAWĘCZYN

167 • 109%
477 • 117%

GŁODOWO

250,7 • 107%    NR 1 

807 • 109%   NR 2 

GŁĘBOKIE

244,7 • 110%   NR 2 

769 • 121%   NR 1 

CICIBÓR DUŻY

145,5 • 118%   NR 1 

459,0 • 127%   NR 1 

kurant

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

Wyniki plonowania

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

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

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

ŚR
ED

NI
OW

CZ
ES

NE

62



Potencjał produkcyjny

Zdaniem hodowcy...
W formule mieszańca SM Kurant zawiera się najnowsza genetyka z programu hodowli kukurydzy w HR Smolice, która pozwala uzyskać 
niespotykany dotychczas w tej grupie wczesności poziom plonowania przekraczający 1000 dt zielonej masy z ha oraz zbliżony do 300 dt 
suchej masy z całych roślin. Dla producentów 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 
(wysokość roślin i bujne ulistnienie) ale także bardzo silne i równe znamionowanie, 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

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.

Pożądana struktura plonu 

i wysoka wartość żywieniowa 

predystynują do produkcji 

wysokoenergetycznej kiszonki.

Plon ogólny suchej masy dt/ha – % wzorca Plon świeżej masy dt/ha – % wzorca

 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

 doświadczenia rejestrowe COBORU (% względem śr. grupy)

2016 r. 216,0 – 106%  NR 2 636 – 111% NR 1

2015 r. 186,4 – 109%  NR 1 499 – 112% NR 1  

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
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 250Bogoria

Kierunki użytkowania

  

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l\l

dry down l\l

Zalecana obsada
kiszonka  90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM  75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II i południowej części III 

rejonu uprawy kukurydzy w Polsce

ziarno i CCM I oraz II rejon uprawy

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.

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

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

Wyniki plonowania w SDOO

Białogard
Chrząstowo
Krzyżewo
Masłowice
Przecław
Słupia
Smolice
Cicibór Duży
Kościelna Wieś

Słupia 

101,7%

Smolice

109,4%

przecław

99,9%

maSłowice

105,8%

Kościelna wieś

112,8%

Krzyżewo

110,3%

chrząStowo

108,2%

cicibór Duży

105,4%

białogarD

100,7%

bogoria

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez Małopolską 
Hodowlę Roślin  
tel. +48 71 311 13 45
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Morfologia 
i genetyka 
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

105

104

103

102

101

100

99

104

103

102

101

100

99

98

101,2%

plon ogólny
suchej masy

100%

plon ogólny
suchej masy

104,1%

plon suchej
masy kolb

101%

plon suchej
masy kolb

103,0%

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

102%

zawartość suchej
masy w plonie 

ogólnym

104,5%

zawartość suchej
masy w kolbach

104%

zawartość suchej
masy w kolbach

\\ Wyniki doświadczeń rejestrowych (wykres 1)  
2013‑2014 i pojestrowych 2015 (wykres 2). 
\\ Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca.
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 250‑260Rosomak

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l

dry down l\l

 
Zalecana obsada

ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

wysokoenergetycz-
na kiszonka

90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
ziarno i CCM I oraz II rejon uprawy

wysokoenergetycz-
na kiszonka

I, II i południowa część III rejonu uprawy

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

ZYBISZÓW

121,5 • 108%

WęgrZce

116,1 • 103%

TomaSZÓW Bol.

143,3 • 111%

ŚWIeBodZIn

130,8 • 113%

SłupIa WIelka 

133,9 • 107%

Śrem 

132,7 • 107%

SkołoSZÓW

142,6 • 106%

głęBokIe

122,1 • 104%

chrZąSToWo

140,0 • 109%

cIcIBÓr dużY

100,6 • 116%

Rosomak

Wyniki plonowania w SDOO

\\ Ziarnowe doświadczenia porejestrowe 
COBORU w 2013 r.  
Plon przy wilgotności 14%, (wartość 
bezwzględna w dt/ha i % wzorca).  
Grupa średniopóźna
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123,6 dt/ha*
wzorzec 121,3 dt/ha
2. miejsce w dośw. 
ziarnowych PDOiR w 2013!
*) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniopóźna

militarne zabezpieczenie 
wysokiego plonu

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Fusarium l\l\

\\ 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 lipcu 2015 w warunkach 
dewastującej suszy

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  Ś R E D N I O P Ó Ź N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260SM 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

Kierunki użytkowania

   

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l\l

stay green l\l\

 

Zalecana obsada
kiszonka 90 000 – 95 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu uprawy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w

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

Tomaszów bol.

647 • 101,3%
199,5 • 102,8%

smolice

832 • 107,1%
299,4 • 108,2%

Rychliki

606 • 109,2%
200,3 • 111,3%

RaRwino

500 • 105,7%
182,6 • 107,2%

maRianowo

625 • 104,9%
189,6 • 100,5%

Łyski

608 • 101,7%
200 • 101,4%

chyba furman

Wyniki plonowania w SDOO

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

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

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

Wszystkich dziś ciekawość budzi,
Kto jest najszczęśliwszym z ludzi.
A ja mówię, że nad pana
Najszczęśliwszy los furmana.

SM FURMAN
Morfologia 
i genetyka 

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

\\ Doświadczenia rejestrowe 2015 ‑ 2016 
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca

105

100

95

90

85

80

105

100

95

90

85

80

102%

plon ogólny
suchej masy

100%

wskaźnik  
koncentracji  

energii

102%

plon suchej
masy kolb

102%

plon jednostek 
pokarmowych

101%

zawartość  
suchej masy  

w plonie ogółem

101%

plon ogólny  
świeżej masy

101%

zawartość  
suchej masy  
w kolbach

101%

plon świeżej  
masy kolb

101%

udział kolb  
w plonie  
ogólnym  

suchej masy
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260SM 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

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\l

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

na glebach lepszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu uprawy

Ameca 2017

Węgrzce

110,8%

Słupia 

103,0%

Śrem 

100,1%

rychliki

111,6% • 100,6%
radoStoWo

106,3% • 103,3%

paWłoWice

109,9% *

przecłaW

106,4%

maSłoWice

113,1%

krzyżeWo

105,5%

mariaNoWo

100,3%
chrząStoWo

105,2% • 103,2%

kaWęczyN

100,9%
Smolice

104,1%

Wyniki plonowania w SDOO

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

\\ Doświadczenia COBORU.  
Plon ogólny suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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SM Ameca
rzeka mleka

Energetyczna kiszonka dla 
wysokowydajnych krów mlecznych

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l

Fusarium  l\l\l

Omacnica  l\l\w

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna:  
semi flint
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260Koneser

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l\l

Zalecana obsada
kiszonka  85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II i południowej części III 

rejonu uprawy kukurydzy w Polsce

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 wysoki udział 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.

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

Wyniki plonowania w SDOO

koneser

Białogard
Masłowice
Przecław
Radostowo
Rychliki
Smolice
Wrócikowo
Śrem

WrócikoWo

112,3%

Śrem 

107,6%

Smolice

106,0%

rychliki

101,6%
radoStoWo

105,0%

PrzecłaW

103,0%

Białogard

101,3%
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FAO 260

Koneser

Kiszonka o harmonijnej woni i wyrazistym smaku, 

bogata w zawartość suchej masy ze szczepu 

roślin długo dojrzewających w polu i o bujnym 

wczesnym wigorze. Dzięki zharmonizowanemu 

udziałowi kolb i strawnych części rośliny, 

wybierana przez znawców i miłośników odmian 

kukurydzy w dobrym gatunku.

Wyborna kiszonka

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\l

\\ Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca 

\\ Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU 2013/2014. 
Grupa średniopóźna

105

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
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260Podlasiak

Kierunki użytkowania

 
Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l

Zalecana obsada
kiszonka  80 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka polecana do uprawy w I, II i południowej części III 

rejonu uprawy kukurydzy w Polsce

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.

Wyłączny dystrybutor na 
terenie Polski  
tel. +48 25 792 30 66 

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

Wyniki plonowania w SDOO

podlasiam

Białogard
Kobierzyce
Krzyżewo
Masłowice
Przecław
Radostowo
Rarwino
Słupia
Smolice
Kościelna Wieś

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%
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FAO 260Podlasiak
Podlasiak to

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

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

Wszystkie się za nim oglądają... Wyłączny 
dystrybutor na 
terenie Polski 

Morfologia 
i genetyka 
 
typ odmiany: 
pojedyncza (SC) 

typ ziarna: 
semi dent

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

\\ Plon ogólny suchej masy (% wzorca) 

\\ Plon świeżej masy (% wzorca) 

110

108

106

104

102

100

114

112

110

108

106

104

102

103%

porejestrowe 
2015

104%

porejestrowe 
2015

108%

rejestrowe 
2014

110%

rejestrowe 
2014

108%

rejestrowe 
2013

113%

rejestrowe 
2013

K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y O D M I A N Y  Ś R E D N I O P Ó Ź N E



K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260Kosmal

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l

Zalecana obsada
kiszonka 80 000 – 85 000 roślin/ha na glebach słabszych, 90 

000 – 95 000 na lepszych stanowiskach glebowych

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy 

w Polsce

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

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

Parametr parametry dobrej kiszonki  
(zawartość w % w suchej masie paszy)

Kosmal

sucha masa 33-35 33,99

ADF 16-22 21,25

NDF 36-41 39,53

włókno surowe 17-20 17,32
 
Źródło: badanie kiszonki z odmiany Kosynier w laboratorium PFHBiPM w Kobiernie

\\ Wyniki analiz jakościowych surowca kiszonkarskiego

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

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium l\l

Odmiana produkowana 
wyłącznie przez CN Kielce
tel. +48 41 368 45 02
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260Vitras
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

Kierunki użytkowania

 

Zalecana obsada
kiszonka od 90 000 roślin/ha na słabszych  

do 100 000 roślin/ha na dobrych stanowiskach 
glebowych

Rejon uprawy
kiszonka na terenie całego kraju za wyjątkiem północnej 

części III rejonu uprawy kukurydzy

Morfologia i genetyka
typ odmiany:  trójliniowa (TC)

typ ziarna:  dent

Wymagania glebowe
średnie

\\ 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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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 260‑270Legion

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l

tolerancja na suszę l\l

stay green l\l

Zalecana obsada
kiszonka 80 000 – 85 000 roślin/ha na glebach słabszych, 90 

000 – 95 000 na lepszych stanowiskach glebowych

Rejon uprawy
kiszonka I, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy 

w Polsce

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

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

\\ Kiszonkowe doświadczenia porejestrowe 
COBORU w 2014 r. grupa średniopóźna 
 

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

Węgrzce

241 • 105%
727 • 106%

WrócikoWo

234 • 107%
682 • 105%

TomaszóW bol.

223 • 105%
699 • 105% słupia 

225 • 107%
790 • 103%

Śrem 

178 • 103%
585 • 110%

sulejóW

298 • 110%
693 • 106%

rychliki

189 • 104%
529 • 106%

paWłoWice

225 • 103%
651 • 111%

krzyżeWo

244 • 111%
717 • 114%

chrząsToWo

188 • 100%
557 • 104%

cicibór Duży

212 • 105%
630 • 112%

Legion

Wyniki plonowania w SDOO
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Legion
zawsze na czele

FA
O 

27
0

Plon świeżej masy 

106%
Plon ogólny 
suchej masy 

104%
Plon jednostek 
pokarmowych 

104%
Plon suchej masy kolb  

102%
Zawartość suchej 
masy w kolbach 

101%

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

Wymagania glebowe
średnie

Zdrowotność
Fusarium l\l

Głownia guzowata l\l 

\\ Wyniki doświadczeń rejestrowych (2012‑2013)

110

105

100

95

90

85

106%

plon świeżej 
masy

104%

plon suchej 
masy

104%

plon jednostek 
pokarmowych

102%

plon suchej 
masy kolb

101%

zawartość 
suchej masy 
w kolbach

1.
miejsce

1.
miejsce

1.
miejsce
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 270SM 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

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l\l\l\

tolerancja na suszę l\l\w
stay green l\l\w

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

na glebach lepszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka I, II i tylko najcieplejsza południowa część III rejonu 

uprawy kukurydzy

popis 2017 Radostowo
Rychliki
Krzyżewo
Chrząstowo
Masłowice
Słupia
Węgrzce
Przecław
Śrem
Kościelna Wieś
Pawłowice

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%

Wyniki plonowania w SDOO

Wyłączni dystrybutorzy na terenie Polski

VITTRA BIS, Kusowo
tel. 602 479 988 

AGROPOL RYKI
tel. +48 602 862 369 

\\ Doświadczenia COBORU. Plon ogólny 
suchej masy (% wzorca) 
 

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

  porejestrowe 2016
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MASZ POLE
DO POPISU

plon suchej masy:

106% wzorca w dośw. rejestrowych
102% w PDO 2016

wysoki plon wartościowej kiszonki

odporność na 
fuzariozy

106%

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l\l\w
Fusarium  l\l\l

Omacnica   l\l\w

\\ 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

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:  
semi flint
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K A T A L O G  O D M I A N  K U K U R Y D Z Y

FAO 270Ułan

FAO 260Nimba

Kierunki użytkowania

      

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

       

Wymagania glebowe
średnie

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

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

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany:  
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi flint

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

na terenie całego kraju, za wyjątkiem rejonów 
północnych

Zalecana obsada
kiszonka od 80 000 roślin/ha na glebach słabszych 

do 100 000 roślin/ha na dobrych 
stanowiskach glebowych

Morfologia 
i genetyka
typ odmiany: 
trójliniowa (TC)

typ ziarna: 
semi dent

Plonowanie
Odmiana uzyskała wynik 
powyżej odmiany wzorcowej 
w najważniejszych parametrach 
kiszonkowych

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 
Saatbau Polska Sp. z o.o.
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nową genetykę  

Wypróbuj zupełnie

odmian HR Smolice!



KUKURYDZA
Katalog odmian

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


