
Asortyment pozostałych odmian kukurydzy na 2015

Odmiana FAO Kierunek użytkowania

BURAN 240-250 K
SMOLITOP/SMOLAN 230-240 Z,CCM
BUŁAT 240 Z,CCM
NIMBA 260 K
LOBER 240 Z,K
REDUTA 230 Z,K
DUMKA 230 Z,CCM,K
BLASK 240-250 Z,CCM
UŁAN 270 K
SAN 220 Z,CCM,K
WILGA 180 K,Z

Buran (FAO 240)
· Przeznaczony przede wszystkim do uprawy na kiszonkę 
·Wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb - około 50% 
·Zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej
·Odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Wysokość roślin 210cm

Bułat (FAO 240)
·Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach 
·Do uprawy na ziarno i kiszonkę
· Daje gwarancję uzyskania wysokoenergetycznej kiszonki krów mlecznych
·Tolerancyjny na chłody wiosenne, rośliny długo utrzymują zieloność – typ „stay-green” 
·Zalecana obsada: ziarno i CCM 7,5-8 roślin/m2, kiszonka 10-11 roślin/m2 

Nimba (FAO 260)
·Mieszaniec trójliniowy (TC) o wczesności na pograniczu mieszańców średniowczesnych i średniopóźnych
·Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju 
·Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno świeżej , jak i suchej masy 
·Wysokość roślin: 250 cm 
·Zalecana obsada: na kiszonkę 10-12 roślin/m2 

Lober (FAO 240)
·Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach 
·Przeznaczony do uprawy na kiszonkę z całych roślin 
·Bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg
·Wysokość roślin: 260 cm 
·Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 

Reduta (FAO 230)
·Wczesny mieszaniec trójliniowy 
·Mieszaniec uniwersalny, przeznaczony do uprawy na ziarno oraz na kiszonkę na terenie całego kraju 
·Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego - typ ""stay green"" 
·W doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plon suchej masy 109% średniego plonu 3 wzorców 
·Wysokość roślin: 250 cm 
·Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m

Dumka (FAO 230)
·Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), 
·Odmiana o charakterze uniwersalnym, na ziarno i CCM w , oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę 
·Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością. 
·Bardzo dobry wczesny wigor siewek, 
·Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niskie porażenie fuzariozą łodygową 
·Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy, 
·Rośliny wysokie (ok. 260 cm) z wyższym od wzorca natężeniem cechy utrzymania zieloności (""stay-green"")
·Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru. 
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Blask (FAO 240 - 250)
·Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC) wyhodowany w Smolicach 
·Przeznaczony na ziarno i CCM 
·Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg 
·Rośliny zielone do zbioru – typ „stay green” 
·Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione, ziarno typu semi-dent 
· Tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką 
·Wysokość roślin: 270 cm 
·Zalecana obsada: na ziarno ok. 8 roślin/m2 

San (FAO 220) - Złoty medal POLAGRA-FARM 2001
·Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach 
·Łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego 
·Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe 
·Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg 
·Wysokość roślin: 270 cm 

Smolitop (FAO 230-240)/SMOLAN
·Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), 
·Polecany do uprawy na ziarno i CCM oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę
·Plon ziarna powyżej wzorca grupy średnio-wczesnej (średnio 110,4dt/ha w latach 2008-2009), 
·Dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie dojrzewania ziarna („stay-green”), 
·Dobra zdrowotność roślin
·Zalecana obsada: na ziarno i CCM 7,5-8 roślin/m2, na kiszonkę 10-10,5 roślin/m2 do zbioru. 

UŁAN FAO 270 rok rejestracji 2011 – SMOLICE 
·Średniopóźny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno semi-dent, 
Potwierdził swój potencjał, plonując o tonę suchej masy z hektara powyżej odmian wzorcowych. 
·Doskonały surowiec dla biogazowni, wytwarza bardzo wysokie plony 
·Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę w całej Polsce
·Zalecana obsada: od 8 na słabszych do 10 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych. 

Wilga (FAO 180)
*Mieszaniec trójliniowy wychodowany w Smolicach
*Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestowanych w Polsce
*Przeznaczony na ziarno i na kiszonkę
*Zalecany w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych, 
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