KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 220]

EDUARDO

Kukurydza mlekiem płynąca

EDUARDO to wczesna odmiana kukurydzy przeznaczona do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę.
To odmiana o znakomitym wczesnym wigorze, szybko buduje silnie ulistnioną roślinę, co pozwala na uzyskanie
dużej kolby z przewagą ziaren typu dent.
W skrócie
•
•
•
•

do uprawy na ziarno i wysokoenergetycznąkiszonkę
bardzo duży udział suchej masy kolb w plonie ogólnym (108% COBORU 2010r.)
bardzo dobra odporność na wyleganie
jedna z najwyższych zawartości skrobi w ziarnie DE 2010/11

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM
FAO: 220

Na gleby średnie: ziarno 7,5 - 8 roślin/m2; kiszonka 9 - 9,5 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę

1

KUKURYDZA ZIARNOWA / KISZONKOWA [FAO 220]

ROGOSO

Ziarnowy hit

ROGOSO to wczesna odmiana pojedyncza o dobrym wczesnym wigorze oraz dobrej odporności na wyleganie.
ROGOSO odznacza się dobrymi wynikami plonowania na ziarno (101 % COBORU 2012). ROGOSO posiada dość
dużą tolerancję na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę. Rejestracja Polska 2014r.!
W skrócie
•
•
•
•
•

polecany na lżejsze gleby
dobrze znosi okresowe niedobory wody
wczesny wigor (COBORU 2012-13)
bardzo dobra zdrowotność
wysokie plony ziarna przy niskiej wilgotności w czasie zbioru

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K
FAO: 220

gleby lepsze, średnie: ziarno 7 - 8 roślin/m2; kiszonka 8,5 - 9 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA KISZONKOWA [FAO 270]

U Ł A N Rośnie w górę z ułańską fantazją

UŁAN to średniopóźny mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice przeznaczony w głównej mierze na kiszonkę i
biogaz.

UŁAN zdominował doświadczenia rejestrowe w sezonie 2009 w grupie średniopóźnej nie tylko wzrostem (średnio
311 cm wysokości w skali kraju), ale także plonem ogólnym suchej masy wynoszącym 24,1 t/ha (114,6 % wzorca!).
Wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych sezonach (średnio
65,4 t/ha w skali kraju).
W skrócie
•
•
•

bardzo wysokie plony świeżej masy
zdumiewająca wysokość
bardzo wysoki plon ogólny suchej masy

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K, BIO GAZ
FAO: 270

toleruje słabsze gleby: ziarno - 7,5 roślin/m2, kiszonka 9 - 10 roślin/m2
kukurydza na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 190]

W I L G A Najwcześniejsza

WILGA łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania.

WILGA to mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice przeznaczony do uprawy na ziarno w całej Polsce,
szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie, także do uprawy na kiszonkę w strefie podgórskiej oraz na
północy i północnym wschodzie Polski.
W skrócie
•
•
•
•

do uprawy na ziarno oraz na kiszonkę
zalecana w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba opóźnienia siewu
bardzo dobra struktura plonu
lepsza od wzorca odporność na głownię kolb

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K
FAO: 190

gleby średnie: ziarno 8 - 8,5 roślin/m2; kiszonka 10 - 10,5 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
5

KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]

SMOLITOP / SMOLAN

Topowe plony

SMOLITOP to średniowczesna odmiana kukurydzy hodowli HR Smolice przeznaczona przede wszystkim do uprawy
na wysokoenergetyczną kiszonkę i CCM oraz na ziarno.
SMOLITOP to odmiana o znakomitym wczesnym wigorze i bardzo dobrym natężeniu cechy stay-green. Jest idealna
do wczesnego zbioru na wysokoenergetyczną kiszonkę.
W skrócie
•
•
•
•

plon ziarna średnio 110,4 dt/ha w latach 2008-2009
dobry wigor w początkowym okresie wegetacji (stay-green)
dobra zdrowotność
mała podatność na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM, GRYS
FAO: 230

gleby lepsze, średnie: ziarno 7,5 - 8 roślin/m2; kiszonka 10 - 10,5 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA [FAO 230]

OKATO

Kukurydza z hiszpańskim temperamentem

OKATO to średniowczesna odmiana ziarnowa kukurydzy hodowli SAATBAU LINZ.
Główne korzyści wynikające z uprawy OKATO to wysoka masa tysiąca ziaren, wybitna odporność na wyleganie
oraz bardzo dobra zdrowotność (w tym szczególna odporność na fuzariozę łodyg i liści oraz głownię guzowatą)
dzięki czemu osiąga najwyższe plony ziarna przy niskiej wilgotności.
W skrócie
•
•
•
•

mieszaniec pojedynczy
wybitna odporność na wyleganie
wysoka MTN
wybitne plony ziarna

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, GRYS
FAO: 230

gleby lepsze, średnie: ziarno 7 - 7,5 roślin/m2; kiszonka 9 - 9,5 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]

DUMKA

Sięgnij po wysoki plon

DUMKA to mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice, który łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością.
DUMKA posiada bardzo dobry wczesny wigor siewek oraz dobrą tolerancję na głownię guzowatą kolb. DUMKA
posiada również dobrą odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe.
W skrócie
•
•
•
•

bardzo dobry wczesny wigor siewek
dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
niższe porażenie fuzariozą łodygową
dobra tolerancja na głownię guzowatą

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K, Z, CCM
FAO: 230

gleby średnie: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 10 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]

GLEJT

Patent na wysoki plon

GLEJT to mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice, który utrzymuje stabilny plon powyżej średniej grupy
średniowczesnej.
GLEJT stanowi połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością. Rośliny typu stay-green, kolby średniej
wielkości z bardzo dobrym zaziarnieniem. Ziarno typu semi-dent.
W skrócie
•
•
•
•

bardzo dobry wczesny wigor siewek
przystosowanie do uprawy na glebach słabszych
kolby średniej wielkości, bardzo dobre zaziarnienie
ziarno pośrednie typu semi-dent

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K, Z
FAO: 230

toleruje słabsze gleby: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 11 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]

P R O S N A Odporność i wigor

PROSNA to mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice zalecany na CCM i kiszonkę z całych roślin, szczególnie w
rejonach mniej sprzyjających klimatycznie.
PROSNA podsiada bardzo dobry wczesny wigor. Ponadto jest szczególnie tolerancyjna na niekorzystne warunki
klimatyczno-glebowe. Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg oraz dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę
łodyg to kolejne cechy odmiany PROSNA.
W skrócie bardzo dobry wczesny wigor
•
•
•
•

szczególna tolerancja na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe
długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg
dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg
rośliny o wysokości ok 250 cm

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM
FAO: 230

toleruje słabsze gleby: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 10 - 11 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę, gleby średnie, słabsze: ziarno 8 - 8,5 roślin/m2; kiszonka 9,5 - 10 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]

REDUTA

Klucz do sukcesu

REDUTA to mieszaniec trójliniowy hodowli HR Smolice o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno w I i II
rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju.
Zachowuje zieloność do końca sezonu wegetacyjnego. REDUTA posiada bardzo dobry wczesny wigor i dużą
tolerancję na głownię kolb.
W skrócie
•
•
•
•
•

plony suchej masy na poziomie 109 % średniego plonu 3 wzorców
wysoka zawartość skrobi w ziarnie, duża przydatność w przemyśle
gorzelnianym
bardzo dobry wczesny wigor
duża tolerancja na głownię kolb

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K
FAO: 230

gleby średnie: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 10 - 11 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 240]

SAN

Zawsze pewny plon

SAN to odmiana kukurydzy hodowli HR Smolice przeznaczona do uprawy na ziarno i na kiszonkę.
SAN w doświadczeniach na ziarno COBORU 2001 uzyskał wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb
(odpowiednio 103 % i 105 %), natomiast w doświadczeniach COBORU na kiszonkę uzyskał jeden z najwyższych
plonów w grupie średniowczesnej (107 %) wzorca przy wyższej o 1,1 % zawartości suchej masy. SAN posiada dobry
wczesny wigor, tolerancję na głownię oraz długo utrzymującą się zieloność liści i łodyg.
W skrócie
•
•
•
•

wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb
dobry wczesny wigor
tolerancją na głownię
długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM
FAO: 240

gleby lepsze, średnie: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 10 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 240]

FABELL

Potęga masy

FABELL to masywna odmiana kukurydzy niemieckiej hodowli Freiher von Moreau przeznaczona do uprawy na
kiszonkę oraz na ziarno w korzystniejszych rejonach uprawy.
Wysoki plon zdrowych kolb odmiany FABELL pozwala uzyskać doskonałe plony ziarna lub rewelacyjne ilości
wysokoenergetycznej kiszonki. Odmiana przydatna również do produkcji kiszonki z kolb (CCM).
W skrócie
•
•
•
•
•

znakomicie nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę
znakomita zdrowotność kolb
rośliny wysokie
dobry stay-green
rośliny o dużej odporności na głownię kolb

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K, Z, CCM
FAO: 240

gleby średnie: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 9 - 10 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 240]

DANUBIO

Lider na rynku!!

Odmiana trójliniowa DANUBIO hodowli SAATBAU LINZ zachwyca wybitnym plonem zarówno na ziarno jak i na
kiszonkę.
DANUBIO imponuje wynikami tak w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę w całej Środkowej Europie. Masywne
rośliny DANUBIO charakteryzują się wysoką odpornością na wyleganie, bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz
wybitną tolerancją na łamliwość łodyg.
W skrócie
•
•
•
•
•

wybitny plon ziarna
plon CCM 102 % wzorca
udział ziarna w masie kolby 101 %
bardzo dobra zdrowotność roślin
wysoka tolerancja na fuzariozę kolb

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 i 80.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K
FAO: 240

gleby lepsze, średnie: ziarno 7,5 - 8 roślin/m2; kiszonka 9,5 - 10 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 250]

CERATUS

Uniwersalne rozwiązanie

CERATUS to trójliniowa odmiana kukurydzy hodowli Freiher von Moreau przeznaczona na ziarno i kiszonkę.
Dzięki swojej uniwersalności CERATUS nadaje się do produkcji na wszystkich rodzajach gleb i w każdych
warunkach klimatycznych. CERATUS osiąga bardzo wysokie plony ziarna oraz wysoką energię kiszonki.
CERATUS to średniowysokie rośliny o doskonałej żywotności i dobrym stay-green. Duża zdrowotność kolb i ziarna
oraz dobra odporność na choroby gwarantują wysoki plon.
W skrócie
•
•
•
•
•
•

odmian uniwersalna
bardzo wysokie plony ziarna
doskonała żywotność
dobry stay-green
duża zdrowotność kolb i ziarna
dobra odporność na choroby

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K,Z
FAO: 250

toleruje słabsze gleby: ziarno 8 roślin/m2; kiszonka 10 - 10,5 roślin/m2
kukurydza na ziarno i na kiszonkę
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KUKURYDZA KISZONKOWA [FAO 260]

NIMBA

Wydajna kiszonka

NIMBA to mieszaniec kukurydzy z hodowli HR Smolice przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju.
NIMBA charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim plonem ogólnym świeżej masy.
W skrócie
•
•
•
•

przewyższa odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach
wysoka odporność na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe
polecany na słabsze stanowiska glebowe
przeznaczona do uprawy na kiszonkę

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: K, BIO GAZ
FAO: 260

gleby średnie: kiszonka 10 - 12 roślin/m2
kukurydza na kiszonkę

KUKURYDZA ZIARNOWA / KISZONKOWA [FAO 230]
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KONKURENT
Mocny w plonie ziarna i kiszonce

KONKURENT to nowa odmiana hodowli HR Smolice o wysokim i stabilnym plonie oraz dobrej
tolerancji na fuzariozę kolb.
KONKURENT to nowa odmiana hodowli HR Smolice o wysokim i stabilnym plonie oraz dobrej
tolerancji na fuzariozę kolb. Wysokie, dobrze ulistnione rośliny potwierdzają dobry wybór do
uprawy na kiszonkę.
W skrócie
•
•
•
•

średni plon ziarna 119,3 dt/ha (wzorzec 115,6 dt/ha)
wysoko i stabilnie plonujący
tolerancyjny na fuzariozę kolb
dobrze ulistniony

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM
FAO: 230
gleby średnie: ziarno 7,5 - 8,5 roślin/m2; kiszonka 9,5 - 10 roślin/m2
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 220]

RIZZO

Postaw na RIZZO

RIZZO to nowa odmiana o znakomitym wczesnym wigorze.
RIZZO to odmiana o znakomitym wczesnym wigorze, szybko buduje wysoką, silnie ulistnioną
roślinę, co pozwala na uzyskanie dużej charakterystycznie zaziarnionej kolby z przewagą ziaren
typu dent. RIZZO wyróżnia się udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy oraz
koncentracją energii.
W skrócie
•
•
•
•

wysoki plon suchej masy
znakomity wczesny wigor
bardzo wysoki udział kolb
dobra strawność

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K
FAO: 220

gleby średnie: ziarno 7 - 8 roślin/m2; kiszonka 8,5 - 9 roślin/m2
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KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 250]

ROSOMAK
Militarne zabezpieczenie wysokiego plonu

ROSOMAK to nowa odmiana pojedyncza kukurydzy przeznaczona przede wszystkim do uprawy na ziarno i
wysokoenergetyczną kiszonkę.
ROSOMAK to nowa odmiana pojedyncza kukurydzy przeznaczona przede wszystkim do uprawy na ziarno i
wysokoenergetyczną kiszonkę. Odmiana charakteryzuje się dobrą sztywnością łodyg i tolerancją na
fuzariozę kolb. ROSOMAK przystosowany jest do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej
ilości opadów atmosferycznych.
W skrócie
•
•
•
•

dobra sztywność łodyg
do uprawy na lżejszych glebach
tolerancja na fuzariozę kolb
odporny na głownię guzowatą

dane
•
•
•
•

Jednostki opakowań: Dostępne w opakowaniu 50.000 nasion
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja (temperatura gleby 8 - 10°C)
Wykorzystanie: Z, K, CCM
FAO: 250

gleby średnie: ziarno 7,5 - 8 roślin/m2; kiszonka 9,5 - 10 roślin/m2
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