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Jak wszyscy wiedzą kiszonka z kukurydzy jest podstawową 
paszą w żywieniu krów mlecznych. Dlatego też 
bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór 
odmian.  Część hodowców bydła kieruje się przy wyborze 
wielkością, a dokładnie wysokością odmiany i plonem świeżej 
masy, nie zwracając uwagi na odpowiednią wczesność         i 
udział ziarna w plonie kiszonki. Ziarno jest bardzo 
ważnym składnikiem kukurydzy    na kiszonkę. Ze wszystkich 
części rośliny posiada najwyższy procent  suchej masy,   
a co najważniejsze najwyższy udział energii i strawności.

Wybór odmiany kukurydzy do uprawy na ziarno wydaje 
się  o wiele łatwiejszy niż  na kiszonkę. Podstawowe 
parametry na które powinno się zwrócić uwagę to plon 
i wilgotność ziara w czasie zbioru. Oczywiście 
nie można zapomnieć o odpowiednim doborze wczesności 
mieszańców.  

Należy pamiętać, iż maksymalny plon osiąga 
się przy wilgotności ziarna około 30-34%. 
Późniejszy zbiór zmniejsza wilgotność ziarna, ale stwarza 
ryzyko pogorszenia jakości ziarna, szczególnie 
w rejonach gdzie kukurydza porażona jest przez szkodnika 
omacnicę prosowiankę lub grzyby z rodzaju Fusarium.
W przypadku gdy porażenie fuzariozą występuje 
w dużym nasileniu należy się zastanowić, czy nie zebrać 
ziarna o wyższej wilgotności, ponosząc większe koszty 
suszenia, niż dopuścić do większego rozwoju grzyba. 
Również przy dużych uszkodzeniach roślin przez 
omacnicę prosowiankę nie należy zwlekać ze zbiorem, 
ponieważ złomy łodyg występujące poniżej kolby 
jak i kolby podgryzione u nasady mogą w krótkim czasie,  
szczególnie przy wietrzej pogodzie, opaść na ziemię.

Kukurydza

na kiszonkę

Wysoko cenioną cechą odmian jest możliwość 
adaptacji do zmiennych warunków. 

Dobra odmiana gwarantuje nam wysoki plon 
zarówno  w warunkach  optymalnych 

jak i trudnych.

Kukurydza

na ziarno

Najlepsze odmiany

gwarancją wysokich plonów

w 2016 roku!
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RGT BABEXX

PERFEKCJA W SILOSIE
- Bardzo dobry start początkowy
- Wysokie plony Suchej Masy
- Dobra, wysoka zawartość skrobi i wydajność energii
- Korzystna struktura plonu, wysoki plon suchej masy kolb
- Mocny stay green

WYDAJNOŚĆ, REGULARNOŚĆ, 
JAKOŚĆ
- Bardzo wysoki plon ziarna 
- Duży udział ziarna w masie kolb
- Dobre oddawanie wody i omłacalność
- Przydatność na CCM 
- Możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki

Morfologia 
 - rośliny o dużej wysokości i mocnym ulistnieniu
 - liście wzniesione do góry z dość mocnym spadkiem

Kryteria agronomiczne 
 - bardzo dobry wigor początkowy
 - korzystna struktura plonu

 - wysokie, zrównoważone  wartości odżywcze

Morfologia 
- roślina dość wysoka, mocno ulistniona
- liście wzniesione z lekkim spadkiem
   końcówek
- bardzo regularnie osadzone kolby

Kryteria agronomiczne 
- szybki rozwój początkowy
- dobry stay-green
- wysoka tolerancja na stres
- wczesne kwitnienie

Kryteria bezpieczeństwa 
- wysoka zdrowotność łodyg
- bardzo mała podatność na choroby liści

- mocny stay green

Kryteria bezpieczeństwa  
- wysoka zdrowotność łodyg i liści
- bardzo wysoka zdrowotność kolb

- zdrowa i sztywna łodyga

ZIARNO

KISZONKA

FAO 220

NOWOŚĆ

Typ mieszańca: trójliniowy

Typ ziarna: flint-dent/dent

Gęstość siewu: 

Ziarno 85-90 000

Kiszonka 85-90 000

FAO 235RGT TIBERIO

KISZONKA

Typ mieszańca: pojedynczy Typ ziarna: flint-dent/dent
Gęstość siewu: 85-95 000 nasion/ha
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PROMOCJA!

RGT BABEXX

KUKURYDZA NA 

RGT GEOXX

RGT SAXXOFON

RGT XXILO

RGT INDEXX
Odmiany RAGT na kiszonkę sprostają wymaganiom
Twoich krów i w pełni zabezpieczą ich potrzeby.

Do każdych zakupionych 10 jednostek 
siewnych  w/w odmian przysługuje 
możliwość kupna 1 dodatkowej jednostki 
siewnej w promocyjnej cenie 1,00 zł.
Uczestnik może korzystać z promocji wielokrotnie

WYSOKI POZIOM KISZONKI
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Duży udział kolb w plonie ogólnym suchej masy
- Wysoki udział ziarna w masie kolb
- Bardzo wysoka strawność całych roślin
- Dobra strawność włókna

Morfologia 
- roślina dość wysoka, mocno ulistniona
- liście wzniesione do góry z dość    
  mocnym spadkiem
- kolby ułożone blisko łodygi do końca
   wypełnione

Kryteria agronomiczne 
- bardzo wysoka przydatność 
   w uprawie na kiszonkę
- dobry wigor początkowy
- wysoka jakość paszowa

Kryteria bezpieczeństwa 
- dobra zdrowotność rośliny
- mała wrażliwość na choroby 
   łodyg i liści

- wysoka zdrowotność kolb

KISZONKA

FAO 240RGT SAXXOFON

Typ mieszańca: trójliniowy

Typ ziarna: flint-dent

Gęstość siewu: 

Kiszonka 95-100 000

Ziarno 85-95 000
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EFEKTYWNY PLON KISZONKI
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Wysoka zawartość skrobi
- Wysoki plon suchej masy kolb
- Odmiana bardzo dobrze znosi zimne gleby

ODMIANA NA 5-TKĘ
- Bardzo wysoki plon suchej masy
- Bardzo wysoki udział kolb w plonie ogólnym suchej masy
- Bardzo wysoka przydatność do produkcji biogazu
- Wysoki plon jednostek pokarmowych
- Możliwość uprawy na ziarno

SIŁA PLONU I ENERGII
- Wysoki plon suchej masy i kiszonki
- Wysoka zawartość skrobi
- Bardzo wysoka jakość kiszonki
- Idealny do produkcji biogazu
- Przydatność do uprawy na ziarno

Morfologia 
- roślina wysoka o dużym ulistnieniu
- liście wzniesione do góry z mocno
   opadającymi końcówkami
- długie, szerokie liście oraz 
   gruba  łodyga
- średnia wysokość umieszczenia kolby

Morfologia 
- roślina dość wysoka, mocno ulistniona
- liście wzniesione z lekkim 
   spadkiem końcówek
- bardzo regularnie osadzone kolby

Morfologia 
- wysoka, mocno ulistniona roślina
- liście typu piramidalnego z mocno
   spadajacymi końcówkami
- bardzo dobre zapylenie

Kryteria agronomiczne 
- dobry wigor początkowy
- wysoka zawartość skrobi
- dobre zapylenie kolby

Kryteria agronomiczne 
- bardzo dobry wigor początkowy
- mocny stay-green
- regularność wielkości kolb

Kryteria agronomiczne 
- dobry wigor początkowy
- wysoki potencjał plonowania 
   na kiszonkę
- mocny stay-green

Kryteria bezpieczeństwa 
- dobry wigor początkowy
- wysoka zawartość skrobi

- dobre zapylenie kolby

Kryteria bezpieczeństwa 
- wysoka zdrowotność łodyg i liści

- wczesne kwitnienie

Kryteria bezpieczeństwa  
- dobra zdrowotność roślin
- mała wrażliwość na choroby 
   łodyg i kolb
- brak wylegania

KISZONKA

KISZONKA

KISZONKA

KISZONKA

KISZONKA

ZIARNO

ZIARNO

FAO 250

FAO 270

FAO 240

RGT XILLO

RGT INDEXX

RGT GEOXX

Typ mieszańca: pojedynczyTyp ziarna: flint-dent
Gęstość siewu: Kiszonka 95-95 000

Ziarno 85-90 000

Typ mieszańca: pojedynczy

Typ ziarna: flint-dent

Gęstość siewu: 

Kiszonka 95-100 000

Ziarno 85-95 000

Typ mieszańca: trójliniowyTyp ziarna: flint-flint/dent
Gęstość siewu: Kiszonka 90-95 000 nasion/ha

www.jarkowski.com.pl 5



www.jarkowski.com.pl6



www.jarkowski.com.pl 7



Wysokoenergetyczna kiszonka

Kierunek na wysokie plony

SYSTEM

SUNARO

SUDOR

Zalety:

- stabilny plon ziarna i kiszonki

- wysoka strawność całych roślin

- bardzo dobra wydajność gorzelnicza

- tolerancja na chłody oraz opóźnione siewy

- doskonała wartość energetyczna     

- sprawdza się w trudnych warunkach 

   glebowo- klimatycznych

Zalety:

- bardzo dobra odmiana do uprawy 

   na ziarno, CCM i kiszonkę

- wysoka zawartość skrobi

- zalecany na bioetanol

- wysoki plon energii

- nadaje się do uprawy w mulcz

- stabilny plon w trudnych warunkach 

Zalety:

- wysoki i stabilny plon ziarna

- bardzo wysoki plon suchej masy

- rośliny wysokie

- duża zdrowotność liści z dobrym staygreen

- wysoka elastyczność zbioru

- bardzo wysoka liczba ziaren w kolbach

pastewnymi.

FAO 230

FAO 230-240

FAO 240-250

SYSTEM
Uprawa: 7-8-

a

9

Czas zbioru do zakiszani  tygodnie

Typ ziarna Flint(Dent)

14/30

SC

8
Rozwój: Tolerancja na stres

7

7

5

Staygreen 4
Tolerancja na: Wyleganie

5

6

6Fuzarioza kolb

Helmintosporioza 5

Plon suchej masy

Plon energii 6

6

Koncentracja energii 6

Plon skrobi 6

6

6

ziarno:
Plon ziarna 6

7

MTN 5

Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 6

< 32 % wody 7

7

SUNARO
Uprawa: 7,5-8-9,5

Czas zbioru do zakiszania  tygodnie
Typ ziarna Flint x Dent

14/30

TC
8

2

Rozwój: Tolerancja na stres
6
7

6
Staygreen 5

Tolerancja na: Wyleganie
6
6

Fuzarioza kolb
Helmintosporioza 7

7

7Plon suchej masy
Plon energii 7
Koncentracja energii 6
Plon skrobi 7

7
5

ziarno:
Plon ziarna 7

7
MTN 6

Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 6

< 32 % wody 6

7

SUDOR
Uprawa: 7,5-8-9

Czas zbioru do zakiszania
Typ ziarna Dent

16/34

SC
8

Rozwój: Tolerancja na stres
5

5
Staygreen 7

7

Tolerancja na: Wyleganie
5

Fuzarioza kolb
Helmintosporioza 7

7

Plon suchej masy

Plon energii
Koncentracja energii
Plon skrobi

ziarno:
Plon ziarna 8

7
MTN 5

Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 5
< 32 % wody 5

www.jarkowski.com.pl8



Niezwykły potencjał plonowania 

Super kiszonka. Super ziarno. Super Susann.

SUANITO

SUBITO

SUSANN

Zalety:

- wysoki potencjał plonu suchej masy i ziarna

- rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione

- ziarno typu Dent (Koński Ząb)

- wysoka zawartość skrobi i wydajność   bioetanolu

- bardzo wysoka MTZ oraz dobry staygreen

- sprawdzony w uprawie na lżejszych glebach

- niskie koszty suszenia ziarna

Zalety:

- niezawodny wzrost początkowy

- wybitnie wysoki plon suchej i zielonej masy

- magazynowanie skrobi równoległe  z dojrzewaniem całej rośliny

- duża elastyczność terminu zbioru

- bardzo wysoka wydajność na małym   obszarze uprawy

- rośliny o bujnym, bardzo wysokim wzroście i ulistnieniu

- wysoka wartość pokarmowa

- sprawdzony na bardzo lekkich glebach

Zalety:

- bardzo wysoki potencjał plonu na kiszonkę i ziarno 

- duża koncentracja energii 

- wysoki plon skrobi, duże kolby

- dobra zdrowotność roślin

- bardzo wysoki udział suchej masy kolb  w plonie ogólnym

- odmiana uniwersalna, nadaje się również   na gleby lżejsze

- elastyczny termin zbioru na kiszonkę dzięki długiemu staygreen

Mieszaniec potrójny kiszonkowo-ziarnowy, nadaje się również do produkcji biogazu. 

suchej masy.  Charakteryzuje się korzystnym lonem skrobi, co zwiększa wydajność 

szczególnie na glebach lekkich.

Mieszaniec kukurydzy o użytkowości  ziarnowo-CCM-kiszonkowej. Odmiana zalecana 

na uprawę ziarna na południu Polski, uprawa na kiszonkę możliwa w całym kraju. 

Dobre wyrównanie kolb oraz ich bardzo dobre uziarnienie.

FAO 250-260

FAO 260

FAO 260-280

SUANITO
Uprawa: 7-8-9

Czas zbioru do zakiszania 3 tygodnie
Typ ziarna Dent

14/32

TC
7

Rozwój: Tolerancja na stres7
7
7

Staygreen 5
9

6

8

Tolerancja na: Wyleganie
7

Fuzarioza kolb
Helmintosporioza 5
Plon suchej masy
Plon energii7
Koncentracja energii7
Plon skrobi 6

7
6

ziarno:
Plon ziarna 7

9
MTN 7

Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 6
< 32 % wody 6

7

SUBITO
Uprawa: 7-8-9

Czas zbioru do zakiszania 2-3 tygodnie
Typ ziarna Flint x Dent

14/32

SC
9

Rozwój: Tolerancja na stres
6

6

9
Staygreen 4

Tolerancja na: Wyleganie
7

7

Fuzarioza kolb
Helmintosporioza 6
Plon suchej masy
Plon energii 8

8

8

Koncentracja energii 4
Plon skrobi 7

4
5

ziarno:
Plon ziarna 6

6
5

MTN
Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 5
< 32 % wody 5

SUSANN
Uprawa: 7-8-9

Czas zbioru do zakiszania  3 tygodnie
Typ ziarna Flint x Dent

>20/32

SC
8
8Rozwój: Tolerancja na stres
6
7

7

Staygreen 8
Tolerancja na: Wyleganie

7
Fuzarioza kolb
Helmintosporioza 9

9

Plon suchej masy
Plon energii 8

8

Koncentracja energii 6
Plon skrobi 7

7
7

ziarno:
Plon ziarna 9

7
MTN 5

Oddawanie 
wody:

> 32 % wody 5

< 32 % wody 3

8
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Odmiany DEKALB® posiadają cechę podwyższonej tolerancji 
na suszę, ponieważ testowane w trudnych warunkach 
uprawowych przy intensywnej suszy i oddziaływaniu wysokich
temperatur, plony hybryd przekroczyły średnie plony w danych 
warunkach stresowych. Eksperci ds. rozwoju produktu i hodowcy 
Monsanto pracujący nad odmianami określili ją cechą (HD) 
tolerancji na wysokie temperatury i suszę na podstawie
uzyskanych wyników i uznali, że odmiany te mogą
być uprawiane w warunkach deficytu wody.

Zdolność odmian kukurydzy do radzenia sobie z okresowymi niedoborami 
wody to największe wyzwanie dla hodowców. Program rozwoju roślin 
tolerujących suszę jest jednym z najważniejszych globalnych programów 
firmy Monsanto. Hodowcy znaleźli zależność między systemem 
korzeniowym, dostępnością wody oraz dostarczeniem składników
odżywczych a wysokością plonów. ywczych a wysokością plonów.

TOLERANCJA NA SUSZĘ
I WYSOKIE TEMPERATURY

(HD = HEAT AND DROUGHT)

TOLERANCJA 

NA WYSOKIE

TEMPERATURY

I SZUSZE

ODMIANY KUKURYDZY MARKI DEKALB® O PODWYŻSZONEJ  TOLERANCJI NA WYSOKIE 
TEMPERATURY I SUSZĘ (HD) POSIADAJĄ 3 CECHY, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA WIELKOŚĆ PLONU 
W WARUNKACH STRESOWYCH.

SYSTEM KORZENIOWY
silny i głęboki system korzeniowy
odmian kukurydzy DEKALB® 
zapewnia roślinie dostęp do 
odpowiedniej ilości wody w okresie 
wykształcania się ziaren nawet 
w bardzo suchych  warunkach. 
Większa objętość korzenia (więcej 
włosków na cm²) – zapewnia lepsze 
i skuteczniejsze  wchłanianie wody 
i substancji odżywczych,  co jest 
zaletą w przypadku suchych lat 
i występowania warunków 
stresowych.

SYNCHRONIZACJA KWITNIENIA
– jest niezbędna do uzyskania
maksymalnego plonu kukurydzy.
Zapewnia ona prawidłową 
„komunikację” między wiechą a kolbą 
(obie muszą rozwinąć się w tym 
samym czasie), co jest warunkiem 
niezbędnym do całkowitego 
zapylenia kolb. Lepsza synchronizacja 
kwitnienia mieszańców DEKALB® 
przyczynia się do zwiększenia ilości 
ziaren w kolbach, czyli zwiększa plon.

AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY
– wzniesiony pokrój liści odmian
kukurydzy DEKALB® w ciągu dnia 
– kąt między liśćmi a łodygą wynosi 
od 30 do 60 stopni, a światło 
słoneczne pada na liście pod kątem 
90 stopni, dzięki czemu większość 
liści pochłania maksymalną ilość 
energii świetlnej (liście górne, 
środkowe i dolne) niezależnie 
od pozycji słońca w ciągu dnia. 
Aktywność fotosyntezy osiąga wtedy 
swoje maksimum.
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CHARAKTERYSTYKA

• Typ – mieszaniec dwuliniowy, SC
• Typ ziarna – flint
• Wigor – bardzo dobry
• Śedni plon ziarna 2015 - 7,1t/ha
• Rejestracja – Francja 2011
• Stanowisko glebowe – słabe i średnie
• Norma wysiewu na ziarno:
   odpowiednia ilość wody – 9 szt./m2

   niedobór wody – 8 szt./m2

• Wysokość – rośliny średnio wysokie

CHARAKTERYSTYKA

• Typ – mieszaniec dwuliniowy, SC
• Typ ziarna – dent
• Wigor – dobry
• Śedni plon ziarna 2015 - 6,6t/ha
• Rejestracja – Francja 2010
• Stanowisko glebowe – słabe, średnie
   i dobre
• Norma wysiewu:
   odpowiednia ilość wody – 8,5 szt./m2

   niedobór wody – 7,5 szt./m2

• Wysokość – rośliny wysokie

UNIWERSALNY, WCZESNY
MIESZANIEC NA ZIARNO
› Bardzo dobry wczesny wigor

› Wysoka tolerancja na niedobory wody
   na różnych typach gleb

› Dobra tolerancja na chłody wiosenne

› Tolerancja na fuzarium kolb i helminthosporium

› Bardzo dobrze zaziarnione kolby

SPRAWDZONY STANDARD,
NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
› Najlepsze oddawanie wody w końcowej fazie
  dojrzewania (DRY-DOWN)

› Wysokie plony

› Szybkie i łatwe suszenie w suszarniach

› Bardzo łatwy omłot

REJONICAZJA UPRAWY DKC 3016

REJONICAZJA UPRAWY DKC 3790

ZIARNO                      CCM                BIOETANOL

 ZIARNO                    CCM

GRUPA
SREDNIOWCZESNA

DKC 3790
FAO 240-250

GRUPA
WCZESNA

DKC 3016
FAO 230

EKPRESOWE

ODDAWANIE

WODY
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CHARAKTERYSTYKA

• Typ – dwuliniowy, S.C.
• Typ ziarna – semiflint
• Wigor – średni
• Rejestracja – Francja 2010
• Stanowisko glebowe – wszystkie
• Norma wysiewu na kiszonkę i bogaz: 
   odpowiednia ilość wody – 9 szt./m2 
   niedobór wody – 8,5 szt./m2

• Wysokość – rośliny bardzo wysoki

CHARAKTERYSTYKA

• Typ – mieszaniec dwuliniowy, SC
• Typ ziarna – dent
• Wigor – dobry
• Śedni plon ziarna 2015 - 8,2t/ha
• Rejestracja – Polska 2014
• Stanowisko glebowe – średnie
   do najlepszych
• Norma wysiewu na ziarno:
   odpowiednia ilość wody – 8,5 szt./m2

   niedobór wody – 7,5 szt./m2

• Wysokość – rośliny wysokie

WYSOKOWYDAJNY 

MIESZANIEC DO PRODUKCJI
KISZONKI I BIOGAZU
› Duża wysokość roślin, mocne ulistnienie

› Dobre plonowanie na słabszych stanowiskach

› Silny system korzeniowy

› Bardzo wysokie zbiory suchej masy z hektara

› Bardzo dobrze zaziarnione kolby

BARDZO WYSOKIE
I WIERNE PLONY

› Stabilny plon w różnych warunkach
  klimatycznych i glebowych

› Dobry wigor wiosenny

› W końcowej fazie dojrzewania ekspresowo
  oddaje wodę (DRY-DOWN)

›  Przy wykorzystaniu na kiszonkę wysoki plon
   suchej masy z wysoką zawartością skrobi i dobrą
   strawnością włókna

›  Tolerancja na fuzarium kolb i helminthosporium

REJONICAZJA UPRAWY DKC 3409

REJONICAZJA UPRAWY DKC 3623

ZIARNO               KISZONKA           BIOETANOL

  kiszonka              BIOGAZ                  ZIARNO

GRUPA
SREDNIOPOZNA

nr 1 w badaniach coboru 2015 - 104% wzorca

DKC 3623
FAO 260

GRUPA
SREDNIOWCZESNA

DKC 3409
FAO 250

TOLERANCJA 

NA WYSOKIE

TEMPERATURY

I SZUSZE

www.jarkowski.com.pl12
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Wszystk

Podlasiak to:

• r ny wysok  

umo to uzyskanie rekordowego plonu zielonej masy oraz 

wykorzystanie do produkcji biogazu

• 1.  miejsce w plonie suchej masy 

rednio 107,7% w obu la z rejestrowych

• ej i suchej masy  

odpowiednio 104% i 103% wzorca, PDO 2015 r.

• 1. miejsce w plonie jednostek pokarmowych 

102% wzorca, PDO 2015 r.

 

na terenie Polski 

FAO 260
Podlasiak

www.hrsmolice.pl

NOWOŚĆ
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Kierunki użytkowania

Profil agronomiczny
wzrost początkowy
tolerancja na suszę
stay green

Zalecana obsada

kiszonka   80 000 – 90 000 roślin/ha

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Kierunki użytkowania

Profil agronomiczny
wzrost początkowy
tolerancja na suszę
stay green
dry down

Zalecana obsada

kiszonka   75 000 – 80 000 roślin/ha

ziarno       95 000 roślin/ha
CCM 

Rejon uprawy
kiszonka   Polecana do uprawy 
                w całym kraju,
                szczególnie w
                części północnowschodniej

    

Wymagania glebowe
średnie

Kierunki użytkowania

Profil agronomiczny
wzrost początkowy
tolerancja na suszę
stay green

Zalecana obsada

kiszonka   85 000 – 90 000 roślin/ha

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

    

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Morfologia i genetyka

typ odmiany:
pojedyncza (SC)

typ ziarna:
semi dent

Morfologia i genetyka

typ odmiany:
pojedyncza (SC)

typ ziarna:
semi flint

Morfologia i genetyka

typ odmiany:
trójliniowa (TC)

typ ziarna:
semi dent

m m m

m m

m m

m m m

m m

m m

m m m

m m m

m m

m m

   

 

 

104,0

103,0

102,0

101,0

100,0

99,0

218,0

214,0

210,0

206,0

202,0

198,0

194,0

680

660

640

620

600

580

560

107,8%
107,6% 109,8%

112,6%

100%

2014 2013 2014 2013

100%

100%

100%

Zalety
• odmiana o bardzo wysokim potencjale
   plonowania
• dobrze ulistniona

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

Zalety
• w badaniach rejestrowych wykazała się
   bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy
   w kolbach, osiągając poziom 53,8% przy
   zbiorze (102,7%) i była to najwyższa wartość
   tej cechy spośród wszystkich odmian 
   w 2. roku badań
• rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą
   oraz plamistością pochew liściowych

Charakterystyka
Odmiana zalecana do uprawy na wysoko‑
energetyczną kiszonkę z całych roślin. Rośliny
dość wysokie (290‑295 cm), dobrze ulistnione.
plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach 
zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia
udziału kolb w kiszonce, koszenie nie niższe jak
na wysokość 40 cm.

Zalety
• odmiana gwarantuje uzyskanie wysokiego
   i o bardzo dobrej jakości plonu kiszonki,
   co potwierdzają także wyniki doświadczeń
   rozpoznawczych w Niemczech
• odmiana odporna na wyleganie i z dość
   mocnym natężeniem cechy stay green,
   co daje dużą elastyczność czasu zbioru

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

Podlasiak  FAO 260  

Juhas  FAO 230-240       Koneser  FAO 260

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

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

Podlasiak wzorzec

102,5

101,5 101,5

102,3

 

 

104,0

103,0

102,0

101,0

100,0

99,0

Wartości procentowe
cech w stosunku do
wzorca 

Wyniki doświadczeń
rejestrowych COBORU
2013/2014. Grupa
średniopóźna.

Wartości procentowe
cech w stosunku do
wzorca 

Wyniki doświadczeń
rejestrowych COBORU
2013/2014. Grupa
średniopóźna.

plon ogólny
suchej masy

plon ogólny
suchej masy

plon suchej
masy kolb

plon suchej
masy kolb

zawartość suchej
masy w plonie ogólnym

zawartość suchej
masy w plonie ogólnym

zawartość suchej
masy w kolbach

zawartość suchej
masy w kolbach

102,5

99,5

100,2

102,7

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          105 000 – 110 000 roślin/ha
                        w strefie podgórskiej oraz na 
                        północy i północnym wschodzie

ziarno i CCM    80 000 – 85 000 roślin/ha
                        w całej Polsce, szczególnie 
                        w rejonach mniej korzystnych
                        klimatycznie

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 – 105 000 roślin/ha
                        na terenie całego kraju, szczególnie
                        w rejonach mniej sprzyjających
                        klimatycznie

ziarno i CCM    80 000  roślin/ha
                        I i II rejon uprawy kukurydzy

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 – 105 000 roślin/ha                     

ziarno i CCM    80 000 roślin/ha
                        II i III rejon uprawy kukurydzy
                        oraz CCM w rejonach mniej 
                        korzystnych klimatycznie (III rejon)

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000  roślin/ha                     

ziarno i CCM    80 000  roślin/ha
                       

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 – 105 000 roślin/ha
                       

ziarno i CCM    80 000 roślin/ha
                        

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

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          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
                        

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada   

kiszonka          100 000 roślin/ha
                        na terenie całego kraju

ziarno i CCM    80 000 0 roślin/ha
                        na terenie całego kraju

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada   

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

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          105 000 roślin/ha
                        na terenie całego kraju

ziarno i CCM    80 000 – 85 000 roślin/ha
                        I i II rejon uprawy kukurydzy, 
                        na CCM  w całym kraju

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000

ziarno i CCM    80 000

Zalety
• zalecany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba
   opóźnionego siewu, przesiewów 
   lub po poplonach ozimych
• łączy wczesność z wysokim potencjałem 
   plonowania
• bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM

Charakterystyka
Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców
zarejestrowanych w Polsce.

Wymagania glebowe
średnie

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

Charakterystyka
Rośliny o wysokości ok. 250 cm

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalety
• połączenie wczesności z wysokim plonem
• bardzo dobra odporność na porażenie łodyg
   zgnilizną fuzaryjną
• duża odporność na wyleganie

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

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane
   żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć
   związek z delikatnym omszeniem pochew 
   liściowych tej odmiany

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

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby
   z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze
   porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb,
   jak i łodyg
• rekomendowany do uprawy w najzimniejszych
   rejonach Polski północnej i północno‑wschodniej

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

Wymagania glebowe
średnie

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

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zalety
• odmiana zalecana na terenie całego kraju
• dobry wigor w początkowym okresie wegetacji
• dobry stay green
• dobra odporność na głownię guzowatą

Charakterystyka
Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• uniwersalny charakter użytkowania odmiany
   zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę,
   potwierdzony w doświadczeniach
   rejestrowych w sezonach 2009 i 2010
• odmiana mniej od odmian wzorcowych
   ulegała porażeniu przez głownię guzowatą

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

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna)
   zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości
   plonu przy uprawie CCM

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalety
• łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością
• bardzo dobry wczesny wigor siewek
• dobra odporność na wyleganie korzeniowe
   i łodygowe
• niższe porażenie fuzariozą łodygową   
   (w 2007 r. o 5%)
• dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy

Charakterystyka
Rośliny wysokie – ok. 260 cm

Wymagania glebowe
średnie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilga  FAO 180 Prosna  FAO 220

Hodowla Roślin 
Smolice

Cedro  FAO 200 Lokata  FAO 200

Rywal  FAO 210 Skarb  FAO 220 

Rataj  FAO 220-230 Smolan  FAO 230 

Wiarus  FAO 220 Dumka  FAO 230
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Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 roślin/ha
                        na terenie całego kraju 

ziarno i CCM    80 000 roślin/ha
                        I i II rejon uprawy

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka         105 000 – 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. 
                       Polecany również w sytuacji, 
                       gdy zachodzi konieczność  
                       opóźnionego siewu

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 roślin/ha                    

ziarno i CCM    80 000  roślin/ha
                       

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka         100 000 roślin/ha
                       przeznaczony do uprawy na kiszonkę
                       z całych roślin w I i II rejonie 
                       oraz  w południowej części
                       III rejonu uprawy

ziarno i CCM    80 000  roślin/ha
                        wyniki doświadczeń wstępnych                 
                        wskazują także na przydatność  
                        na ziarno

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          90 000 – 95 000 roślin/ha                     

ziarno i CCM   70 000 ‑ 75 000 roślin/ha
                        

Kierunki użytkowania

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
                        na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy
                        kukurydzy
                       

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          90 000 ‑ 100 000  roślin/ha
                                          

ziarno i CCM    80 000  roślin/ha
                        

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka           80 000 – 105 000 roślin/ha
                       

ziarno i CCM    80 000 roślin/ha
                        

Wyniki plonowania
Nr 1 w badaniach rejestrowych na ziarno w grupie
odmian wczesnych: w latach 2006‑2007 – 108,4%
wzorca, w roku 2006 – 115,6% wzorca.
Nr 1 w doświadczeniach porejestrowych na ziarno
w grupie odmian wczesnych, w roku 2008 – 108,9%
wzorca.

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka         100 000 roślin/ha
                       na terenie całego kraju
                       

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

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada   

kiszonka          100 000 roślin/ha
                        w całym kraju, szczególnie 
                        polecany w północnych rejonach

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada   

kiszonka          100 000 – 110 000 roślin/ha
                        na terenie całego kraju, za wyjątkiem
                        rejonów północnych

Kierunki użytkowania

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka          100 000 – 105 000 roślin/ha
                        I, II oraz południowa część III rejonu

ziarno i CCM    80 000 roślin/ha
                        I i II rejon uprawy

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

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

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet
   w warunkach chłodnej wiosny oraz przydatność
   do uprawy na glebach słabszych
• połączenie wysokiego potencjału plonowania
   z wczesnością
• dobra odporność na wyleganie i fuzariozę łodyg
• stabilny w plonowaniu
• dobry stay green

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalety
• łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM
   i kiszonkowego
• charakteryzuje się odpornością na fuzaryjną
   zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe
• dobry wczesny wigor
• odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą oraz
   długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Charakterystyka
Rośliny o wysokości ok. 270 cm

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność
   na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność   
   liści i łodyg

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

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• odmiana wysoko i stabilnie plonująca,
   o dobrej odporności na fuzariozę kolb

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

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• dobra odporność na wyleganie, niskie
   porażenie fuzariozą łodyg, dobra tolerancja
   na niekorzystne warunki glebowoklimatyczne
• niższe od przeciętnego porażenie omacnicą
   prosowianką

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

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• tolerancja na wiosenne  chłody 
• wysoki plon o dobrej strukturze 
• w plonie ogólnym suchej masy ponad 50% stanowi 
   sucha masa kolb
• wysoka odporność na głownię guzowatą 
   łodyg i kolb

Charakterystyka
Rośliny o wysokości ok. 230‑260 cm.

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• bardzo dobra strawność kiszonki potwierdzona 
   w badaniach w północnych landach Niemiec
• niższe od wzorca (w 2007 roku aż o 5%)
   porażenie fuzariozą łodygową

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

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

Zalety
• dobry wczesny wigor, nawet w warunkach
   chłodnej wiosny
• rośliny typu stay green o dość dobrej odporności
   na fuzariozę łodyg, głownię i plamistość pochew
   liściowych

Charakterystyka
Wysokość roślin: 250 cm

Wymagania glebowe
średnie

Zalety
• wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale
   kolb – około 55%
• bardzo dobra strawność kiszonki
• zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości
   kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 32% suchej
   masy całych roślin
• wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara
• odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe

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

Wymagania glebowe
średnie, słabsze

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

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

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zalety
• wysoki potencjał plonowania realizuje się
   zarówno w warunkach korzystnych (rok 2007), 
   jak i niekorzystnych (rok 2006)
• bardzo dobry wczesny wigor, wysoka tolerancja
   na głownię guzowatą, dobra odporność
   na wyleganie korzeniowe i łodygowe
• niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową 
   –  w 2007 roku o 5%

Charakterystyka
Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

Wymagania glebowe
lepsze, średnie

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

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

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

Złoty Medal
POLAGRA FARM 2001

Nr 1 w Polsce w sprzedaży
w latach 2002 – 2010 oraz 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reduta  FAO 230

Glejt  FAO 230

San  FAO 240

Lober  FAO 240

Konkurent  FAO 230-240

Blask  FAO 250

Kosmo  FAO 240

Bejm  FAO 230-240 

Wigo  FAO 250 Buran  FAO 230 

Nimba  FAO 260 Narew  FAO 240
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Nasiona dla najlepszych.

Nasiona roślin pastewnych

Lucerna GEA
lucerna siewna

NOWA JAKOŚĆ 

W PRODUKCJI BIAŁKA 

Koniczyna biała Życica wielokwiatowa

Kupkówka pospolita

Komonica zwyczajna

Koniczyna czerwona

Koniczyna inkarnatka

Lucerna GEA charakteryzuje się przede wszystkim wysokim plonem białka. Jest odporna 
na intensywne użytkowanie, a szybkie tempo odrostu przyspiesza regenerację roślin
po kolejnych pokosach. Przy zachowaniu podstawowych elementów agrotechniki lucerny, 
tj. obojętny odczyn gleby (pH 6-6,5), zrównoważone nawożenie potasowe i fosforowe 
oraz wysokość koszenia min. 6 cm, lucerna GEA gwarantuje równomierny i stabilny plon 
w kolejnych latach użytkowania. Głęboki system korzeniowy zapewnia zbiór cennego 
materiału paszowego nawet w okresowych niedoborach wody w glebie.

Odmiana może być uprawiana w różnych rejonach Polski.

• Bardzo dobra odporność na mrozy
• Wysoka tolerancja na suszę
• Szybki wzrost na wiosnę
• Wysoka zawartość białka
• Czas pomiędzy pokosami 25-30 dni
• Głeboki system korzeniowy 
• Wysoka wydajność zielonej masy
• Średnia ilość pokosów w sezonie: 4-5

Norma wysiewu: 25-30 kg Głębokość siewu:  do 2 cm Trwałość uprawy: 3-4 lata Plon suchej masy: 15-16 t/ha
Plon białka: 3 t/ha 
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Mieszanki traw

  Lucerna        Nasiona traw     Koniczyny

START
mieszanka na grunty orne

WYPASIONA
mieszanka pastwiskowo-kośna z koniczyną białą

WYDAJNA
mieszanka kośna z koniczyną czerwoną

WYTRZYMAŁA
mieszanka kośna z kupkówką pospolitą

Mieszanka traw do uprawy na przemiennych użytkach zielonych, 
doskonała do podsiewów. Przeznaczona  do produkcji siana, kiszonki 
i zielonki.

Mieszanka traw i koniczyny białej przeznaczona głównie do użytkowania 
pastwiskowego. Wyjątkowa smakowitość sprawia, że jest chętnie pobierana 
przez bydło. Sprawdza się w użytkowaniu przemiennym dając wysokie 
plony zielonki. 

Dobrze plonująca mieszanka kośna. Dodatek koniczyny czerwonej zwiększa 
poziom białka i podnosi wartość pokarmową otrzymywanej kiszonki i siana. 
Sprawdza się na różnych stanowiskach, również na glebach pochodzenia
organicznego.

Mieszanka traw z dodatkiem kupkówki pospolitej. Przeznaczona 
do zakładania trwałych użytków zielonych na stanowiskach o mniejszej 
zasobności w składniki pokarmowe. Podwyższona odporność na suszę
oraz wysoka trwałość.

Skład:
Życica trwała 50%
Życica westerwoldzka 30%

Życica wielokwiatowa 20%

Skład:
Życica wielokwatowa  15%
Życica trwała 4N  55%

Tymotka łąkowa  10%
Kostrzewa czerwona  10%

Kupkówka pospolita  5%
Koniczyna biała  5%

Skład:
Życica wielokwiatowa  20%
Życica trwała    50%
 

Tymotka łąkowa  10%
Kostrzewa trzcinowa  15%

Koniczyna czerwona  5%

Skład:
Życica mieszańcowa 50%
Kupkówka pospolita  10%

Życica trwała 4N  25%
Kostrzewa trzcinowa  15%

• Kiszonka, zielonka, siano
• Norma wysiewu 35-45 kg/ha
• Użytkowanie kośne
• Okres użytkowania 1-2 lata

• Zielonka, kiszonka, siano
• Norma wysiewu 40-45 kg/ha
• Użytkowanie pastiskowo-kośne
• Okres użytkowania 4-5 lat

• Kiszonka, zielonka, siano
• Norma wysiewu 40-45 kg/ha
• Użytkowanie kośne
• Okres użytkowania 4-5 lat

• Siano, kiszonka, zielonka
• Użytkowanie kośne
• Norma wysiewu 40-45 kg/ha
• Okres użytkowania 4-5 lat
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• Użytkowanie kośne
• Wysokie plony zielonki
• Nieporównywalna jakość paszy
• Stanowisko: dobre, grunty orne
• Przeznaczenie: kiszonka, zielonka
• Okres użytkowania: 1-2 lata

Uniwersalny użytek
• Nadaje się na różne stanowiska
• Tworzy odporną i trwałą darń
• Zapewnia wydajną i wyrównaną 
      produkcję z hektara
• Przeznaczenie: kiszonka, siano 
      lub pastwisko
• Okres użytkowania: 4-5 lat

na słabe stanowiska

• Specjalna na suche stanowiska
• Do ekstensywnego i intensywnego
      użytkowania
• Przeznaczenie: kiszonka, siano
• Idealna na siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

Łąki na gruntach 
organicznych
• Mieszanka trawy i koniczyny 
      czerwonej
• Specjalna na gleby organiczne
• Produkuje smakowitą paszę 
      o właściwej  zawartości białka
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

Mieszanka lucerny
i życicy wielokwiatowej

• Mieszanka wysokobiałkowa
• Na dobre stanowiska
• Otoczkowana lucerna Yellow Jacket
• Życica podnosi plon w pierwszym
      roku i pełni rolę osłonową 
• Okres użytkowania: 4-5 lat

• Mieszanka traw i koniczyny białej
• Idealana dla wysokowydajnych 
      krów mlecznych
• Pasza o dużej zawartości białka
• Najlepsza na gleby zasadowe 
• Przeznaczenie:  pastwisko, kiszonka
• Okres użytkowania: 4-5 lat

Duży plon suchej masy
• Przeznaczenie: kiszonka, 
      w niewielkim stopniu pastwisko
• Intensywne koszenie
• Doskonała dla wysokowydajnych 
      krów mlecznych
• Okres użytkowania: 2-3 lata

Wysoki plon białka
• Połączenie lucerny i traw
• Idealna na gleby suche i zasadowe
• Bardzo wysoka zawartość białka  
• Oszczędności na koncentratach
• Ciągła produkcja  przez cały sezon
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

Łąki wilgotne i zalewane

• Doskonała na gleby wilgotne
• Bardzo wydajna w trudnych 
      warunkach
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Może być stosowana na niewielkich 
      pastwiskach
• Okres użytkowania: 4-5 lat

mieszanka poplonowa
• Możliwość siewu jako poplon 
      jary lub ozimy
• Wysoka smakowitość i duża 
      zawartość cukrów i bałka
• Bardzo dobra strawność
• Wysoki plon zielonej 
      i suchej masy
• Szybki wzrost początkowy
• Nadaje się na cele paszowe 
      lub na zielony nawóz
• Doskonały przedplon dla roslin następczych

Białko 
na wysokim 
poziomie

• Wiądące europejskie 
      odmiany
• Wysoka trwałość
• Odmiany od kilkunastu lat
      z powodzeniem uprawiane
      w Polsce
• Duża zawartość białka i wysokie plony
• Wysokobiałkowe rośliny o głębokim
      systemie korzeniowym
• Doskonale znoszą okresy suszy
• Nasiona otoczkowane
     w technologii Yellow Jacket
• Otoczka z bakteriami 
     Rhizobium 
      i mikroskładnikami 
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BG - 1 Sprint
Mieszanka 
na grunty orne

• Użytkowanie kośne
• Wysokie plony zielonki
• Nieporównywalna jakość paszy
• Stanowisko: dobre, grunty orne
• Przeznaczenie: kiszonka, zielonka
• Okres użytkowania: 1-2 lata

BG - 4 Universal
Uniwersalny użytek
• Nadaje się na różne stanowiska
• Tworzy odporną i trwałą darń
• Zapewnia wydajną i wyrównaną 
      produkcję z hektara
• Przeznaczenie: kiszonka, siano 
      lub pastwisko
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 8 Structo
Mieszanka 
na słabe stanowiska

• Specjalna na suche stanowiska
• Do ekstensywnego i intensywnego
      użytkowania
• Przeznaczenie: kiszonka, siano
• Idealna na siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 11 Complex
Łąki na gruntach 
organicznych
• Mieszanka trawy i koniczyny 
      czerwonej
• Specjalna na gleby organiczne
• Produkuje smakowitą paszę 
      o właściwej  zawartości białka
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 12 Lucerne Plus
Mieszanka lucerny
i życicy wielokwiatowej

• Mieszanka wysokobiałkowa
• Na dobre stanowiska
• Otoczkowana lucerna Yellow Jacket
• Życica podnosi plon w pierwszym
      roku i pełni rolę osłonową 
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 6 Super
Mieszanka pastwiskowa

• Mieszanka traw i koniczyny białej
• Idealana dla wysokowydajnych 
      krów mlecznych
• Pasza o dużej zawartości białka
• Najlepsza na gleby zasadowe 
• Przeznaczenie:  pastwisko, kiszonka
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 2 Tetra
Duży plon suchej masy
• Przeznaczenie: kiszonka, 
      w niewielkim stopniu pastwisko
• Intensywne koszenie
• Doskonała dla wysokowydajnych 
      krów mlecznych
• Okres użytkowania: 2-3 lata

BG - 3 Protein
Wysoki plon białka
• Połączenie lucerny i traw
• Idealna na gleby suche i zasadowe
• Bardzo wysoka zawartość białka  
• Oszczędności na koncentratach
• Ciągła produkcja  przez cały sezon
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 7 Water
Łąki wilgotne i zalewane

• Doskonała na gleby wilgotne
• Bardzo wydajna w trudnych 
      warunkach
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Może być stosowana na niewielkich 
      pastwiskach
• Okres użytkowania: 4-5 lat

BG - 13 Poplon

Uniwersalna
mieszanka poplonowa
• Możliwość siewu jako poplon 
      jary lub ozimy
• Wysoka smakowitość i duża 
      zawartość cukrów i bałka
• Bardzo dobra strawność
• Wysoki plon zielonej 
      i suchej masy
• Szybki wzrost początkowy
• Nadaje się na cele paszowe 
      lub na zielony nawóz
• Doskonały przedplon dla roslin następczych

Lucerna 

Białko 
na wysokim 
poziomie

• Wiądące europejskie 
      odmiany
• Wysoka trwałość
• Odmiany od kilkunastu lat
      z powodzeniem uprawiane
      w Polsce
• Duża zawartość białka i wysokie plony
• Wysokobiałkowe rośliny o głębokim
      systemie korzeniowym
• Doskonale znoszą okresy suszy
• Nasiona otoczkowane
     w technologii Yellow Jacket
• Otoczka z bakteriami 
     Rhizobium 
      i mikroskładnikami 
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BABEXX

DKC 3016

SYSTEM

SUNARO

TIBERIO

GEOXX

SAXXOFON

DKC 3790

SUDOR

XXILO

DKC 3409

SUANITO

DKC 3623

SUBITO

SUSANN

INDEXX

Odmiana Firma

j.s. 50 tys. nasion  -  MONSANTO , Dekalb, R.A.G.T

j.s. 80 tys. nasion  -  SAATEN UNION
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220

230

230

230/240

235

240

240

240

240

250

250

250/260

260

260

260/280

270

F

F

F-D

F-D

F-D/D

F-D

F-D

D

D

F-F/D

SD

D

D

F-D

F-D

F-D

FAO
Typ
ziarna

Plon
ziarna

Przydatność
na gleby
lekkie

Wigor
wiosnenny

Plon
ogólny
S.M.

Zimne
gleby SuszaZiarno Kiszonka CCM Biogaz Wysokość

Najlepsze odmiany

gwarancją wysokich plonów

w 2016 roku!

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN KUKURYDZY
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www.jarkowski.com.pl

Oddział WĘGRÓW
ul. Obrębowa 17
07-100 Węgrów 
tel. 25 792 30 66
e-mail:  wegrow@jarkowski.com.pl

Oddział ŁUKÓW
ul. Żelechowska 20
21-400 Łuków 
tel. 25 798 36 66
e-mail:  lukow@jarkowski.com.pl

Oddział LATOWICZ
ul. Siedlecka 20
05-334 Latowicz
tel. 25 752 10 24
e-mail:  latowicz@jarkowski.com.pl


