






ZANIM WYBIERZESZ ODMIANĘ

Wybór odmiany to bardzo ważna decyzja. 
Trafna deczyja zwiększa potencjał plonowania 
kukurydzy, a więc i szanse na powodzenie uprawy. 
Dokonaj wyboru według poniższych kryteriów.

WYKORZYSTANIE
Najczęstszym kierunkiem użytkowania jest uprawa na ziarno bądź kiszonkę. Dokonując wyboru odmiany ziarnowej należy 
zwrócić uwagę, by odmiana miała korzystny stosunek masy ziarna do masy reszty rośliny, cechowała się szybkim wysychaniem 
ziarna oraz miała duży udział masy ziarna w masie kolby. Na kiszonkę natomiast nadają się odmiany przede wszystkim                           
o wysokiej strawności 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 wszechstronnym zastosowaniem z przeznaczeniem do obu kierunków użytkowania. 
Przy wyborze odmiany warto zwrócić uwagę, czy dana odmiana posiada cechę „stay green”. Takie odmiany wyżej plonują                      
w uprawie na ziarno, natomiast ich 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 podstawie jej klasy wczesności czyli liczby FAO. Im ta liczba mniejsza, tym odmiana jest                   
wcześniejsza, a jej okres wegetacyjny jest krótszy. W Polsce zaleca się uprawę odmian o klasie wczesności poniżej FAO 300.   
Błąd przy doborze wczesności odmiany może mieć poważne skutki. Jeśli zostanie dobrana zbyt wczesna odmiana niż jest 
zalecana dla danego rejonu, można utracić część plonów. W sytuacji kiedy zostanie wybrana odmiana zbyt późna, zwiększa się 
ryzyko zbioru przy zbyt dużej wilgotności ziarna - to spowoduje wzrost nakładów na jego suszenie. Zbyt późna odmiana może 
opóźnić osiągnięcie dojrzałości technologicznej do zbioru na kiszonkę.

PLONOWANIE
Informacje o plonowaniu publikują firmy nasienne na podstawie własnych doświadczeń. Wyniki plonowania 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 danym regionie w okresie ostatnich kilku lat.

TOLERANCJA NA WARUNKI ŚRODOWISKA
Dokonując wyboru odmiany należy zwrócić uwagę m.in. na reakcję odmiany na chłody lub niedobór wilgoci (nieco bardziej 
odporne są odmiany o ziarnie typu flint), odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, stanowisko, itp.



SŁOWNICZEK

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

PDOiR

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

Odmiana mieszańcowa kukurydzy

odmiana w stopniu F1/C1, w którym uzyskuje się efekt 
heterozji (bujności). Tworzy się ją w wyniku krzyżowania 
odpowiednio dobranych komponentów matecznych                     
i ojcowskich. Forma mateczna, od której pochodzą nasiona 
F1/C1, jest kastrowana (usunięcie wiech przez kwitnieniem 
ręcznie lub mechanicznie) lub genetycznie pozbawiona 
możliwości wytwarzania pyłku (linie MS). Formy ojcowskie 
służą wyłącznie do zapylania.

Wczesny wigor

szybki rozwój roślin w początkowym okresie wegetacji, 
wpływa na potencjał plonowania.

Dry down

cecha odmiany o szybkim wysychaniu ziarna na polu. 
Ułatwiają to m.in. luźno ułożone liście okrywowe kolby              
i cieńsza okrywa owocowo-nasienna ziarniaka. Cecha                   
ta umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności.

Legenda (kierunki użytkowania)

symbole, którymi oznaczyliśmy kierunek użytkowania 
każdej odmiany

Stopniowanie

graficzna skala wartości - dotyczy profilu agronomicznego 
odmiany oraz jej tolerancję na choroby

 bardzo dobrze
 dobrze
 średnio

CCM (ang. skrót: Corn-Cob-Mix)

kiszonka uzyskiwana z odkoszulkowanych, wilgotnych całych 
kolb. Sposób zbioru tą metodą pozwala uzyskać 10-15% 
więcej paszy z tej samej powierzchni pola w porównaniu do 
zbioru kukurydzy na ziarno. Kiszonka najczęściej stosowana 
w żywieniu trzody chlewnej.

Stay green

cecha utrzymująca zieloność liści i łodyg w okresie dojrze-
wania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokar-
mowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. 
Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a masa                         
do zakiszania uzyskana z mieszańców typu „stay green” 
łatwiej się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody w liściach 
i łodygach.

SC – (ang. skrót: single cross)

odmiana mieszańcowa 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)

COBORU

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

Po wyborze odmiany należy odpowiednio 
przygotować się do siewu. Oto najważniejsze
zalecenia, które pozwolą  w pełni wykorzystać 
plonotwórczy potencjał roślin kukurydzy. 

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 przeciw-
wskazań z tytułu występowania określonych szkodników bądź chorób. Reaguje ujemnie na stanowisko po burakach cukrowych 
zbieranych ciężkim sprzętem mechanicznym, ze względu na nadmierne ugniecenie gleby. Bez względu na kierunek użytkowa-
nia, kukurydza tylko w plonie głównym daje gwarancję wysokich i stabilnych plonów. Podstawowym zabiegiem uprawowym 
jest głęboka orka zimowa (ok. 30 cm). Orka wiosenna jest niewskazana, a jeśli jest ona konieczna, należy wykonać                              
ją jak najwcześniej z wałami ugniatającymi. Zabiegi wiosenne należy zacząć od włókowania i bronowania, w celu wyrównania 
pola, zapobieżenia utracie wody i niszczenia wschodzących chwastów. Bezpośrednio przed siewem należy glebę spulchnić 
agregatem przedsiewnym do głębokości siewu.

NAWOŻENIE MINERALNE

Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawozowe. 
Zależnie od zasobności gleby, zaleca się następujący 
poziom nawożenia: 150-200 kg N/ha w zależności                    
od zakładanego plonu, 80-120 kg P2O5 /ha, 140-180 kg 
K2O/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.



ZALECENIA AGROTECHNICZNE

SIEW

Kukurydza jest rośliną rzadkiego siewu i dlatego dobre przygotowanie roli oraz dokładność siewu mają ogromne znaczenie. 
Siew kukurydzy w optymalnym terminie 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 wskaźnikiem 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 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. Wymagania równomiernego wysiewu na jednakowe odległo-
ści i pożądaną głębokość 3-4 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich (zależy od wilgotności gleby w danym roku) 
spełnia najlepiej siewnik z redlicami talerzowymi.

OCHRONA ROŚLIN

Powolny początkowy wzrost kukurydzy powoduje, że straty 
plonu wywołane przez chwasty są szczególnie duże. Mecha-
niczne zwalczanie chwastów przy pomocy bronowania 
przedwschodowego i opielaczy nie zabezpiecza plantacji 
przed zachwaszczeniem. Do ochrony chemicznej przed 
chwastami zaleca się stosować dostępne na rynku herbicy-
dy. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że niektóre 
herbicydy nie są selektywne w stosunku do niektórych 
odmian, dlatego przed ich zastosowaniem należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją stosowania danego środka oraz 
sprawdzić wrażliwość odmiany na dany preparat.

REJONY UPRAWY KUKURYDZY

I rejon - FAO do 300

II rejon - FAO 230-260

III rejon - FAO do 210 (na ziarno) do 240 (na kiszonkę)

IV rejon - FAO do 200



NIECHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW

Metody niechemiczne ze względu na propagowanie integrowanej ochrony roślin.  Zaliczamy do nich mechaniczne                        
odchwaszczanie, które może być stosowane dużo wcześniej przed wysiewem ziarna kukurydzy. Dogodnym momentem rozpo-
częcia walki z chwastami jest podorywka, wykonana jak najwcześniej po zbiorze przedplonu, na głębokość 5-7 cm.                      
Tak wykonany zabieg ogranicza straty wilgoci w glebie, niszczy już rosnące chwasty oraz pobudza nasiona do kiełkowania.        
W celu uniknięcia strat wody, jak najszybciej po podorywce, trzeba zabronować pole. Po orce zimowej należy pozostawić 
wysztorcowane skiby. Cześć nasion, zwłaszcza roślin jarych, kiełkują i giną po wystąpieniu ujemnej temperatury. Wiosną,         
gdy warunki wilgotnościowo-glebowe pozwalają na wjazd sprzętu bez groźby zniszczenia gruzełkowatej struktury gleby, 
należy przystąpić do bronowania. Ponowne bronowanie (kultywatorowanie, włókowanie, agregat), które niszczy wschodzące 
chwasty, można wykonać w ramach agrotechnicznych zabiegów przedsiewnych.

Mechaniczne odchwaszczanie najlepiej wykonać podczas przeciętnego uwilgotnieni gleby. Usuwanie chwastów                               
z przesuszonej gleby niszczy jej strukturę i może być przyczyną uszkodzenia roślin kukurydzy. Planując w uprawie roślin                   
kukurydzy mechaniczne odchwaszczanie należy pamiętać, aby szerokość międzyrzędzi dostosować do rozstawu kół ciągnika 
lub posiadanych opielaczy.

CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW

Zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin zabiegi                   
chemiczne można wykonywać, jeżeli został przekroczony 
próg szkodliwości. Obecnie preferowane są dwa zabiegi: 
doglebowo i nalistnie. 

Mając jednak na uwadze metody integrowane, dobrą 
praktykę ochrony roślin, a także względy ekonomiczne, 
dąży się do wdrożenia i zalecenia dawek dzielonych.                    
Na podstawie badań zalecane są dwa zabiegi, których 
sumaryczna ilość powinna pokrywać się z łącznymi                
dawkami herbicydów zastosowanych standardowo.                  
Dąży się również do tego, aby w oparciu o doświadczalnie 
opracowany program badawczy i umiejętnie wykonane 
zabiegi, uzyskać zadowalający efekt chwastobójczy                       
po zaaplikowaniu dawek dzielonych, w których łączna ilość 
substancji czynnych jest mniejsza niż dawki jednorazowej.

OCHRONA PRZED CHWASTAMI

Pośrednim rozwiązaniem jest 
przeprowadzenie intensywnej ochrony 
mechanicznej i wykonanie jednego 
zabiegu nalistnego obniżoną dawką 
herbicydu (lub ich mieszaniną).

Jednym z elementów optymalnej ochrony jest termin wykonania zabiegu. Obejmuje on fazę rozwojową roślin kukurydzy             
oraz zwalczanych chwastów. Nie dotyczy to zabiegów doglebowych, których istotnym elementem jest wilgotność gleby 
pozwalająca na zaktywizowanie się w niej zastosowanego herbicydu. Należy zwrócić uwagę, że niektóre herbicydy doglebowe 
są także zalecane nalistnie. Nie zmienia to faktu, że nadal działają przez glebę i niszczą tylko młode chwasty, które nie zdążyły 
wykształcić silnego systemu korzeniowego.

Kukurydza jest odporna na działanie herbicydów do fazy 8-ego liścia. Konkretne zalecenia określają optymalny przedział          
faz rozwojowych dla poszczególnych substancji czynnych. Do najbardziej selektywnych należą preparaty zawierające związki 
sulfonylomocznikowe. Regulatory wzrostu, mimo że są zalecane w różnych terminach, w praktyce nie powinny być stosowane 
później jak w fazie 5-ciu liści kukurydzy, ponieważ grodzi to uszkodzeniem kolb.

Chwasty dwuliścienne podczas zabiegu powinny być jak najmłodsze. Jest to ogólne zalecenie, a zarazem wymóg w przypadku 
dawek dzielonych (obniżone dawki). Starsze chwasty dość skutecznie niszczy florasulam, chociaż proces ten trwa (wizualnie) 
stosunkowo długo. Chwasty prosowate najefektywniej są zwalczane w fazie dwóch liści do początku krzewienia. Niszczone są 
przez większość zarejestrowanych herbicydów do ochrony kukurydzy, które równocześnie zwalczają różne gatunki dwuliścien-
ne. Perz właściwy jest wrażliwy na niektóre środki sulfonylomocznikowe, a największą wrażliwość wykazuje w fazie 4-6 liści,              
czyli gdy osiągnie wysokość 20-25 cm.



DOBRA KISZONKA Z KUKURYDZY
Prawidłowo wyprodukowana kiszonka z kukurydzy
powinna spełniać następujące parametry:
- sucha masa: 30-35%,
- skrobia: minimum 30% w suchej masie,
- włókno surowe: maksimum 20% w suchej masie,
- ADF: maximum 25% w suchej masie,
- NDF: maksimum 45% w suchej masie,
- energia: minimum 6,5 MJ NEL lub 0,9 JPM w 1 kg s.m.

JAK ZROBIĆ DOBRĄ KISZONKĘ?

Oto czynniki, które wpływają
na proces zakiszania:

• dokładne rozdrobnienie
• właściwa wilgotność surowca
• wysoka zawartość cukru
• czystość zakiszanego materiału
• dokładne ubicie
• staranne okrycie 

KOLBA TO PODSTAWA
Podstawową częścią rośliny kukurydzy decydującą o jakości plonu jest kolba. Niska zawartość w niej włókna, a wysoka łatwo 
strawnych węglowodanów powoduje, że jej wartość energetyczna jest o ponad 60% wyższa niż łodygi i liści. W związku z tym 
nie należy się spieszyć ze zbiorem kukurydzy na kiszonkę. Opóźnienie terminu zbioru z dojrzałości mlecznej do woskowej 
ziarna zwiększa udział kolby w suchej masie całej rośliny z 35% do ok. 50%. Natomiast zwiększenie udziału kolby w suchej masie 
całej rośliny kukurydzy z 45% do ok. 55% powoduje spadek zawartości włókna o ¼ i wzrost wartości energetycznej o 10%.

KIEDY ZBIERAĆ?
Optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę to faza woskowa lub woskowo-szklista ziarna. Wtedy zawartość suchej masy 
wynosi od 30% do 35%. W tej fazie wegetacji w ziarniaku jest dużo skrobi i można go łatwo rozdrobnić walcami sieczkarni. 
Uzyskuje się wówczas najwyższy plon suchej masy z hektara. Nie zaleca się natomiast opóźniać zbioru kukurydzy do zakiszania, 
ponieważ już przy 37% suchej masy uzyskuje się materiał suchy, twardy i trudny do rozdrobnienia. Słabo rozdrobnioną zielonkę 
trudno dokładnie ubić w silosie czy na pryzmie, a tym samym stworzyć warunki beztlenowe, niezbędne do rozwoju bakterii 
kwasu mlekowego. Pozostające powietrze sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które mając wystarczającą ilość składników 
pokarmowych, produkują toksyny mające negatywny wpływ na zdrowie i rozród krów. Przy wybieraniu kiszonki łatwo dochodzi 
do wnikania powietrza w głąb. Zazwyczaj kiszonka wyprodukowana z takiego surowca jest niskiej jakości i niechętnie pobierana 
przez krowy.

Łatwym sposobem wyznaczenia optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę jest obserwacja linii mlecznej ziarnika. 
Gdy znajduje się ona w odległości 1/3 od podstawy ziarniaka to zawartość suchej masy kształtuje się na poziomie 35%. Przy 
normalnym przebiegu pogody w końcowym okresie wegetacji kukurydzy zawartość suchej masy zwiększa się o 0,5% dziennie, 
a przy bardzo ciepłej pogodzie wzrost ilości suchej masy może wynosić 0,75%.



FAO 260Podlasiak
Kup 10 worków/js odmiany PODLASIAK

otrzymasz gratis opakowanie 4kg nawozu dolistnego 

DR GREEN  o wartości 84 zł !!!

Partnerem akcji jest DR GREEN

Producent nawozów dolistnych  do kukurydzy

w formule MicroActive

PROMOCJA



Kup łącznie 5 worków z odmian:
SUVIDA, FOREXXIA, DM 2115/MAS 22.G
otrzymasz gratis opakowanie 4kg nawozu dolistnego 
DR GREEN  o wartości 84 zł !!!

Kup łącznie 10 worków z odmian:
SUVIDA, FOREXXIA, DM 2115/MAS 22.G
otrzymasz 1 worek gratis 
odmiany SUVIDA lub DM 2115/MAS 22.G !!! 

SUVIDAFOREXXIA

KUP WIELKĄ TRÓJKĘ I OTRZYMAJ GRATIS

DM 2115

MAS 22.G













ZALETY ODMIANOWE

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA

Dostarczyć jakościowej paszy objętościowej
Odmiany kukurydzy uprawianej na kiszonkę muszą zapewnić paszę 
najwyższej wartości żywieniowej. W procesie selekcji odmian,   

MAS Seeds wciąż stara się poprawić 2 kluczowe parametry:

- zapewnić wysoką zawartość skrobi w plonie ogólnym

- polepszyć strawność liści i łodyg

ZALECANA OBSADA PRZY ZBIORZE  (roślin/ha)

Klasa gleby I-II III-IV V-VI

Kiszonka 90.000 85.000 80.000

MIESZANIEC Z DUŻĄ OBJĘTOŚCIĄ 
I DOBRYM WIGOREM 
POCZĄTKOWYM

 MASYWNY MIESZANIEC DAJĄCY   

DUŻY PLON
Daje szerokie możliwości produkcyjne do kiszonki   

i biogazu.

 BARDZO ZDROWA ROŚLINA,   

DŁUGI STAY GREEN

Wysoka odporność na choroby liści.

 NATYCHMIASTOWY START

I silne ukorzenienie. 

MAS 22.G
DM 2115

KISZONKA |  FAO 250

Wysokość rośliny : Wysoka
Typ ziarna :  Flint-Dent
Typ kolby :  Fix

Liczba rzędów : 14-16
Liczba ziaren w rzędzie : 26-30
Masa tysiąca ziaren : 320-340g

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wigor początkowy :  9

Stay green :  8

1-3 słaby / wrażliwy | 4-6 średni | 7-9 dobry / odporny

CECHY AGRONOMICZNE

Skrobia:  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność:  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA





TWIXXTER











NOWA JAKOŚĆ W  ZARZĄDZANIU SUSZĄ
Ryzyko suszy dotyka ponad 70%  europejskiego areału ziarna kukurydzy i skutkuje 80% utratą plonów. Limagrain Polska proponuje 
całkowicie nową, kompletną ofertę  w zarządzaniu suszą, łączącą diagnostykę ryzyka na poziomie gospodarstwa z rekomendacją 
odmian oraz poradą agronomiczną. 

Kompleksowe podejście do problemu suszy 
Rolnicy uważają, że stres spowodowany brakiem wody jest 
poważnym, wielopłaszczyznowym problemem, a zastosowanie 
odpowiedniej genetyki odmian kukurydzy jest jednym z istotnych 
elementów w walce z ograniczeniem wpływu stresu suszy. LG st-
worzyło Hydraneo®, systemowe podejście do zarządzania suszą, 
które bierze pod uwagę, oprócz genetyki, główne czynniki ryzyka 
poprzez wcześniejszą ocenę stanu gospodarstwa: klimatu, typu 
gleby i praktyk agronomicznych (zmianowanie upraw, sposób up-

rawy gleby, data siewu oraz nawożenie). Opracowano zarejestrow-

any i opatentowany model obliczeniowy w celu przeprowadzenia 
ilościowej i jakościowej oceny ryzyka podczas bezpośredniego 
spotkania z rolnikiem. W zależności od wyników, zaleca się sto-

sowanie najbardziej odpowiednich odmian oraz wypracowu-

je zalecenia dotyczące uprawy w celu ograniczenia ryzyka. To 
wielopłaszczyznowe podejście pozwala w najlepszym możliwym 
stopniu zapewnić wydajność plonowania w trudnych warunkach.

Innowacyjna metoda w procesie wyboru najbardziej 
tolerancyjnych odmian
Tolerancja na suszę jest bardzo ważnym kierunkiem badań dla 
Limagrain. Od 2010 r. najnowsze technologie oraz specjalny zespół 
badawczy pracuje nad kompleksowym zagadnieniem, jakim jest 
tolerancja na suszę. Odmiany tolerancyjne są hodowane i selekc-

jonowane w oparciu o innowacyjną metodę.
W każdym doświadczalnym rejonie, konieczna jest najpierw 
charakterystyka warunków meteorologicznych, okresu i intensy-

wności stresu związanego z niedoborem wody, po to aby ocenić 
tolerancyjność odmiany. W czerwcu 2015 r. stworzono specjal-
istyczną metodę, którą następnie zgłoszono do międzynarodowej 
ochrony patentów. Tensjometry i czujniki pogody zostały umie-

jscowione w ponad stu miejscach w Europie, z których dostarczają 
informacje na temat poziomu dziennego stresu w tych miejscach. 
Indeks dotyczący stresu suszy, dostosowany jest do wczesności 
odmian, oblicza się go biorąc pod uwagę stres wodny w glebie 
i powietrzu oraz stres cieplny jakiemu poddana jest roślina pod-

czas najbardziej wrażliwych dla kukurydzy okresów, czyli podczas 
kwitnienia i wypełniania ziarna. Wydajność jest mierzona dla każ-

dego mieszańca w każdym rejonie. 

Wszystkie powyższe dane są następnie analizowane przez spec-

jalne oprogramowanie komputerowe do obliczania wskaźnika tol-
erancji stresu, który odpowiada zdolności odmiany do utrzymania 
jej wydajności w sytuacji stresu. Odmiany stają się deklarowany-

mi odmianami Hydraneo® dopiero po kilku latach pozytywnych 
wyników umożliwiając w ten sposób porównanie udziału w zysku 
i rentowności do innych odmian w warunkach stresu.
Hydraneo® w Europie
Aplikacja Hydraneo® działa od roku w Polsce, jest już dostępna we 
Francji, Rumuni, na Ukrainie i Rosji, w krajach bardzo narażonych na 
ryzyko suszy. Wdrożenie Hydraneo® będzie kontynuowane w kole-

jnych latach w pozostałych krajach w Europie, w których susza 
w uprawie kukurydzy jest istotnym czynnikiem limitującym plony.

ODMIANY KUKURYDZY DOSTĘPNE NA RYNKU

Wskaźnik tolerancji na suszę
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RYZYKO SUSZY WYSTĘPUJĄCE U CIEBIE
ŚREDNIE RYZYKO SUSZY PRZEZ OSTATNIE 25 LAT

OKRES KWITNIENIA OKRES WYPEŁNIANIA ZIARNA

Bez stresu           Średni poziom stresu            Wysoki poziom stresu

40%

32%
28%

18,18%
50%

31,82%

Hodujemy Twój zysk 
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Czy Twoja kiszonka z kukurydzy jest wydajna? Co z kosztami paszy? 

Mniejsze koszty paszy miarą sukcesu wyboru odpowiedniej odmiany 

W związku z niestabilnymi cenami mleka producenci powinni 
skoncentrować się na lepszych wydajnościach paszy. Zespół EDF 
udowodnił, że zysk gospodarstwa jest silnie związany z całkowity-

mi kosztami produkcji mleka. Im niższy jest koszt produkcji, tym 
większy zysk z działalności mleczarskiej.
Koszty żywienia stanowią około 1/3 całkowitych kosztów pro-

dukcji mleka, a koszty paszy stanowią około 10% całych kosztów. 

Hodowcy mogą zarządzać kosztami żywienia i obniżać je, mają 
natomiast niewielki (lub żaden) wpływ na inne koszty, związane 
z pracą, energią, podatkami... Kluczem do obniżenia kosztów pasz 
jest zwiększenie autonomii bazy paszowej przez zmniejszenie 
ilości pasz zakupionych z zewnątrz i zwiększenie wydajności tych 
wyprodukowanych w gospodarstwie. Tak więc wydajność paszy 
jest strategicznym czynnikiem w zarządzaniu kosztami żywienia.

Celem Limagrain jest poprawa rentowności gospodarstw mlec-

zarskich przez dostarczenie rolnikom narzędzi do zwiększenia 
efektywności wyprodukowanej w gospodarstwie paszy. Dlat-
ego Limagrain wprowadza nowy system oceny i klasyfikacji 
odmian kukurydzy na kiszonkę LGAN Milk +. To nowe narzędzie 
służy do oceny potencjalnej produkcji mleka przez bydło karmi-
one kukurydzą kiszonkową. W pierwszej kolejności szacuje się 
spożycie suchej masy kiszonki z kukurydzy przez krowy mleczne 
w odniesieniu do NDF i strawnego NDF, a następnie kalkuluje się 
ilość pobranej energii i ostatecznie oblicza się produkcję mle-

ka pomniejszając ją o energię potrzebną do utrzymania funkcji 
życiowych standardowej krowy mlecznej o masie ciała 613 kg 
spożywającej w dawce pokarmowej 75% kiszonki z kukurydzy. 
Łatwy w użyciu, LGAN Milk + łączy w sobie kryteria jakości (za-

wartość NDF, energia i strawialność przez zwierzęta) z kryteria-

mi ilościowymi (wydajność) w jedną wartość: produkcja mleka. 
LGAN Milk + przedstawia pełen obraz mieszańca kukurydzy pod 
względem jego parametrów jakościowych (kg mleka / kg spoży-

cia suchej masy) i ilościowych (kg mleka / hektar).

PREZENTUJE

Ocena potencjalnej wielkości produkcji mleka

*Cena mleka ujęta

w obliczeniach - 1,33 PLN/kg
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w obliczeniach - 1,33 PLN/kg
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Ocena potencjalnej wielkości produkcji mleka

Hodujemy Twój zysk



… więcej mleka od krów karmionych odmianami LGAN 

Serwis LGAN  

Koncepcja LGAN została wprowadzona w Europie po raz pierwszy 
w 1997 roku. Od tego czasu przeprowadzono wiele prób i doś-

wiadczeń, których celem było wykazanie zalet wykorzystania 
odmian LGAN w porównaniu do standardowych odmian kukury-

dzy. Podczas skarmiania zwierząt kiszonką uzyskiwaną z odmian 
LGAN, dzięki wyższemu spożyciu suchej masy i wyższej strawności 
paszy krowy mleczne produkują więcej mleka.

Limagrain pomaga hodowcom bydła mlecznego wykorzystać 
pełny potencjał genetyczny kukurydzy LGAN poprzez dodatkowe 
usługi takie jak:

 9 mobilne laboratorium NIRS „LG LAB” do jakościowej analizy 
paszy,
 9 ekspert kiszonkowy, czyli pełna diagnostyka jakości kukurydzy 
w silosie (pH, struktura, gęstość ubicia, temperatura i stopień 
rozdrobnienia ziarna)
 9 monitoring zawartości suchej masy, czyli pomoc w określeniu 
właściwego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę

Wzrost wydajności produkcji mleka na krowę dziennie 
podczas skarmiania kiszonką z odmian LGAN:

Czechy, 2015* +3.2 kg

Polska, 2012* +2.6 kg

Holandia, 2014** +1.4 kg

Ukraina, 2014* +1.2 kg

Węgry, 2012* +0.7 kg

Hiszpania, 2013* +0.6 kg

Francja, 2012* +0.5 kg

Holandia, 2012* +0.4 kg

LG Animal Nutrition (LGAN) 

LG Animal Nutrition jest specjalnym programem hodowli i selek-

cji mieszańcowych odmian kukurydzy. Został on opracowany 
w celu dostarczenia odmian o wysokiej wartości odżywczej dla 
krów mlecznych i bydła mięsnego. W procesie selekcji hodowcy 
skupiają się na konkretnych, najbardziej istotnych cechach dla 
odmian kiszonkowych. Należą do nich: 

 9 plon suchej masy,
 9 zawartość energii,
 9 strawność włókien i materii organicznej,
 9 zawartości skrobi.

Odmiany LGAN pomagają rolnikowi spełnić trzy kluczowe cele:
 9 produkować jak najwięcej paszy w gospodarstwie,
 9 produkować paszę o najwyższej jakości żywieniowej,
 9 maksymalizować wydajności z paszy w zrównoważonej dawce 
pokarmowej.

Odmiany LGAN, w porównaniu do odmian standardowych, mają 
wyższą zawartość energii, lepszą strawność włókien, jak również 
bardzo wysoki potencjał plonu skrobi. Dzięki tym właściwości-
om kiszonka wyprodukowana z odmian LGAN charakteryzuje się 
wysoką zawartością energii.

LGAN jest również świadectwem przyznawanym wyłącznie naj-
lepszym odmianom na podstawie potencjału do wytworzenia 
kiszonki o wysokiej wartości odżywczej, jak również odmianom 
spełniającym najwyższe kryteria agronomiczne, takie jak odpor-
ność na choroby, przede wszystkim zaś potencjał plonowania.
Pozwala to skupić się na uzyskiwaniu…

Limagrain Central Europe, Societe Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań



LG 31.233 FAO 240 

 IDEALNE POŁĄCZENIE WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI.
Cechy odmiany: 

 9 typ – Mieszaniec liniowy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja UE 2016
 9 bardzo dobry wczesny wigor
 9 bardzo wysoka strawność włókna: DINAG 53,6
 9 wysoki potencjał plonowania na kiszonkę
 9 bardzo dobry STAY GREEN
 9 idealne połączenie jakości i wydajności
 9 najwyższa produkcja mleka z 1 tony SM kukurydzy
 9 bardzo wysoki potencjał produkcji mleka z 1 hektara: 
24 621 kg/ha

 NAJWYŻSZE PLONY NAJSTRAWNIEJSZEJ KISZONKI.
Cechy odmiany:

 9 typ – Mieszaniec trójliniowy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja Polska 2012
 9 najwyższy potencjał plonowania na kiszonkę w każdych 
warunkach glebowych
 9 bardzo wysoka strawność włókna: DINAG 54,6
 9 bardzo dobry STAY GREEN
 9 wysoka wartość energetyczna kiszonki
 9 rekomendowana dla wysokowydajnych krów

LG 30.275 FAO 270  

 KAPITALNA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA                   .
Cechy odmiany:

 9 typ – Mieszaniec trójliniowy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja UE 2018
 9 nowoczesna odmiana przeznaczona na kiszonkę
 9 bardzo wysoka strawność włókna
 9 bardzo dobry STAY GREEN
 9 bardzo wysoki plon świeżej i suchej masy

LG 31.277 FAO 270 NOW
OŚĆ

 POTĘGA PLONOWANIA NA ZIARNO                  . 
Podstawowe informacje:

 9 typ – Mieszaniec pojedynczy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja COBORU 2015
 9 bardzo duży potencjał plonowania z pogranicza odmian 
wczesnych i średnio-wczesnych
 9 niskie koszty suszenia – wysoki plon ekonomiczny 
 9 wysoka jakość ziarna (bardzo wysoka grysowość) 
 9 rekomendowana na cele młynarskie
 9 idealnie sprawdza się w warunkach wczesnego siewu
 9 wybitny wczesny wigor 
 9 odmiana uprawiana w technologii Hydraneo wykazuje 
większą tolerancję na warunki stresowe

LG 30.215 FAO 230 

 WYJĄTKOWA JAKOŚĆ ZIARNA                                     .

Podstawowe informacje:
 9 typ – Mieszaniec pojedynczy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja COBORU 2018
 9 wysoki plon suchego ziarna 
 9 bardzo wysoka grysowość ziarna
 9 idealna na cele młynarskie 
 9 bardzo dobra wymłacalność ziarna 
 9 niskie koszty suszenia
 9 regularność i stabilność plonowania

JOFFREY FAO 240 LG 31.250 FAO 250 

 NAJWYŻSZY PLON . 
 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ..
Podstawowe informacje:

 9 typ – Mieszaniec trójliniowy 
 9 typ ziarna – flint/dent 
 9 rejestracja COBORU 2018
 9 bardzo wysoki plon ziarna
 9 ziarno bardzo szybko oddaje wodę 
 9 bardzo dobra wymłacalność ziarna 
 9 niskie koszty suszenia, wysoki plon ekonomiczny 
 9 odmiana uprawiana w technologii Hydraneo® wykazuje 
większą tolerancję na warunki stresowe 

Odmiana LG 31.250 rekomendowana do uprawy na terenie 
całego kraju.

NOW
OŚĆ

Hodujemy Twój zysk 

Limagrain Central Europe, Societe Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
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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

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

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC)

typ ziarna: semi flint

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska

Zdrowotność
Głownia guzowata l l l 

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

Wyniki plonowania

 \ 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]

 \ Wyniki doświadczeń.  

Wartości procentowe cech 

w stosunku do wzorca

rejestrowe 2015-2016

porejestrowe 2017
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Wyniki plonowania

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.

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

Morfologia i genetyka 
typ odmiany: trójliniowa (TC)

typ ziarna: semi dent

Wymagania glebowe
toleruje słabsze

Zdrowotność
Głownia guzowata l l l

 \ Doświadczenia porejestrowe 

COBORU 2015. Plon suchej 

masy ogółem (% wzorca).  

Grupa średniopóźna

WrócikoWo

112,3%

Śrem 

107,6%

Smolice

106,0%

rychliki

101,6%

radoStoWo

105,0%

PrzecłaW

103,0%

Białogard

101,3%

 \ 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



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

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%

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

 

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

  porejestrowe 2016

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.

Wyniki plonowania

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC) 

typ ziarna: semi flint

Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Zdrowotność
Głownia guzowata l l w
Fusarium  l l l

Omacnica  l l w



FAO 240SM Finezja 

Wyniki plonowania

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

Morfologia i genetyka
typ odmiany: trójliniowa (TC) 

typ ziarna: semi flint

Wymagania glebowe
średnie bądź lepsze

Zdrowotność
Głownia guzowata l l w
Fusarium  l l l

Omacnica   l l w

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%

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

 

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

  porejestrowe 2016

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



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
Świebodzin

105,7%* • 106,9%

Smolice

100,6% • 102,2%

lućmierz

111,3%

KroŚcina mała

105,0%

KoŚcielna wieŚ

102,9% 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%

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

  rejestrowe 2014-2015 *) wynik tylko za 2014   

  porejestrowe 2016

Morfologia i genetyka
typ odmiany: pojedyncza (SC)

typ ziarna: semi flint

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

Wyniki plonowania
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Krótkotrwałe użytki zielone

Warunki klimatyczne i glebowe Polski sprawiają, że powierzchnia trwałych użytków jest stosunkowo niewielka, 
a ich rozmieszczenie nierównomierne. W związku z tym celowa staje się uprawa mieszanek traw na gruntach 
ornych w gospodarstwach, w których występuje niedobór lub brak użytków trwałych. Krótkotrwałe użytki zielo-
ne ( 2-3 letnie ) zakłada się na gruntach ornych w dobrych stanowiskach, wykorzystując najbardziej wartościowe 
i plonotwórcze trawy pastewne.

Trawy o szybkich przyrostach

Podstawowe składniki mieszanek traw do krótkotwałego 
użytkowania to: życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa   
i życica trwała.  

Życice w porównaniu z innymi gatunkami traw, posiadają 
najwyższą wartość odżywczą, a ponadto gwarantują                   
wysokie plony suchej masy z hektara. Dobra smakowitość 
życic zwiększa pobranie czy to zielonki czy sianokiszonki          
i dzięki temu pasza podstawowa dostarcza większej ilości 
składników odżywczych. Życice poprzez swoje specyficzne 
właściwości biologiczne dają wiele korzyści rolnikom. 
Przede wszystkim szybko kiełkują i ukorzeniają się               
oraz szybko odrastają po pokosach. Są trawami bardzo 
agresywnymi w stosunku do innych nieporządanych gatun-
ków, dzięki temu użytki  z ich dominującym udziałem            
nie wymagają chemicznej ochrony.

W chowie bydła mlecznego o efektach ekonomicznych decydują pasze 
objętościowe.  Szczególna rola przypada użytkom zielonym, 
o czym świadczą wydajności mleka uzyskiwane od krów w wielu krajach, 
w których pasze z łąk i pastwisk stanowią główne źródło 
składników pokarmowych. 

Maksymalne plony traw 
na gruntach ornych



Wiosenne zabiegi - włókowanie

Dobra kondycja runi to efekt wielu czynników, wśród których ważną rolę odgrywa wiosenna pielęgnacja. W celu usunięcia  
kretowisk, kopców i innych nierówności, stosujemy włókowanie. Najlepszym terminem na wykonanie tego zabiegu jest okres 
od obeschnięcia kretowisk aż do momentu, kiedy wysokość runi wyniesie ok 10 cm. Jest to zabieg bardzo istotny, ponieważ 
kretowiny i inne nierówności mogą utrudniać zbiór. W efekcie końcowym kiszonka może być  zanieczyszczona ziemią, co może 
wpływać niekorzystnie na pobranie paszy przez zwierzęta.
Zabieg ten wykonujemy przy użyciu metalowych włók, odwróconych bron lub starych opon. Włókowanie  oprócz rozgarnienia 
kretowisk ma korzystny wpływ na pobudzenie darni do krzewienia i wisennej wegetacji.

Wiosenne nawożenie organiczne

Wiosną możemy rozpocząć zasilenie gleby nawozami organicznymi (gnojówka i gnojowica). Jest to najlepszy moment,               
aby  wspomóc wegetację runi. Dzięki zastosowaniu nawozów organicznych możemy  pobudzić rośliny łąkowe oraz zmiejszyć 
wydatki na nawożenie mineralne.

Należy przy tym zachować kilka zasad:
- odpowiedni termin stosowania, najlepiej wczesna wiosna
- gnojowica powinna być dobrze wymieszana
- maksymalna dawka na łąki wynosi 100 m3/ha
- zbyt duża dawka gnojowicy powoduje zachwaszczenie chwastami z rodziny baldaszkowatych
- stosowanie gnojowicy zbyt gęstej może powodować przyklejenie do liści i ich uszkodzenie
- nie stosować na terenie gdzie spadki są większe niż 10 %
- użytki zielone nawożone gnojowicą dodatkowo zasilać fosforem 

Wałowanie na gruntach organicznych

Ważnym zabiegiem podnoszącym wydajność runi jest wałowa-
nie przeprowadzane na gruntach próchnicznych i organicznych. 
Zabieg ten wykonujemy w celu usunięcia powietrza z gleby, 
dociśnięcia darni do podłoża, a co za tym idzie regeneracji    
systemu korzeniowego. Ma to olbrzymi wpływ na zwiększenie 
podsiąkania wody, co jest bardzo istotne dla szybkiego startu 
wegetacji.

Wałowanie przeprowadzamy przy użyciu wału gładkiego, który 
może być wypełniony wodą. Przed rozpoczęciem zabiegu 
sprawdzamy stan wilgotności gleby, błędem jest wykonanie 
zabiegu na mokrej powierzchni . Powoduje to sztuczne zabag-
nienie ( obniża przewiewność gleby ) oraz sprzyja rozwojowi 
gatunków lubiących podmokłe tereny.

Zwiększ wydajność łąk!











Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-1 Sprint

 Koszenie

 Pastwisko

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

• Okres użytkowania: 1 - 2 lata
• Przeznaczenie: kiszonka 
• Na stanowiska dobre (grunty orne)
• Wysokie plony zielonki 
• Nieporównywalna jakość paszy 
• Bardzo smakowita dla zwier

Skład:

Życica wielokwiatowa (4N) 50 %

Życica wielokwiatowa (2N) 50 %

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-2 Tetra

Duży plon  
suchej masy

 Koszenie

 Pastwisko

• Okres użytkowania: 2 - 3 lata
• Przeznaczenie kiszonka, dopuszczalny wypas 
• Intensywne koszenie 
• Doskonała dla wysokowydajnych krów mlecznych

Skład:

Życica mieszańcowa (2N) 60 %

Życica trwała (4N) 25 %

Życica trwała (2N)   15 %

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-3 Protein

Wysoki plon
białka

 Koszenie

 Pastwisko

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Połączenie lucerny i traw 
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Idealna na gleby suche i zasadowe 
• Bardzo wysoka zawartość białka
• Oszczędności na koncentratach
• Równomierne pokosy w całym sezonie 

Skład:

Życica trwała (4N) 10 %

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna 60 %

Lucerna siewna  30 %

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-4 Universal

 Koszenie

 Pastwisko

Mieszanka do 
uniwersalnego 
użytkowania

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat 
• Nadaje się na różne stanowiska
• Przeznaczenie: kiszonka, siano lub pastwiska 
• Tworzy odporną i trwałą ruń 
• Zapewnia wydajną produkcję z hektara

Skład:

Życica trwała (2N) 40 %

Życica wielokwiatowa (4N) 10 %

Kostrzewa łąkowa 30 %

Tymotka łąkowa   20 %

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-6 Super

 Koszenie

 Pastwisko

Mieszanka 
pastwiskowa  
z koniczyną białą

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Mieszkanka traw i koniczyny białej
• Nadaje się na stanowiska okresowo suche 

• Przeznaczenie: kiszonka i pastwiska 
• Dostarcza wysokiej jakości paszy o dużej 

 zawartości białka 
• Idealna dla wysokowydajnych krów mlecznych

Skład:

Życica trwała (2N) 20 %

Życica trwała (4N) 20 %

Życica wielokwiatowa 10 %

Kostrzewa łąkowa 20 %

Tymotka łąkowa 20 %

Koniczyna biała   10 %



Mieszanki 
traw pastewnych
Mieszanki 
traw pastewnych

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-7 Water

 Koszenie

 Pastwisko

Łąki podmokłe 
oraz przesychające

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Stanowiska mokre i okresowo zalewane 
• Przeznaczenie: kiszonka, możliwy wypas
• Odporna i bardzo wydajna

Skład:

Życica trwała (4N) 15 %

Tymotka łąkowa 15 % 

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna 70 %

 

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-8 Structo

Mieszanka 
przeznaczona 
na najsłabsze 
stanowiska 

 Koszenie

 Pastwisko

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Do ekstensywnego i intensywnego użytkowania
• Doskonała na stanowiska suche
• 
• 

Przeznaczenie: kiszonka lub pastwiska 
 Idealna na siano

• Tworzy trwały, wieloletni użytek zielony

Skład:

Życica trwała 4N

Kostrzewa łąkowa

Tymotka łąkowa

Kupkówka pospolita

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

30 %

10 % 

10 % 

20 % 

30 % 

Mieszanka do 
użytkowania 
na gruntach ornych

BG-11 Complex

 Koszenie

 Pastwisko

Łąki trwałe
na gruntach

mineralnych
i organicznych

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat 
• Mieszanka traw i koniczyny czerwonej 
• Nadaje się na gleby organiczne  
• Przeznaczenie: kiszonka

• Produkuje smakowitą paszę o wysokiej 
 zawartości białka

Skład:

Życica trwała (2N) 10 %  

Życica trwała (4N) 10 %  

Kostrzewa łąkowa 15 %  

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna 30 %  

Tymotka łąkowa 20 %  

Koniczyna czerwona 15 %

Mieszanka do 
żytkowania 

na gruntach ornych

BG-12 Lucerne Plus

Mieszanka 
lucerny i koniczyny 
aleksandryjskiej
(roślina osłonowa)

 Koszenie

 Pastwisko

• Mieszanka lucerny z koniczyną aleksandryjską 
 na dobre stanowiska

• Udział koniczyny zapewnia lepsze wykorzystanie
 stanowiska w roku siewu

• Koniczyna pełni również funkcję „osłonową”
• Po skoszeniu pierwszego pokosu na stanowisku 

 pozostaje lucerna

Skład:

Lucerna siewna 85 %

Koniczyna aleksandryjska 15 %

Mieszanka do 
żytkowania 

na gruntach ornych

BG-13 POPLON

Uniwersalna
mieszanka
poplonowa 

 Koszenie

 Pastwisko

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

Skład:

Życica wielokwiatowa (4N) 45 %

Wyka ozima 40 %
Koniczyna inkarnatka 15 %







165 SKLEPÓW W POLSCE

SKLEPÓW ROLNICZO-TECHNICZNYCH

KUPUJ W NASZYCH SKLEPACH!

PROFESJONALNA OBSŁUGA ROLNICTWA

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY:
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PROFESJONALNA OBSŁUGA ROLNICTWA

ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW GRENE:
LATOWICZ: ul. Siedlecka 20, tel. 536 822 999
SOKOŁÓW PODLASKI: ul. Lipowa 57, tel. 534 100 191
STANIN: Stanin 114, tel. 519 139 906

PUNKTY ZAKUWANIA
I NAPRAWY WĘŻY
HYDRAULICZNYCH!

WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO SKLEPU W WĘGROWIE!
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