












JAK ZROBIĆ DOBRĄ KISZONKĘ















UNIWERSALNOŚĆ

NIEZWYKLE ATRAKCYJNA ODMIANA





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

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



D KC2972
WSZECHSTRONNY WCZESNY MIESZANIEC  
NA ZIARNO I KISZONKĘ

NOWOŚĆ

D KC3697
DOSKONAŁE POŁĄCZENIE WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI KISZONKI

RM/FAO 86/240-250

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

KISZONKA
Bardzo dobre parametry 
jakościowe, wysoka zawartość 
skrobi, dobra strawność 
włókna i wydajność mleczna.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE KISZONKI ODMIANY DKC3697

GOSPODARSTWO ROLNE JANUSZ KOWALSKI, POLSKA 2019

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3697

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

Norma wysiewu na kiszonkę: odpowiednia ilość wody - 9,0 sztuk/m2, niedobór wody - 8,0 sztuk/m2

REJESTRACJA: FRANCJA, WŁOCHY 2019

RM/FAO 79/230

GRUPA WCZESNA

PLON
Wysoki potencjał  
plonowania.

MOCNE ŁODYGI
Mała podatność łodyg  
na złamania

KISZONKA
Wysoki plon świeżej masy 
kiszonki i bardzo dobre parametry 
jakościowe: wysoka zawartość 
skrobi, dobra strawność włókna 
i wydajność mleczna.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC2972 - 9,63 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 9,21 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC2972 - 23,4 %
O. PORÓWNAWCZA - 22,1 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2018-2019 
ŚREDNIA Z 26 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 18 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC2972

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5-9,0 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

REJESTRACJA: CZECHY, NIEMCY 2017
ZIARNO  
(CAŁY KRAJ)

KISZONKA  
(CAŁY KRAJ)Norma wysiewu na kiszonkę: odpowiednia ilość wody - 9,0 sztuk/m2, niedobór wody - 8,0 sztuk/m2

SUCHA 
MASA POPIÓŁ NEL ADF NDF WŁÓKNO 

SUROWE SKROBIA SKROBIA 
CHRONIONA

STRAWNOŚĆ MATERII 
ORGANICZNEJ

43,4% 3,85% 6,85 MJ 18,5% 38% 16,4% 36% 34% 77%

DEKALB, CZECHY 2018
SUCHA MASA NEL SKROBIA

40,2% 6,17 MJ 30,7%

NEL – Jednostka energetyczna produkcji mleka
ADF – Kwaśne włókno detergentowe
NDF – Neutralne włókno detergentowe

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Wysoka zdrowotność roślin.

MOCNE ŁODYGI
Mocne zdrowe rośliny, wysoka 
tolerancja na wyleganie.

NOWOŚĆ



D KC3595
SPECJALISTA DO TRUDNYCH ZADAŃ

NOWOŚĆ

RM/FAO 85/240

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

PLON
Wysoki i stabilny potencjał  
plonowania.

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

MOCNE ŁODYGI
Zdrowe i mocne rośliny, wysoka 
tolerancja na wyleganie.

EFEKT DRY-DOWN
W końcowej fazie dojrzewania  
szybko oddaje wodę.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3595 - 11,26 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 11,03 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3595 - 23,6 %
O. PORÓWNAWCZA - 23,0 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019 
ŚREDNIA Z 11 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3595

D KC3441
SZYBKA W ODDAWANIU WODY,

MOCNA NA TRUDNE WARUNKI

RM/FAO 84/240-250

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

PLON
Wiernie plonuje w różnych  
warunkach. Bardzo dobra  
tolerancja na stresowe  
warunki uprawy.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3441 - 10,6 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 10,6 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3441 - 19,3 %
O. PORÓWNAWCZA - 19,5 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2018 
ŚREDNIA Z 15 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 19 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3441

WIGOR WIOSENNY
Bardzo dobry wigor wiosenny.

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

EFEKT DRY-DOWN
Szybko oddaje wodę w końcowej  
fazie dojrzewania. Koszulki na  
kolbach są krótkie i łatwo  
się otwierają.

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

REJESTRACJA: SŁOWACJA 2014

REJESTRACJA: WŁOCHY 2019

KANDYDAT



RM/FAO 85/250

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

PLON
Bardzo wysoki potencjał  
plonowania.

MOCNE ŁODYGI
Zdrowe i mocne rośliny, wysoka 
tolerancja na wyleganie łodygowe 
i korzeniowe.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3597 - 11,51 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 11,19 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3597 - 23,5 %
O. PORÓWNAWCZA - 22,8 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019 
ŚREDNIA Z 8 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3579

D KC3787
NOWY STANDARD PLONOWANIA NA ZIARNO

RM/FAO 87/270

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

PLON
Bardzo wysokie i stabilne  
plonowanie.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3787 - 12,63 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 12,24 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3787 - 20,8 %
O. PORÓWNAWCZA - 21,1 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019 
ŚREDNIA Z 28 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3787

WIGOR WIOSENNY
Bardzo dobry wigor wiosenny.

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

REJESTRACJA: SŁOWACJA 2018

REJESTRACJA: WŁOCHY 2017

D KC3579
ODMIANA O BARDZO WYSOKIM POTENCJALE PLONOWANIA.  

102% WZORCA (13,3 T/HA) W DOŚWIADCZENIACH ROZPOZNAWCZYCH COBORU 2018

MOCNE ŁODYGI
Zdrowe i mocne rośliny, wysoka 
tolerancja na wyleganie.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Odporność na choroby.  
Tolerancja na fuzarium kolb oraz  
helminthosporium.



RM/FAO 89/270-280

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

PLON
Bardzo wysokie i stabilne  
plonowanie.

MOCNE ŁODYGI
Małą podatność łodyg na  
złamania.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC3939 - 12,27 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 12,09 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC3939 - 21,2 %
O. PORÓWNAWCZA - 21,2 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019 
ŚREDNIA Z 27 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC3939

RM/FAO 90/290

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

PLON
Rekordowo wysoki i stabilny  
poziom plonowania.

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

PLON ZIARNA PRZY WILGOTNOŚCI 15%

DKC4098 - 12,30 t/ha
O. PORÓWNAWCZA - 11,63 t/ha

WILGOTNOŚĆ ZIARNA W CZASIE ZBIORU W %

DKC4098 - 26,2 %
O. PORÓWNAWCZA - 26,8 %

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE DEKALB, POLSKA 2019 
ŚREDNIA Z 11 LOKALIZACJI Z ODMIANĄ PORÓWNAWCZĄ,  
ŁĄCZNIE TESTOWANO 20 ODMIAN

REJONIZACJA UPRAWY  
DKC4098

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 9,0 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 sztuk/m2, niedobór wody - 7,5 sztuk/m2

REJESTRACJA: WĘGRY 2019

REJESTRACJA: WŁOCHY 2014

D KC3939
BARDZO WYSOKIE PLONY NAWET W STRESOWYCH WARUNKACH 

102% WZORCA (13,5 T/HA) W BADANIACH 

ROZPOZNAWCZYCH COBORU 2018

MOCNE ŁODYGI
Zdrowe i mocne rośliny,  
wysoka tolerancja  
na wyleganie.

TOLERANCJA NA WYSOKIE 
TEMPERATURY I SUSZĘ
Podwyższona tolerancja na wysokie 
temperatury i okresowe niedobory  
wody w glebie.

SILNE KORZENIE
Bardzo dobry system  
korzeniowy.

D KC4098
NAJLEPSZY PLON DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

NOWOŚĆ

KANDYDAT

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Odporność na choroby.  
Tolerancja na fuzarium kolb oraz  
helminthosporium.



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

Hodujemy Twój zysk  www.lgseeds.pl

Fundamentem powodzenia każdej uprawy jest nie tylko właściwy do-

bór odmiany, ale też zapewnienie młodym roślinom jak najlepszych 
warunków wzrostu i rozwoju „na starcie”. Limagrain, bazując na spe-

cjalistycznej wiedzy i bogatym doświadczeniu, proponuje doskonałe 
rozwiązanie, które obok cenionych na rynku odmian hodowcy, wspo-

może producentów w walce o plon.

Kukurydza z efektem „wow”

Jak to zrobić? Wystarczy połączyć cztery składniki:
 h najlepsze odmiany kukurydzy Limagrain;
 h żywe kultury bakterii Bacillus amyloiquefaciens szczep IT 45, sta-

nowiące fundament biostymulatora Starcover;
 h ekstrakt roślinny z Cyamopsis psoraloides, decydujący o właściwo-

ściach fizykochemicznych biostymulatora Starcover; 
 h innowacyjny system pokrycia nasion, gwarantowany przez biosty-

mulator Starcover i zapewniający powodzenie procesu zaprawiania.

Jak to działa?
Innowacyjny system pokrycia nasion związany jest ściśle z ekstrak-

tem roślinnym z C. psoraloides (Bobowate), który wykazuje właści-
wości wiążące, zagęszczające i stabilizujące. Dzięki temu nasiona są 
dobrze pokryte i odpowiednio zabezpieczone. Po ich siewie, ekstrakt 
w kontakcie z wodą zawartą w glebie, zyskuje na lepkości i sprawia, że 
wokół ziarniaków tworzy się otoczka o grubości ok. 1 cm, która z cza-

sem przybiera postać „skorupki”. Ekstrakt z C. psoraloides stymuluje 
ponadto wzrost korzeni i ich zagęszczenie. Sprawia, że system korze-

niowy młodych roślin jest mocniejszy już na początku ich wegetacji, 
a architektura korzeni wykształcona na wczesnym etapie ich rozwoju 
utrzymana zostaje przez cały okres wzrostu roślin. 

Fakty nie do podważenia
Wyniki szeregu doświadczeń prowadzonych w oddziałach Limagrain 
na całym świecie i w Polsce oraz literatura naukowa przedmiotu wska-

zują na dobroczynny wpływ B. amyloiquefaciens IT 45 na rośliny.
Udowodniliśmy jednoznacznie, że B. amyloiquefaciens IT 45: 

 h Kolonizuje korzenie roślin, zwiększając tym samym populację or-
ganizmów pożytecznych w ryzosferze.
Populacja B. amyloiquefaciens rozwija się wraz ze wzrostem korze-

ni, w szybkim tempie zasiedla i kolonizuje system korzeniowy roślin 
i ryzosferę. Bakterie odżywiają się bogatą w cukry wydzieliną ko-

rzeniową i konkurują z organizmami szkodliwymi dla roślin o wodę, 
pokarm i miejsce do życia, chroniąc je w ten sposób przed agro-

fagami. Rośliny są więc bardziej odporne na infekcje patogenów 

i atak szkodników. Kolonizacja ryzosfery przez B. amyloiquefaciens 

przyczynia się ponadto do wzrostu bioróżnorodności środowiska 
glebowego, a to wiąże się z m.in. poprawą jej właściwości fizyko-

chemicznych, tworzeniem struktury i warstwy próchnicy. 
 h Produkuje fitazę – enzym, biorący udział w uwalnianiu fosforu 
z materii organicznej oraz solubilizuje fosfor z wapnia i żelaza.
Fosfor jest niezwykle istotnym składnikiem pokarmowym. Uczest-
niczy w regulacji metabolizmu roślin (oddychania, fotosyntezy, 
przemian azotowych), wchodzi w skład białek, kwasów nukleino-

wych, fosfolipidów i związków wysokoenergetycznych. Ma nieba-

gatelne znaczenie na początku wzrostu roślin, w czasie ich kiełko-

wania i rozwoju systemu korzeniowego. Pierwiastek ten niestety 
bardzo łatwo ulega uwstecznieniu i tworzy związki niedostępne 
dla roślin. Działalność B. amyloiquefaciens sprzyja jego aktywacji 
i zwiększa dostępność dla roślin. 
 h Wytwarza fitohormony, takie jak gibereliny (GA), auksyny (IAA) 
oraz tryptofan (TRP, prekursor auksyn), które na rośliny działają 
stymulująco.
GA stymulują podział komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu 
oraz kwitnienie – w późniejszym okresie wzrostu roślin. IAA i TRP 
stymulują rozwój korzeni, zwiększając ich masę nawet o 20%. 
Rozbudowany system korzeniowy zwiększa z kolei powierzchnię 
gleby wykorzystywanej przez rośliny, co skutkuje lepszym pobie-

raniem przez nie wody i składników odżywczych.

Efekty działania
Stosowanie biostymulatora Starcover przynosi wymierne korzyści. 
Najważniejsze z nich to:

 h mocny i rozbudowany system korzeniowy roślin, mogący 
efektywnie pobierać wodę i sole mineralne, także z głębszych 
warstw gleby, co ma niebagatelne znaczenie w czasie suszy; 
 h większe, zdrowsze i bardziej odporne na stres rośliny, co zapew-

nia silny system korzeniowy, otoczony biofilmem stanowiącym 
fizyczną barierę ochronną przed wieloma szkodliwymi dla roślin 
czynnikami abiotycznymi (np. susza, zalanie) i biotycznymi (np. 
patogeny);
 h wzrost pobierania przez rośliny i przyswajania substancji od-

żywczych, szczególnie niezbędnego im do wielu procesów fi-

zjologicznych fosforu, którego dostępność, zarówno na glebach 
kwaśnych jak i zasadowych, zwiększa się dzięki działaniu bakterii;
 h większy i lepszy jakościowo plon roślin oraz większa masa tysią-

ca ziaren.

PRZEŁOM  
W UPRAWIE KUKURYDZY
Jak podnieść wydajność produkcji? W jaki sposób zabezpieczyć rośliny przed skut-
kami suszy, podtopień i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych? Jak 
chronić plantację przed agrofagami, dbając jednocześnie o bioróżnorodność agro-

cenozy i jakość środowiska naturalnego? Starcover, biostymulator o szerokim spek-

trum wielokierunkowego działania na roślinę, pozwala na osiągnięcie większych 
plonów i zachowanie zdrowych upraw, które są wyjątkowo tolerancyjne na stres.



Odmiana ma znaczenie
Jakość kiszonki zależy wprost proporcjonalnie od wyboru właści-
wej odmiany kukurydzy, o odpowiednich parametrach. Wybór 
ten decyduje bowiem o uzyskaniu najlepszej jakości paszy pro-

dukowanej w gospodarstwie, a tym samym o rentowności pro-

dukcji mleka przez co najmniej 12 miesięcy. Dlatego w ocenie 
wartości odmian kiszonkowych kukurydzy należy zwrócić uwagę 
na następujące, najważniejsze parametry:

 h całkowity plon suchej masy (łodyg, liści i kolb);
 h zawartość suchej masy w roślinach w okresie zbioru;
 h większy niż 50% udział kolb w plonie ogólnym suchej masy;
 h podwyższoną strawność części wegetatywnych;
 h cechę STAY GREEN.

Wartość energetyczna kiszonki i zawartość skrobi zależą od udziału 
ziarna w plonie kukurydzy kiszonkowej. Jest ono trawione głównie 
w żwaczu bydła. Duże znaczenie w żywieniu krów mlecznych ma 
tzw. skrobia by-pass – obecna w odmianach o ziarnie typu flint. 
Dzięki jej obecności w pokarmie dochodzi do przesunięcia części 
procesu trawienia ze żwacza do jelita cienkiego, co zwiększa pro-

dukcję mleka. Dlatego, aby zwiększyć wydajność produkcji mleka, 
należy uprawiać odmiany o dużej produkcji biomasy i karmić zwi-
erzęta kiszonką bazującą na odmianach o ziarnie typu flint. Wy-

bierając odmianę na kiszonkę trzeba koniecznie zwrócić uwagę 
także na udział włókna (czyli węglowodanów strukturalnych). Jest 
ono nie tylko źródłem energii dla zwierząt, ale reguluje też pro-

cesy trawienia i pracę przewodu pokarmowego. Warto wybierać 
odmiany o podwyższonej strawności włókna.

Od odmiany do kiszonki
Produkcja kukurydzy kiszonkowej, w odróżnieniu od kukurydzy 
ziarnowej, nie kończy się na polu. Chcąc uzyskać odpowiednią ja-

kość kiszonki należy w odpowiednim terminie dokonać zbiorów 
i dobrze zakonserwować zebrany surowiec, aby jego jakość była 
stabilna przez cały okres skarmiania zwierząt. Hodowla Limagrain 
oferuje specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy o wysok-

iej strawności włókna dedykowane potrzebom żywieniowym bydła 
mlecznego. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do jakoś-

ci zakiszania kukurydzy, właśnie po to, aby jak najlepszej jakości 
kiszonka trafiła na stół paszowy.

EKSPERT KISZONKOWY na start
Zespół Limagrain już od pięciu lat monitoruje jakość sporządzanych 
w Polsce kiszonek z kukurydzy. W ramach powstałego w 2014 r. 
projektu EKSPERT KISZONKOWY nasi specjaliści sprawdzają para-

metry fizyczne zakiszonej kukurydzy, biorąc pod uwagę głównie 
zawartość suchej masy, długość cięcia roślin, gęstość ubicia, 
stopień rozdrobnienia ziarniaków, temperaturę czoła silosu i pH 
substratu.

Wiele do zrobienia
Z przeprowadzonych do tej pory audytów wynika, że w wie-

lu gospodarstwach jakość kiszonek nie jest najlepsza. Pr-
zebadaliśmy w ciągu trzech lat (2015, 2016 i 2017 r.) prawie 
1700 silosów i pryzm – niestety zaledwie 10% z nich wykona-

no wzorowo. Zauważyliśmy, że w ponad połowie sprawdzon-

ych silosów surowiec był słabo ubity i miał zbyt wysoką suchą 
masę. W wypadku 25% silosów stwierdziliśmy nieprawidłowe 
rozdrobnienie ziarna. Ogólna ocena sytuacji nie jest pozytyw-

na, jednak należy mieć świadomość, że jakość kiszonki można 
poprawić. Nie wymaga to inwestycji, ale zastosowania lepszych 
praktyk i technologii produkcji. Właściwie prowadzony pro-

ces kiszenia zwiększa bowiem opłacalność produkcji (mleka, 
biogazu) i generuje oszczędności.

Dobra kiszonka, czyli jaka?
Na opłacalność produkcji mleka i zdrowotność krów wpływa is-

totnie jakość pasz objętościowych. Aby zbilansować potrzeby 
żywieniowe krów mlecznych karmionych kiszonkami słabej ja-

kości, konieczny jest znacznie większy dodatek pasz treściwych. 
Konsekwencją tego są wyższe koszty żywienia oraz większe ryz-

yko wystąpienia zakwaszenia żwacza – schorzenia, które sprzyja 
wystąpieniu kolejnych jednostek chorobowych (jak np. kulawizn, 
ketoz, zapalenia wymienia).
Uprawa kukurydzy, od siewu aż do zbioru, trwa ok. 5 miesięcy. 
Zbiór surowca i napełnianie silosów lub pryzm zajmuje od jed-

nego do kilku dni. Zwierzęta są karmione uzyskaną kiszonką przez 
kolejne 10–12 miesięcy. Z tej krótkiej analizy wynika, że zaled-

wie tylko kilka dni w roku decyduje o efektach produkcyjnych 
i zdrowotności krów.

KUKURYDZA, KISZONKA
I  EKSPERT KISZONKOWY

Znaczenie kukurydzy w polskim rolnictwie cią-

gle rośnie, na co niewątpliwie ma wpływ ocie-

planie się klimatu. Gatunek ten jest już nie tyl-
ko najważniejszą rośliną pastewną w naszej 
strefie klimatycznej, ale też podstawową paszą 
objętościową i energetyczną w żywieniu bydła. 
Kiszonka z kukurydzy jest smakowitą paszą dla 
zwierząt, jej produkcja nie wymaga wysokich 
nakładów finansowych, a łatwość prowadzenia 
procesu zakiszania zachęca do jego realizacji. 
Wysoką wartość energetyczną paszy gwaran-

tują ziarna kukurydzy o dużej zawartości skrobi 
i tłuszczu. Jakość kiszonki zależy w dużej mierze 
od terminu zbioru surowca, sposobu jego przy-

gotowania oraz warunków przechowywania.

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

Hodujemy Twój zysk



LG 31.233 FAO 240 UNIWERSALNA W GOSPODARSTWIE

Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do 33% wilgotności ziarna
1630°C

do kwitnienia
810°C

do 32% s.m. całych roślin
1420°C

Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

31

14-16

260-280 g
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LG 31.266 FAO 250 KISZONKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
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LG 31.277 FAO 270 STRAWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ – ZWIĄZEK IDEALNY
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Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
820°C

do 32% s.m. całych roślin
1440°C

Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

28-30

14

280-290 g

Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
890°C

do 32% s.m. całych roślin
1480°C

Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

30-32

14

300-310 g

 www.lgseeds.pl



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 gospodar-
stwa z rekomendacją odmian oraz poradą agronomiczną. 
Kompleksowe podejście do problemu suszy 
Rolnicy uważają, że stres spowodowany brakiem wody jest po-

ważnym, wielopłaszczyznowym problemem, a zastosowanie 
odpowiedniej genetyki odmian kukurydzy jest jednym z istot-
nych elementów w walce z ograniczeniem wpływu stresu suszy. 
LG stworzyło Hydraneo®, systemowe podejście do zarządzania 
suszą, które bierze pod uwagę, oprócz genetyki, główne czynniki 
ryzyka poprzez wcześniejszą ocenę stanu gospodarstwa: klima-

tu, typu gleby i praktyk agronomicznych (zmianowanie upraw, 
sposób uprawy gleby, data siewu oraz nawożenie). Opracowano 
zarejestrowany i opatentowany model obliczeniowy w celu prze-

prowadzenia ilościowej i jakościowej oceny ryzyka podczas bezpo-

średniego spotkania z rolnikiem. W zależności od wyników, zaleca 
się stosowanie najbardziej odpowiednich odmian oraz wypraco-

wuje 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 Li-
magrain. Od 2010 r. najnowsze technologie oraz specjalny zespół 
badawczy pracuje nad kompleksowym zagadnieniem, jakim jest 
tolerancja na suszę. Odmiany tolerancyjne są hodowane i selek-

cjonowane w oparciu o innowacyjną metodę.
W każdym doświadczalnym rejonie, konieczna jest najpierw cha-

rakterystyka warunków meteorologicznych, okresu i intensyw-

ności stresu związanego z niedoborem wody, po to aby ocenić 

tolerancyjność odmiany. W czerwcu 2015 r. stworzono specjali-
styczną metodę, którą następnie zgłoszono do międzynarodowej 
ochrony patentów. Tensjometry i czujniki pogody zostały umiej-
scowione 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 
każdego mieszańca w każdym rejonie. 
Wszystkie powyższe dane są następnie analizowane przez specjal-
ne oprogramowanie komputerowe do obliczania wskaźnika tole-

rancji 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 nara-

żonych na ryzyko suszy. Wdrożenie Hydraneo® będzie konty-

nuowane w kolejnych 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%

Limagrain Central Europe, Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
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LG 30.215 FAO 230 PLONOWANIE, WCZESNOŚĆ, PEWNOŚĆ
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JOFFREY FAO 240 ZIARNO IDEALNE DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO
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LG 31.250 FAO 250 PLON MIMO SUSZY
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Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

32-34

14

310-320 g

Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do 33% wilgotności ziarna
1610°C

do kwitnienia
810°C

do 32% s.m. całych roślin
1420°C

Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

32-34

12-14

310-320 g

Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do 33% wilgotności ziarna
1640°C

do kwitnienia
840°C

do 32% s.m. całych roślin
1430°C

Typ ziarna

Ilość ziaren 
w rzędzie

Ilość rzędów ziarna

MTZ 
masa 1000 ziaren

Flint/Dent

32-34

14-16

330 g

Polecane stanowiska glebowe 

Profil agronomiczny

słabe, piaszczyste, sucheśrednie mocne, zimne, wilgotne

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

DOBRY BARDZO DOBRYWOLNY/SŁABY

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
810°C 1630°C

do 33% wilgotności ziarna

 www.lgseeds.pl



FAO 230Fortop

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

106

104

102

100

98

96

94

103%

plon ogólny

suchej masy

102%

106%

plon ogólny świeżej 

masy

105%

101%

plon jednostek 

pokarmowych

101%



Koneser FAO 260

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
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100
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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)
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101

100

99

98

102,5%

plon ziarna

99,5%

wilgotność

100,2%

plon CCM

Wyniki plonowania





IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

PROMOCJA MISTRZOWSKA KUKURYDZA
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CODIGIP QUENTIN

Z
240

K
240

260

CODITIME

Z
230

K
220

HARDWARE

K
260

Z
260

1   Kup 20 worków kukurydzy PREMIUM IGP POLSKA

2   Wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.mistrzowska-kukurydza.pl

3   Odbierz 50 zł za worek:

Promocja trwa od 1.09.2019 do 31.05.2020















Niezawodna 
ochrona kukurydzy
Kukurydza jest jednym z głównych 
gatunków roślin uprawnych 
– od kilku lat powierzchnia 
uprawy przekracza ponad 
1 mln hektarów. Jej uprawa 
wydaje się pozornie prosta, 
jednak w rzeczywistości wymaga 
szczególnej dbałości o całość 
zabiegów agrotechnicznych, 
począwszy od zbilansowanego 
nawożenia mineralnego, 
przez ochronę herbicydową, 
na ochronie insektycydowej czy 
nawożeniu dolistnym kończąc.

Sprawdzone 
rozwiązania i nowości

CIECH Sarzyna rozszerza swoją 
ofertę dedykowaną uprawie kuku-
rydzy. Do dobrze znanego i znajdu-
jącego uznanie wielu użytkowników 
herbicydu NIKOSAR® 060 OD dołą-
czył w 2017 r. JUZAN 100 SC. Pre-
parat ten jest dobrym dodatkiem 
do mieszania z NIKOSAR® 060 OD 
– takie rozwiązanie zapewnia pełną 
ochronę przed chwastami.

Nowością wprowadzoną w 2019 r. jest 
preparat TEZOSAR® 500 SC. Jest to 
obecnie jedyny herbicyd na rynku 
zawierający terbutyloazynę w wersji 
solo. To sprawia, że TEZOSAR® 500 SC 
jest świetnym komponentem do 
mieszanin z innymi preparatami, który 
znacznie poszerza spektrum zwalcza-
nych chwastów. Dzięki właściwościom 
substancji aktywnej chroni plantację 
przed ponownymi wschodami chwa-
stów nawet do 8 tygodni. Czas ten 
przypada na najbardziej kluczowy 
moment wzrostu i rozwoju kukurydzy.
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Program ochrony 
Fazy rozwojowe wg skali BBCH



Mikrogranulowane dodatki 

mineralno witaminowe o działaniu 
buforujacym i NEUTRALIZUJACYM 

MYKOTOKSYNY.

Osuszajacy produkt o działaniu 
biobójczym oraz preparat  

poprawiający parametry gnojowicy.

Bloki mineralno-witaminowe

Specjalistyczne 
produkty 
dla krów 
mlecznych

3 korzyści stosowania
EUROFERTIL TOP 

1

2

3

Brak problemów z uwstecznianiem się 
fosforu zarówno w warunkach niskiego,  
jak i wysokiego odczynu gleby dzięki 
formule TOP-PHOS.

Dostarczenie roślinom łatwo  
dostępnego wapnia w postaci  
Mezocalcu,

Lepszy start i ukorzenienie roślin  
dzięki kompleksowi Physio+.

EUROFERTIL 
TOP 35 NP
Kompleks PHYSIO+

MEZOCALC - CaCO
3
 18%

N 15% (10% forma amonowa, 5% forma amidowa);  

P
2
O

5
 20%; MgO 3%; SO

3
 18%; Zn 0,5%.

EUROFERTIL  
TOP 51 NPK
Kompleks PHYSIO+ 

MEZOCALC - CaCO
3
 21%

N 4% (forma amonowa); P
2
O

5
 10%; K

2
O 20% 

MgO 2%; SO
3
 17%; Zn 0,15%; B 0,20%.

EUROFERTIL  
TOP 49 NPS
Kompleks PHYSIO+ 

MEZOCALC - CaCO
3
 52%

N 3% (forma amonowa); 

P
2
O

5
 22%; SO

3
 24%; B 0,15%.

Wieloskładnikowe nawozy  
granulowane z chronionym  

fosforem w formie TOP-PHOS,  

biostymulacją Physio+  

oraz odżywczym  
wapniem MEZOCALC

Wysogotowo, ul. Batorowska 15,
62-081 Przeźmierowo

pl.timacagro.com  |  timac.tv



Siew pewniejszy  
niż kiedykolwiek  
wcześniej!

Płynne nawozy biostymulujące  
z kompleksem Seactiv®

Kompleks Fertiactyl® 
to Glicyna-Betaina i Zeatyna, 
które pozyskiwane są z alg 
morskich oraz kwasy huminowe  
i fulwowe.

Fertiactyl SD®:

kompleks FERTIACTYL® 
(Glicyna-Betaina, Zeatyna, 
kwasy huminowe i fulwowe), 
Mn 1,5 %, Zn 1,5 %

Pierwszy 
nawóz 
donasienny
z kompleksem 
FERTIACTYL®

3 korzyści stosowania Fertiactyl SD

1

2

3

Intensywny rozwój systemu korzeniowego  
od pierwszychdni wegetacji,

Lepsze wykorzystanie wszystkich  
zastosowanych nawozów,

Lepsze zaopatrzenie roślin w wodę  
i składniki pokarmowe.

Wysogotowo, ul. Batorowska 15,
62-081 Przeźmierowo

pl.timacagro.com  |  timac.tv

3 korzyści stosowania Fertileader

1

2

3

Zwiększenie odporności roślin na stresy wodne, 
terminczne I chemiczne,

Efektywniejsza transport składników  
pokarmowych od korzenia do rośliny,

Najbardziej skuteczna forma odżywiania  
dolistnego, dzięki aminokwasom stanowiącym  
nośnik mikroelementów.

Kompleks SEACTIV®

(Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)

Cu 4,8%; Mn 7,7%.

Kompleks SEACTIV®

(Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)

N 9%; P 5%; K 4%; B 0,05%;  
Cu 0,02%; Fe 0,02%; Mn 0,1%;  
Mo 0,01%; Zn 0,05%.

FERTILEADER 

TONIC

FERTILEADER 

VITAL - 954 

Kompleks SEACTIV®

(Glicyna-Betaina, IzoPentyl Adeniny, Aminokwasy)

N 3%; P 18%; Mn 2,5%; Zn 5,7%.

FERTILEADER  

AXIS











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 %

















więcej informacji na www.trouwnutrition.pl

•Silny inhibitor pleśni
•Przedłuża okres przydatności do skarmiania
•Chroni wartość odżywczą zbóż

Fylax® Grain

ZABEZPIECZ

FYLAX®

swój spokój

ogranicza ryzyko pleśni



PONAD 160 SKLEPÓW W POLSCE

ZAPRASZAMY DO SIECI NASZYCH SKLEPÓW W CAŁEJ POLSCE!

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY:

 

GRENE- jesteśmy blisko Ciebie! 
www.grene.pl
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ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW GRENE:

LATOWICZ: ul. Siedlecka 20, tel. + 48 536 822 999

SOKOŁÓW PODLASKI: ul. Lipowa 58, tel. + 48 534 100 191

STANIN: Stanin 114, tel. + 48 519 319 906

WĘGRÓW: ul. Obrębowa 17, tel. + 48 519 139 905

GRENE- jesteśmy blisko Ciebie! 
www.grene.pl

ZAKUWAMY
I NAPRAWIAMY
WĘŻE HYDRAULICZNE
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