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REJONY 
UPRAWY 
KUKURYDZY

REJON 1

Ziarno FAO do 300
Kiszonka FAO do 320

Ziarno FAO 220-260
Kiszonka FAO do 280

Ziarno FAO do 240
Kiszonka FAO do 250

REJON 2 REJON 3

DROGI KLIENCIE
Już teraz możesz skorzystać z porad z zakresu uprawy,  

dowiedzieć się szczegółowych informacji o odmianach 
oraz kupić oryginalne nasiona nie wychodząc z domu  

w serwisie internetowym

Lub udać się do autoryzowanego 
dystrybutora naszych nasion, 
którego adres dostępny jest 
na okładce katalogu.

www.e-kukurydza.pl



3

CEKOB     
Wysoki plon masy kiszonkowej
i nadzwyczajna strawność włókna 

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie  

Właściwości:
• mieszaniec bardzo wczesny do uprawy na ziarno, kiszonkę i biogaz  
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• rośliny o wysokości 240-260 cm 
• odporność na chłody – 8,5 / 9
• odporność na niedobory wilgoci – 8,5 / 9
• odporność na wyleganie - 8,8 / 9

Zalety:
• wysoki plon energii
• bardzo wysoki plon masy kiszonkowej z hektara
• wysoka jakość masy kiszonkowej z nadzwyczajną strawnością włókna; 
• wysoki udział ziarna w kiszonce
• wysoki plon również w gorszych warunkach termicznych oraz w tere-

nach podgórskich i górskich (powyżej 500 m nad poziomem morza)
• dzięki wczesności (FAO 210) i wysokiemu plonowi świeżej masy może 

być z sukcesem
• wykorzystany do produkcji biogazu

(również w opóźnionym siewie wiosennym)
• możliwość zbioru na ziarno

Zalecana obsada:
•  na kiszonkę (w zależności od warunków)  - 90 – 95 000

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Wskaźniki jakości CEKOB %

Skrobia 35,21

Strawność włókna w całej roślinie 58,40

Strawna masa organiczna 69,19

NEL MJ/kg 6,45

Wskaźniki jakości CESONE %

Skrobia 35,76 

Strawność włókna w całej roślinie 57,11

Strawna masa organiczna 69,42

NEL MJ/kg 6,51

Zalecany rejon uprawy:

CESONE 
Nadzwyczajna jakość i siła 

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• mieszaniec średniopóźny do uprawy na ziarno, kiszonkę i biogaz prak-

tycznie na całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych)
• rośliny wysokie, bardzo obficie ulistnione z dużym udziałem kolb w su-

chej masie
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin podczas całego okresu wegetacji 

Zalety:
• bardzo wysoki potencjał plonu ziarna jak i suchej masy 
• bardzo dobra zdrowotność w szczególności łodyg z wysoką odpornością 

na wyleganie
• wysoka jakość masy kiszonkowej 
• wysoki udział kolb w masie kiszonkowej 
• możliwość wykorzystania ziarna na cele młynarskie 
• bardzo wysoka odporność na okresowe niedobory wilgoci  

Zalecana obsada:
•  na ziarno - 80 000 (w cieplejszych warunkach)       - 70 – 75 000 
•  na kiszonkę - 90 000 (w cieplejszych warunkach)        - 80 – 85 000 

rejon kiszonka / biogaz / poplon ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

SUPERSUPER

Produkcja metanu z l/1 kg suchej masy : 360,92

Flint Biogaz
BiogazFlint

SemidentZiarno
Kiszonka

Ziarno
Kiszonka
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ZPSC 388     
Wielka masa – ideał na słabe gleby  

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/ D
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE 
Przeznaczenie na gleby: słabe

Właściwości:
• rodzaj ziarna zapewnia bardzo dobrą wartość paszową
• rośliny wysokie, masywne
• odmiana przeznaczona do uprawy na cały teren Polski
• wysoka tolerancja na suszę – rekordowe plony w ostatnich latach
• bardzo dobre wschody nawet w trudnych warunkach

Zalety:
• bardzo wysoki i powtarzalny potencjał plonowania
• nadaje się zarówno na wczesne jak i na późne siewy
• efektownie szerokie ulistnienie 
• bardzo dobre zaziarnienie kolby i duża MTZ 
• bardzo dobra odporność na fuzarium 
• dobra strawność masy organicznej 

Zalecana obsada:
• na kiszonkę   - 80 – 85 000 

PAGANI
Najlepsza na kiszonkę i biogaz

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: S
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE 
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę, CCM i biogaz de 

facto w całej Polsce 
• rośliny wysokie, dobrze ulistnione 
• rośliny w typie stay-green
• 16 rzędów ziaren w kolbie
• potrzebuje średnio jakościowo stanowisk 

Zalety:
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• bardzo dobry wigor powschodowy 
• odporność na suszę 
• toleruje słabe stanowiska uprawy
• dobry stay-green
 

Zalecana obsada:
• na ziarno   - 75 – 80 000 
• na kiszonkę   - 80 – 85 000 

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Kiszonka KiszonkaBiogaz Biogaz
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Wskaźniki jakości CENZUS %

Skrobia 34,21

Strawność włókna w całej roślinie 55,18

Strawna masa organiczna 68,12

NEL MJ/kg 6,42

Zalecany rejon uprawy: Zalecany rejon uprawy:

CENZUS  
Powtarzalny plon,
nawet w gorszych warunkach uprawy 

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: SD/ D
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE 
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• mieszaniec uniwersalny do uprawy na ziarno i kiszonkę w I i II rejonie 

uprawy kukurydzy
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• rośliny niezbyt wysokie (240-260 cm), ale masywne
• odporność na chłody – 7,3 / 9
• odporność na niedobory wilgoci – 8,4 / 9
• odporność na wyleganie - 8,7 / 9
    
Zalety:
• średniowysoki plon zielonej i suchej masy
• wysoki, powtarzalny plon ziarna
• sztywna łodyga
• doskonały w uprawie na CCM i LKS (kolby z koszulkami) 
• bardzo wysoki udział masy kolb w masie kiszonkowej
• wysoki plon skrobi
• bardzo duża plastyczność i zdolność dostosowania do gorszych warun-

ków uprawy

Zalecana obsada:
•  na ziarno (w zależności od warunków)   - 75 – 80 000
•  na kiszonkę (w zależności od warunków)  - 80 – 85 000

SILONGA
Napełnia silos pięknymi kolbami

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno
Odmiana z listy UE 
Przeznaczenie na gleby: słabe

Właściwości:
• roślina bardzo wysoka 
• ciemnozielone do pomarańczowych ziarna w typie flint 
• długie, miłe dla oka rolnika kolby 
• 16 rzędów ziaren przy 38 ziarnach w rzędzie   
• wysoka MTN
• dobry dry-down
• dobry stay-green
• mieszaniec o wielokierunkowym wykorzystaniu 
• nie ma specjalnych wymagań środowiskowych – w tym glebowych  

Zalety:
• bardzo wysoki i powtarzalny potencjał plonowania
• bardzo dobry wigor powschodowy 
• odporność na krzewienie 
• odporność na stres suszy 
• wysoka zawartość skrobi 
• dobra strawność masy organicznej 

Zalecana obsada:
•  na ziarno   - 75 – 80 000
•  na kiszonkę   - 80 – 85 000

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 /

Semident
Dent

Ziarno
Kiszonka

Kiszonka
Ziarno
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JURENGA
Mega potencjał plonowania

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie

Właściwości:
• roślina wysoka i masywna 
• liczba dni od siewu do kwitnienia - 72
• 16 rzędów ziaren przy 34 ziarnach w rzędzie   
• średnia MTN
• dobry dry-down
• dobry stay-green
• mieszaniec o wielokierunkowym wykorzystaniu 

Zalety:
• wysoki potencjał plonowania ziarna i masy zielonej
• super tolerancja helmintosporium 
• odporność na krzewienie (nawet w warunkach stresu) 
• odporność na stres suszy 
• wysoka zawartość skrobi 
• wysoka zawartość białka 
• dobra strawność masy organicznej 
• bardzo dobra zdrowotność 
 
 Zalecana obsada:
• na ziarno  - 80 000 
• na kiszonkę  - 85 000 

NERINGA
Dobra we wszystkim  

z
Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: S
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / dobre

Właściwości:
• super nowość – rejestracja 2022
• roślina średnio wysoka 
• daje wysoki plon o wysokiej jakości ziarna
• mieszaniec o wielokierunkowym wykorzystaniu 
 
Zalety:
• bardzo wysoki i powtarzalny potencjał plonowania
• bardzo dobry wigor powschodowy 
• odporność na krzewienie 
• średnia odporność na stres suszy 
• wysoka zawartość skrobi 
• dobra strawność masy organicznej 
 
Zalecana obsada:
• na ziarno   - 75 – 80 000
• na kiszonkę   - 80 – 85 000

Zalecany rejon uprawy:Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 /

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

SUPER SUPER

Ziarno
Kiszonka

Ziarno
Kiszonka



7

PYROXENIA
NAJwcześniejsza na rynku

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno / poplon
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / dobre

Właściwości:
• ekstremalna wczesność
• relatywnie wyższy udział kolb
• odporność na zwiększone zagęszczenie plantacji
• szybki przyrost suchej masy kolb przed nastąpieniem wczesnojesiennych 

przymrozków
• możliwość wykorzystania jako poplon w korzystniejszych warunkach 

wodnych i termicznych

Zalety:
• wyjątkowa wczesność
• duży udział kolb w masie kiszonkowej a tym samym jej wyższa strawność
• stosunkowo duży plon ziarna
• średnie wymagania glebowe
• doskonale zdaje egzamin na stanowiskach, gdzie możliwe jest wej-

ście tylko w późniejszym terminie

Zalecana obsada:
• na kiszonkę  - ok 100 – 110 000
• na ziarno  - 85 – 90 000
• międzyplon/poplon - 120 000

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / poplon ziarno

1 /

2 /

3 /

FAO
130

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

Mieszaniec Plon suchej masy kolb 
(t/ha) 

Udział suchej masy 
ziarna w plonie ogól-

nym s.m. 

SILICA 5,17 51,9 
WZORZEC 5,40 41,9 

Wyniki oficjalnych doświadczeń rejestrowych w Słowacji 
w latach 2013-2014 

Porównanie wyników w doświadczeniach rejestrowych 
z 2014 r. (Bodorova) rejon podgórski 

Mieszaniec
Plon s.m. kolb (t/ha) Udział s.m. ziarna w 

plonie ogólnym s.m. %

2013 2014 Średnia 2013 2014 Średnia

SILICA 6,06 6,86 6,46 59,8 50,8 55,3
Średnia z 2 odmian 
wzorcowych 6,66 6,66 46,3

* wzorce stanowią odmiany firm konkurencyjnych

SILICIANA
Najwcześniejsza i najwydajniejsza

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno / poplon
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• nadaje się do uprawy na kiszonkę z kukurydzy w chłodniejszych regio-

nach czy jako międzyplon lub poplon
• względnie wysokie osadzenie kolby
• wyższa strawność masy kiszonkowej
• bardzo duża plastyczność i odporność na stres w trudnych okresach 
   sezonu wegetacyjnego
• szybkie oddawanie wody (dry-down)
• powtarzalność i wierność plonowania

Zalety:
• wyjątkowa wczesność
• duży udział kolb w masie kiszonkowej
• doskonale zdaje egzamin na stanowiskach, gdzie możliwe jest wejście 

w późniejszym terminie
• stosunkowo duży plon ziarna
• średnie wymagania glebowe

Zalecana obsada:
• na kiszonkę   - ok. 100 – 110 000 
• na ziarno   - 85 – 90 000
• międzyplon / poplon  - 120 000 

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / poplon ziarno

1 /

2 /

3 /

FAO
140

Flint
Semident

Kiszonka
Ziarno
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ELAMIA
Wczesność i wydajność zarazem

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / CCM / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie 

Właściwości:
• mieszaniec wczesny do uprawy na kiszonkę, ziarno i CCM na całym tery-

torium Polski 
• rośliny średnio wysokie, bardzo dobrze ulistnione
• rośliny w typie stay-green 
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin 
• bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadczeniach rejestrowych 

plon suchej masy wyniósł 107% wzorca (225,2 dt/ha) 

• odporność na fuzarium   +++
• odporność na głownię    +++
• odporność na omacnicę   ++

Zalety:
• bardzo wysoki (rekordowy w kategorii wczesności) i stabilny plon masy 

kiszonkowej, CCM i ziarna
• mocny stay-green 
• odporność na niedobory wilgoci 
• stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych 

Zalecana obsada:
• ziarno /CCM  - 80 - 90 000 
• kiszonka  - 90 - 95 000 

Wyniki badań rejestrowych Słowacja 

CEWEL
Bardzo wczesny, ekstremalnie wydajny 

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / poplon
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• mieszaniec bardzo wczesny do uprawy na kiszonkę, ziarno i jako 

poplon praktycznie na całym terytorium Polski
• rośliny dobrze ulistnione
• rewelacyjny wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• plon bez ryzyka przy siewie do 10 czerwca
• odporność na chłody - 8/9
• odporność na niedobory wilgoci 
 
Zalety:
•  ekstremalny wigor powschodowy 
•  bardzo wysoki jak na kategorię wczesności plon ziarna i kiszonki 
•  pomocny w optymalizacji terminów prac polowych i siewu roślin 

następczych
•  wysoki udział suchej masy kolb w masie kiszonkowej 
•  toleruje duże zagęszczenie łanu
•  dobrze sobie radzi w okresowych niedoborach wilgoci podczas wegetacji 
•  doskonały jako roślina „awaryjna” – likwidacja skutków opóźnionej 

wiosny lub szybki plon kiszonki na początku lata 
 
Zalecana obsada:
• na ziarno   - 85 000
• na kiszonkę   - 90 – 100 000
• poplon -ziarno   - 80 000
• poplon-kiszonka   - 90 000 

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1

2

3

Skrobia 36,01

Zawartość włókna w całej roślinie 54,31

Strawna masa organiczna 67,43

NEL MJ/kg 6,41

Wskaźniki jakości CEWEL %

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / poplon ziarno

1 /

2 /

3 /

Kraj Plon dt/ha % wzorca 

Niemcy 100,6 103%

Czechy 99,2 103%

Słowacja 98,7 102% 

Wyniki badań porejestrowych 2016 – ziarno (dt/ha przy 14% wilg.)

Cecha Plon suchej masy dt/ha Plon suchej masy kolb dt/ha 

2013 2014 Średnia 2013 2014 Średnia

ELAMIA 158 204 181 71,7 95,6 83,4

WZORZEC 145 181 163 64,1 96,7 80,4

* wzorzec stanowi odmiana firmy konkurencyjnej

FAO
200/210

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

FAO
150/160
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CELUKA 
Super ilość ziarna w suchej masie

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie

Właściwości:
• mieszaniec wczesny do uprawy na ziarno i kiszonkę praktycznie na            

całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych) 
• bardzo dobry wigor powschodowy
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione z dużymi kolbami
• bardzo dobra zdrowotność roślin podczas całej wegetacji
• bardzo dobra strawność masy kiszonkowej przez zwierzęta 

Zalety:
• wysoki plon suchej masy ogółem jak i masy zielonej 
• wyróżniający plon suchej masy kolb – w badaniach rejestrowych               

osiągnął poziom 9,36 t/ha – tj 110% wzorca
• wyjątkowy udział ziarna w suchej masie ogółem oraz w masie zielonej
• bardzo dobra plastyczność mieszańca przyczynia się do wyższej zdolno-

ści adaptacji w zróżnicowanych warunkach uprawy
• daje wysoki plon energii z jednostki powierzchni
• nadaje się do produkcji biogazu
• dzięki dużemu wigorowi powschodowemu nadaje się do uprawy po 

wcześniej zbieranym na kiszonkę życie ozimym 

Zalecana obsada:
•  na kiszonkę / ziarno (w lepszych warunkach termicznych) - 80 - 85 000 
•  na kiszonkę / ziarno (w gorszych warunkach termicznych) - 85 - 90 000 

Skrobia 35,81

Zawartość włókna w całej roślinie 20,91

Zawartość NDF w całej roślinie 45,93

Włókno strawne w całej roślinie  56,88

Wskaźniki jakości CELUKA %

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

FAO
220/230

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

Wskaźniki jakości CEFOX %

Skrobia 35,60

Zawartość włókna w całej roślinie 20,88

Zawartość NDF w całej roślinie 46,21

Strawność włókna  w całej roślinie 57,62

SNDF w całej roślinie 56,66

Strawna masa organiczna 68,30

NEL MJ/kg 6,43

CEFOX
Nowość z maksymalną 
koncentracją energii 

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / CCM / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• mieszaniec wczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym tery-

torium Polski 
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin

Ocena odporności (w skali 1-9):
• odporność na chłody  - 8,0
• odporność na niedobory wilgoci  - 9,0
• odporność na wyleganie  - 8,5

Zalety:
• wysoki plon zielonej i suchej masy
• bardzo wysoki plon suchej masy kolb – w badaniach rejestrowych plon 

wyniósł 9,88 t/ha – 108% wzorca 
• daje wysoki plon energii z jednostki powierzchni, czym staje się przydat-

ny do uprawy na biogaz
• bardzo duża plastyczność i zdolność dostosowania do gorszych warun-

ków uprawy
• daje wysoki i stabilny plon o optymalnym składzie dla żywienia prze-

żuwaczy 
• w tegorocznym doświadczeniu w ODR Lubań dał 785 dt/ha zielonej 

masy i 241 dt/ha suchej masy

Zalecana obsada:
• na kiszonkę - 85-90 000

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Zalecany rejon uprawy:

FAO
230

Flint
Semident Kiszonka Biogaz
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Doświadczenia kiszonkowe - Austria

Odmiana Sucha Masa % Sucha masa
- plon dt/ha % wzorca

GL1202 30,4 113,1 109,7

Wzorzec 1 30,3 97,5 94,6

Wzorzec 2 28,7 98,8 95,8

Wzorzec 3 30,4 103,5 100,4

Wzorzec 4 30,4 112,6 109,2
* wzorce stanowią odmiany firm konkurencyjnych

GL PRIMAVERA
Rekordowe możliwości

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / bioetanol
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie

Właściwości:
• liczba rzędów ziarna na kolbie – 14 – 16
• dobrze wypełnione ziarnem, zapylone do końca kolby 
• masa hektolitra – 68 kg 
• rośliny wysokie, masywne, długozielone (stay-green) 
• bogato ulistniona łodyga
• średnia zawartość skrobi 

Zalety:
• duży wigor powschodowy 
• stay-green
• odporniejsza od wzorca na głownię
• wysoka odporność na helmintosporium 
• wysoka odporność na fuzariozy kolb 
• średnia odporność na fuzariozy łodyg
• wysoka odporność na wyleganie łodygowe
• nie występuje tendencja do krzewienia roślin 
• nie ma szczególnych wymagań glebowych 

Zalecana obsada:
• na kiszonkę  - 80 - 90 000 
• na ziarno  - 75 - 80 000

Wyniki doświadczeń porejestrowych – ziarno 

rejon kiszonka ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Zalecany rejon uprawy:

Odmiana 

Francja Niemcy Austria Średnio

Wilgotność
[% H2O]

Plon 
ziarna 
[dt/ha]

Wilgotność
[% H2O]

Plon 
ziarna 
[dt/ha]

Wilgotność
[% H2O]

Plon 
ziarna 
[dt/ha]

Plon 
ziarna 
[dt/ha]

GL Primavera 34,4 84,7 32,0 127,9 25,2 134,2 115,6

Wzorzec 1 33,5 89,4 27,8 125,4 107,4

Wzorzec 2 34,7 91,5 30,8 126,8 24,9 136,2 118,2

Wzorzec 3 34,8 95,6 29,8 128,2 25,1 141,5 121,8

Wzorzec 4 34,5 86,5 35,4 113,2 24,5 132,1 110,6

Odmiana Plon suchej masy 
[dt/ha]

Plon suchej masy 
[dt/ha]

GL Primavera 191 204

Wzorzec 1 163 183

Wzorzec 2 184 193

Wzorzec 3 191 205

Wyniki doświadczeń porejestrowych – kiszonka

* wzorce stanowią odmiany firm konkurencyjnych

Flint
Semident

FAO
230/240

Ziarno
Kiszonka Bioetanol

 Zalecany rejon uprawy:

ASTROSILO
Dawniej GL 1202

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F
Wykorzystanie: energetyczna kiszonka / ziarno/ CCM
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie

Właściwości:
•  liście erektywne 
•  liczba rzędów ziarna w kolbie 12-14
•  liczba ziaren w rzędzie – 34
•  odporność na choroby fuzaryjne kolb i łodyg 
•  odporność na helmintospory 
•  rośliny wysokie z efektem stay-green

Zalety:
•  doskonały wigor powschodowy 
•  wysoka zdolność adaptacji i stabilność plonu
•  doskonała zdrowotność ogólna 
•  dobre oddawanie wody (dry-down)
•  wysoki udział ziarna w plonie ogólnym 
•  odporność na głownię
•  odporność na wyleganie

Zalecana obsada: 
• na kiszonkę  - 80 - 90 000
• na ziarno  - 80 000

Doświadczenia kiszonkowe - Polska

Odmiana Sucha Masa % Sucha masa
- plon dt/ha % wzorca

GL1202 29,2 170,3 105,0

Wzorzec 1 27,6 167,2 103,1

Wzorzec 2 27,6 144,7 89,2

Wzorzec 3 29,4 174,7 107,7
* wzorce stanowią odmiany firm konkurencyjnych

rejon kiszonka ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Flint Ziarno
Kiszonka BioetanolFAO

240
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BRINGA
Źródło wczesności i jakości

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie 

Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na ziarno i energetyczną 

kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski
• rośliny w typie erektywnym i mocnym genem stay-green 
• dzięki sztywnej łodydze i masywnemu pokrojowi rośliny daje wysoki 

plon ziarna i masy zielonej 
• szerokie, rozłożyste liście
• roślina posiada duże, dobrze zaziarnione kolby (średnio 16 rzędów po 

30 ziaren)
• duża gęstość zsypna (masa hektolitra) ziarna 

Zalety:
• bardzo dobry wigor powschodowy
• sztywna łodyga (odporność na łamanie) 
• odporność na fuzariozy  
• wysoka zawartość (i plon) skrobi
• dobra strawność
• pokrój rośliny (typ erektywny, z dużymi liśćmi) umożliwia lepsze wyko-

rzystanie energii słońca i opadów deszczu  
• w uprawie na kiszonkę wysoki udział ziarna w masie kiszonkowej  
• średnie wymagania glebowe

Zalecana obsada: 
• na ziarno     - 80 000  
• na kiszonkę (w zależności od stanowiska)  - 85 – 90 000

ROBLETO
Super kiszonka i biogaz

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie
Właściwości:
• liczba rzędów ziarna na kolbie – 14-16
• bardzo dobrze wypełnione ziarnem, zapylone do końca kolby 
• rośliny bardzo wysokie, masywne, długozielone (stay-green) 
• bogato ulistniona łodyga
• zawartość skrobi powyżej średniej doświadczeń 

Zalety:
• brak tendencji do krzewienia się roślin 
• wyjątkowy wigor powschodowy 
• dobry stay-green
• bardzo wysoka odporność na łamanie źdźbła 
• wysoka odporność na wyleganie łodygowe 
• bardzo wysoka odporność na helmintosporium 
• bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb 
• bardzo wysoka odporność na fuzariozy łodyg
• nie ma szczególnych wymagań glebowych 

Zalecana obsada:
• na kiszonkę / biogaz  - 80 – 90 000

Wyniki makrodoświadczeń – kiszonka

Odmiana 

Francja Niemcy I Niemcy II

Plon s.m.
[dt/ha]

Zawartość 
s.m. %

Plon s.m. 
[dt/ha]

Zawartość 
s.m. %

Plon s.m. 
[dt/ha]

Zawartość 
s.m. %

Robleto 181,2 26,5 209,0 32,4 204,0 32,8

Wzorzec 1 213,5 27,7 205,4 33,4 198,1 30,4

Wzorzec 2 205,6 29,1 200,9 32,1 207,8 32,0

Wzorzec 3 203,0 31,0 200,1 32,9 212,1 34,2

Wzorzec 4 187,3 29,8 185,0 31,3 215,5 30,8

* wzorce stanowią odmiany firm konkurencyjnych

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Zalecany rejon uprawy:

Flint
Semident

Flint
SemidentKiszonka BiogazFAO

240

 Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka ziarno

1

2

3

Ziarno
Kiszonka

FAO
240

Michał
Notatka
Unmarked ustawione przez Michał
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CEBIR 
Podstawa sukcesu w produkcji

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / CCM / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie
Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym 

terytorium Polski
• dzięki masywnym, dobrze ulistnionym roślinom ze sztywnym źdźbłem 

daje wysoki plon masy 
• zdrowotność roślin na bardzo wysokim poziomie 
• odmiana odporna na okresowe niedobory wody

Zalety:
• wysoki plon zielonej i suchej masy
• wysoka zawartość skrobi
• dzięki wysokiemu plonowi energii z jednostki powierzchni jest 

predystynowany do uprawy na biogaz
• wysoka jakość masy kiszonkowej i bardzo dobra strawność włókna 
• wysoki udział kolb w masie kiszonkowej
• możliwość uprawy na słabszych stanowiskach

Zalecana obsada:
• na kiszonkę (w lepszych warunkach termicznych)  - 85 000 
• na kiszonkę (w gorszych warunkach termicznych) - 90 000

OPCJA
Optymalna OPCJA do wyboru

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

Zalecany rejon uprawy:

BioetanolFlint
Semident Biogaz

Ziarno
CCM

Kiszonka
FAO
240

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Zalecany rejon uprawy:

Wskaźniki jakości CEBIR %

Skrobia 35,80

Zawartość włókna w całej roślinie 21,12

Zawartość NDF w całej roślinie 46,59

Strawność włókna w całej roślinie 57,98

FAO
240 Kiszonka BiogazFlint

Semident

 Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: SD/F
Wykorzystanie: ziarno / CCM / kiszonka / biogaz  
        / bioetanol
Odmiana z listy PL i UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie
Właściwości:
• wyniki doświadczeń rozpoznawczych z Niemiec oraz doświadczeń wstęp-

nych hodowcy wskazują na jej przydatność także w użytkowaniu na 
kiszonkę z całych roślin

• rośliny wysokie, dobrze ulistnione 
• w badaniach rejestrowych COBORU plon ziarna wyniósł 102,3% przy 

wilgotności na poziomie wzorca
• bardzo dobry wzrost początkowy (wigor)
• bardzo dobra tolerancja na niedobory wilgoci
• dobry stay- green
• dobre oddawanie wody (dry-down)  

Zalety:
• toleruje słabsze gleby
• bardzo dobry wigor na początku wegetacji (8,4° w skali 9-stopniowej)
• wykazuje znacznie niższe od wzorca (o 25%) porażenie fuzariozą kolb

Zalecana obsada: 
• na kiszonkę   - 85 - 90 000 
• na ziarno / CCM   - 75 - 80 000
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CEKRAS
Chłód i susze jemu niestraszne 

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: SD/D
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / słabe 

Właściwości:
• mieszaniec średniopóźny do uprawy na ziarno i kiszonkę 

w I i II rejonie uprawy kukurydzy w Polsce
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• odporność na chłody 
• odporność na niedobory wilgoci 
• bardzo duża zawartość skrobi w ziarnie 
• rośliny średniowysokie 

Ocena odporności (w skali 1-9)
• odporność na chłody  - 8,5
• odporność na niedobory wilgoci  - 9,0
• odporność na wyleganie  - 9,0

Zalety:
• wysoki plon zielonej i suchej masy
• rekordowe plony ziarna 
• sztywna, odporna na wyleganie łodyga
• optymalna zawartość suchej masy przy zbiorze
• mieszaniec plastyczny, odporny na okresowe susze 
 
Zalecana obsada:
•  na ziarno   - 80 000
•  na kiszonkę   - 85 000

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

Skrobia 34,90

Zawartość włókna w całej roślinie 55,62

Strawna masa organiczna 67,82

NEL MJ/kg 6,42

Wskaźniki jakości CEKRAS %

FAO
250/260

Semident
Dent

Ziarno
Kiszonka

OP MAURRA 
Pełna wigoru

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno / CCM
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / słabe 
Właściwości:
• rośliny wysokie, dobrze ulistnione
• dobry wigor powschodowy
• średni do wysokiego stay-green
• nie ma specjalnych wymagań glebowych
• duży udział ziarna w masie kiszonkowej
• w trakcie badań rejestrowych na kiszonkę na Słowacji dała:
  – plon masy zielonej – 592 dt/ha – 105,2% wzorca 
  – plon suchej masy – 119 dt/ha – 100% wzorca
  – plon suchej masy kolb – 92,3 dt/ha – 103,7% wzorca 

Zalety:
• daje wysoki i stabilny plon ziarna, kiszonki i CCM
• wysoka zawartość skrobi w plonie 
• bardzo dobry dry-down
• stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych
• średnia do wysokiej odporność na fuzariozy
• niewysoka zawartość włókna ADF daje wyższą wartość energetyczną 

kiszonki 

Zalecana obsada:
•  na ziarno / CCM:   - 75 - 80 000 
•  na kiszonkę   - 85 - 90 000 

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

Zalecany rejon uprawy:

 Zawartość w całej roślinie
Skrobia % w suchej masie 35,9

Białko % w suchej masie 7,8

Włókno ADF w suchej masie g/100 g 22,0

Włókno NDF w suchej masie g/100 g 47,6

Popiół w suchej masie g/100 g 5,7

Tłuszcz surowy w suchej masie g/100 gR 3,5 

Wyniki doświadczenia wdrożeniowego w 2017 r. 
na Podlasiu (Ryboły):

FAO
240/250

Kiszonka
Ziarno
CCM

Flint
Semident
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CELUNAR
Mistrz we wszystkich kategoriach 

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / słabe

Właściwości:
• mieszaniec średnio późny o wielokierunkowym wykorzystaniu  
• rośliny wysokie, z charakterystycznymi mięsistymi liśćmi 
• dobrze oddaje wodę podczas dojrzewania 
• bardzo dobry jak na kategorię wczesności wigor powschodowy
• dobra do bardzo dobrej zdrowotność roślin 
• nie ma skłonności do wylegania 

Ocena odporności (w skali 1-9):
• odporność na chłody   - 8,0
• odporność na niedobory wilgoci  - 8,0
• odporność na wyleganie   - 9,0

Zalety:
• plastyczność, zdolności przystosowawcze do gorszych warunków uprawy 
 bardzo wysoka odporność na łamanie 
• bardzo wysoki plon kiszonki z wysokim udziałem ziarna 
• międzyroczna stabilność plonowania
• dobrze uwalnia wilgoć przed zbiorem 
• stabilne i sztywna źdźbło 
• bardzo wysoka odporność na wyleganie 
• doskonale nadaje się do produkcji biogazu 

Produkcja metanu:
• 366,44 l/kg suchej masy

Zalecana obsada:
• na kiszonkę   - 80-85 000
• na ziarno   - 85-90 000

CEMORA    
Maksymalna wydajność za dobrą cenę

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe

Właściwości:
• mieszaniec średnio późny do uprawy na kiszonkę i biogaz praktycznie na 

całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych) 
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione z dużym udziałem kolb w su-

chej masie
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin podczas całego okresu wegetacji 

Ocena odporności (w skali 1-9):
• odporność na chłody  - 8,7
• odporność na niedobory wilgoci  - 8,0
• odporność na wyleganie  - 8,5

Zalety:
• bardzo wysoki plon suchej masy jak i masy kiszonkowej  
• wysoka jakość kiszonki z dobrą strawnością włókna 
• bardzo wysoka przydatność odmiany do produkcji biogazu 
• wysoki plon energii z hektara

Produkcja metanu:
• 374,25 l/kg suchej masy 

Zalecana obsada:
•  na kiszonkę (w chłodniejszych rejonach)  - 85 000   
•  na kiszonkę (w cieplejszych warunkach)  - 80 000   

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Skrobia 35,92

Zawartość włókna w całej roślinie 19,64

Zawartość NDF w całej roślinie 44,89

Włókno strawne w całej roślinie  56,39

SNDF w całej roślinie 55,14

Strawna masa organiczna 68,33

NEL MJ/kg 6,44

Wskaźniki jakości CEMORA %

FAO
250/260

Flint
Semident Kiszonka Biogaz

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / poplon ziarno/bioetanol 

1 / /

2 / /

3 /

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

Skrobia 35,96

Zawartość włókna w całej roślinie 54,42

Strawna masa organiczna 67,39

NEL MJ/kg 6,39

Wskaźniki jakości CELUNAR %

Biogaz
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ASTRINGA  
Dużo skrobi, dobry stay-green 

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno/ kiszonka /

CCM / bioetanol 
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe

Właściwości:
• mieszaniec średnio wczesny o wielokierunkowym wykorzystaniu prak-

tycznie na całym terytorium Polski
• rośliny wysokie, długozielone, odporne na wyleganie 
• kwitnienie już po 72 dniach wegetacji
• dobrze oddaje wodę podczas dojrzewania 
• dobry wigor powschodowy
• dobra do bardzo zdrowotność roślin 
• nie ma skłonności do wylegania
• w badaniach CCA w różnych krajach EU plon ziarna wyniósł:

Belgia – 100- 113% wzorca, Czechy – 98% wzorca, Niemcy - 102% 
wzorca, Francja – 106 – 110 % wzorca, Polska (Ostróda) – 102% wzorca, 
Austria – 102% wzorca  

Zalety:
• bardzo wysoka odporność na łamanie 
• wczesne kwitnienie
• bardzo wysoki plon ziarna
• bardzo wysoka zawartość skrobi 
• bardzo wysoka odporność na wyleganie 
• wysokoenergetyczna kiszonka o świetnej wartości pokarmowej 

Zalecana obsada:
• na ziarno   - 80 - 85 000
• na kiszonkę   - 85 - 90 000

SM PODOLE      
Wielki plon za niewielkie pieniądze!

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Rok rejestracji: 2019 
Odmiana z listy PL i UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie

Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę i biogaz praktycznie 

na całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych)
• rośliny masywne, średniowysokie, doskonale ulistnione z dużym udzia-

łem kolb
• dobry wigor powschodowy (7/9)
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• plon suchej masy na poziomie wzorca 
• średni stay-green (6/9) 

Zalety:
• wysoki plon masy zielonej – 106% wzorca 
• wysoka do bardzo wysokiej strawność roślin
• duża zawartość kolb w masie kiszonkowej 
• rośliny zdrowe i dorodne z dobrą odpornością na choroby kolby 

Zalecana obsada:
• na kiszonkę (w chłodniejszych i suchych rejonach)           - 75 - 80 000 
• na kiszonkę (w cieplejszych i wilgotniejszych warunkach) - 85 - 90 000 

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Flint
Semident

Flint
SemidentKiszonka Biogaz

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 / /

Ziarno
Kiszonka Bioetanol
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CETIP
Twój typ na MEGA kiszonkę

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie
Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym 

terytorium Polski
• dobry wigor powschodowy i na początku wegetacji
• nadzwyczajna zdrowotność roślin
• masywne, dobrze ulistnione rośliny odporne na wyleganie 

Ocena odporności (w skali 1-9):
• odporność na chłody   - 8,5
• odporność na niedobory wilgoci  - 8,0
• odporność na wyleganie   - 9,0

Zalety:
• wysoki potencjał plonu zielonej i suchej masy
• wysoki udział kolb w masie kiszonkowej
• bardzo plastyczny mieszaniec ze zdolnością przystosowania do gorszych 

warunków
• wysoki plon energii – przydatny do uprawy na biogaz
• mieszaniec zarejestrowany w EU na podstawie następujących wyników 

badań:
- plon suchej masy - 109% wzorca
- plon świeżej masy - 114% wzorca
- plon suchej masy kolb - 102% wzorca 

Zalecana obsada: 
• na kiszonkę (w lepszych warunkach termicznych)  - 85 000
• na kiszonkę (w gorszych warunkach termicznych)  - 90 000

Wskaźniki jakości CETIP %

Skrobia 34,11 

Zawartość włókna w całej roślinie 19,22

Zawartość NDF w całej roślinie 44,49

Strawność włókna w całej roślinie 59,02

SNDF w całej roślinie 58,26

Strawna masa organiczna 69,74

NEL MJ/kg 6,46

 Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

Kiszonka

CELONG
We wszystkim dobry,
ale w ziarnie najlepszy

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: SD/D
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / słabe
Właściwości:
• mieszaniec średniopóźny, nadaje się do uprawy na ziarno w 1 i 2 strefie 

uprawy kukurydzy w Polsce
• dobry wigor powschodowy 
• bardzo dobra zdrowotność plantacji
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione
• stosunkowo dobra odporność na niedobory wilgoci
 
Zalety:
• wysoki plon suchej masy ogółem z jednostki powierzchni
• bardzo wysoki plon ziarna - w badaniach rejestrowych plonował na po-

ziomie 104% wzorca
• sztywne źdźbło
• wysoki plon energii z jednostki powierzchni
• przy uprawie na ziarno szybko traci wilgoć
Wyniki doświadczeń rejestrowych:
• plon ziarna – 104% wzorca (112 dt/ha)
• liczba roślin złamanych przy zbiorze - 0,9% (wzorzec 2,6%)
• wilgotność ziarna przy zbiorze - 22,5% (wzorzec 24,3%)

Zalecana obsada:
• na ziarno      - 80 000
• na kiszonkę (w lepszych warunkach termicznych)  - 85 000
• na kiszonkę (w gorszych warunkach termicznych)  - 90 000

rejon kiszonka ziarno

1

2

3

 Zalecany rejon uprawy:

Wskaźniki jakości CELONG
(w uprawie na kiszonkę) %

Skrobia 36,88

Zawartość włókna w całej roślinie 21,26

Zawartość NDF w całej roślinie 46,62

Strawność włókna w całej roślinie 57,20

SNDF w całej roślinie 56,11

Strawna masa organiczna 68,22

NEL MJ/kg 6,45

Ziarno
Kiszonka

Biogaz
Semident
Dent

Flint
Semident
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OP PYRA    
Daje dużo dobrego za niewiele

Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka /ziarno / biogaz / CCM
Rok rejestracji: 2021  
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe / średnie

Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę, ziarno i biogaz na 

całym terytorium Polski
• rośliny masywne, bardzo wysokie 
• doskonale ulistniona roślina w typie stay-green z dużym udziałem kolb 

osadzonych średnio na 117,9 cm
• dobry wigor powschodowy 
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• plon suchej masy na poziomie 106,5% wzorca (237 dt/ha)
• plon świeżej masy 108,3% wzorca (848 dt/ha) 

Zalety:
• bardzo wysoki potencjał plonu masy zielonej (w roku 2020 - 910 

dt/ha 108,6% wzorca) 
• bardzo wysoki plon suchej masy ogółem – 237 dt/ha 
• bardzo wysoka odporność na fuzariozy (8,9 na 9 pkt)
• bardzo wysoka odporność na wyleganie (8,9 na 9 pkt) 
• wyjątkowa odporność na niedobory wilgoci (8,9 na 9 pkt)
• duża zawartość kolb w masie kiszonkowej 
• rośliny zdrowe i dorodne z dobrą odpornością na choroby kolby 

Zalecana obsada:
• na ziarno (w chłodniejszych i suchych rejonach)              - 75 - 80 000  
• na kiszonkę (w cieplejszych i wilgotniejszych warunkach) - 85 - 90 000  

FAO
250/260

Flint
Semident Biogaz

Zalecany rejon uprawy:Zalecany rejon uprawy:

OP KANDIA 
Wysokojakościowy i obfity plon

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: ziarno / kiszonka / bioetanol
Rok rejestracji: 2021  
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie / słabe

Właściwości:
• mieszaniec średniowczesny do uprawy na ziarno, kiszonkę, i bioetanol 

w I i II rejonie uprawy kukurydzy w Polsce  
• roślina o subtelniejszym pokroju, posiadająca długą, bardzo dobrze 

zaziarnioną kolbę  
• roślina w typie stay-green z dużym udziałem kolb osadzonych średnio  

na 118,4 cm
• posiada dobry wigor powschodowy 
• plon suchego ziarna w badaniach rejestrowych 123,7 dt/ha 

(101,5%wzorca) a w szczególnie suchym 2019 r. – 118,4 dt/ha (103% 
wzorca) 

• masa tysiąca nasion – 347 g
• nie wymaga specjalnej agrotechniki ani warunków glebowych 

Zalety:
• bardzo wysoki potencjał plonu ziarna – tak w badaniach rejestrowych 

jak i w większości makrodoświadczeń w Polsce plonowała powyżej 
średniej doświadczenia

• wysoka tolerancja na niedobory wilgoci (8,8 na 9 pkt), która szczegól-
nie objawiła się w bardzo suchym 2019 roku (103% wzorca)   

• bardzo ważna w uprawie na ziarno odporność na fuzariozy powyżej 
wzorca 

• bardzo wysoka odporność na wyleganie (8,9 na 9 pkt) 
• bardzo wysoka odporność na niedobory wilgoci (8,8 na 9 pkt)
• w przypadku uprawy na kiszonkę dzięki zawartości kolb i ziarna 
• w kiszonce daje efekt „bomby energetycznej” dla krów dojnych  
 
Zalecana obsada:
• na ziarno (w chłodniejszych i suchych rejonach)              - 75 - 80 000
• na kiszonkę (w cieplejszych i wilgotniejszych warunkach) - 80 - 85 000 

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 /

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 /

Flint
Semident

Ziarno
Kiszonka

Ziarno
Kiszonka BioetanolFAO

250/260
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CEGOJA 
Super ilość w super jakości 

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: SD
Wykorzystanie: kiszonka / biogaz
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: słabe
Właściwości:
• mieszaniec średniopóźny do uprawy na kiszonkę i biogaz praktycznie na 

całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych)
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione z dużym udziałem kolb
• bardzo dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• doskonała zdolność adaptacji
• stabilność plonowania

Ocena w skali 1-9
• odporność na chłody  - 8,2
• odporność na niedobory wilgoci  - 8,5
• odporność na wyleganie  - 9,0

Zalety:
• wyjątkowo wysoki plon zielonej masy (w badaniach rejestrowych w su-

chych sezonach 2018 i 2019 - 566 q/ha – 107% wzorca) 
• doskonała wartość użytkowa dzięki kombinacji wysokiego plonu zielonej 

masy ogółem, dużej zawartości skrobi i wysokiej do bardzo wysokiej 
strawności (w badaniach rejestrowych ELOS – 102% wzorca i wysokiej 
strawności IVDOM (101% wzorca w badaniach rejestrowych)

• wysoki plon energii z hektara (w badaniach rejestrowych NEL – 102% 
wzorca)

• bardzo zdrowe i dorodne rośliny

Zalecana obsada:
• na kiszonkę (w chłodniejszych rejonach)  - 85 000 
• na kiszonkę (w cieplejszych warunkach)  - 80 000 
 

Zalecany rejon uprawy:

CEGRAND  
Dobrze sobie radzi podczas suszy

Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: SD/D
Wykorzystanie: ziarno/ kiszonka
Odmiana z listy UE
Przeznaczenie na gleby: średnie
Właściwości:
• przydatny do uprawy na Podkarpaciu
• uniwersalny mieszaniec średniopóźny do uprawy na kiszonkę i biogaz      

w większości terenu kraju oraz na ziarno w cieplejszych rejonach Polski 
• rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione z dużym udziałem kolb w plonie
• dobry wigor powschodowy
• bardzo dobra zdrowotność roślin od siewu do zbioru 

Zalety:
• wysoki udział skrobi w ziarnie  
• wysoki poziom zbiorów zielonej masy z jednostki powierzchni 
• bardzo wysoki plon ziarna – w badaniach rejestrowych osiągnął 

103,8% wzorca (13,98 t/ha)
• bardzo dobra strawność włókna
• przy większym zagęszczeniu łanu doskonałe plony masy do produkcji 

kiszonki i biogazu
• wysoki potencjał plonu we wszystkich kierunkach wykorzystania
• stosunkowo dobra odporność na okresowe niedobory wilgoci

Zalecana obsada:
• na ziarno     - 80 000
• na kiszonkę (w chłodniejszych rejonach) - 80 000
• na kiszonkę (w cieplejszych warunkach)  - 85 000

 

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 / /

2 / /

3 /

FAO
270/280 Semident

Ziarno
Kiszonka

Skrobia 34,44

Zawartość włókna w całej roślinie 19,36

Zawartość NDF w całej roślinie 47,16

Włókno strawne w całej roślinie  57,14

SNDF w całej roślinie 56,24

Strawna masa organiczna 68,57

NEL MJ/kg 6,45

Wskaźniki jakości CEGRAND %

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka / biogaz ziarno / bioetanol

1 /

2 /

3 /

SemidentFAO
250/260 Kiszonka Biogaz
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PL-3 WYSOKOBIAŁKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona do uprawy na siano i siano-
kiszonkę o najwyższym poziomie białka. Udział lucerny w składzie 
mieszanki poprawia wartość pokarmową, smakowitość oraz pod-
nosi wydajność zielonej masy przy obniżonej dawce azotu w na-
wożeniu. Zalecana do uprawy na stanowiskach o uregulowanych 
stosunkach wodnych z dostatkiem wilgoci.

Skład  %
Kostrzewa trzcinowata 10
Kostrzewa łąkowa 5
Festulolium 5
Tymotka łąkowa 10
Lucerna siewna 30
Życica trwała (4N) 10
Życica trwała (2N) 10
Życica mieszańcowa 10
Życica wielokwiatowa 10

PL-4 UNIWERSALNA
Wieloletnia mieszanka uniwersalna nadająca się do uprawy na 
zielonkę, siano i sianokiszonkę. Może być z powodzeniem upra-
wiana na wszystkich rodzajach gleb, również na tych uboższych 
w wilgoć i mniej żyznych. Mieszanka uwzględnia specyfikę ukła-
du pokarmowego koni, dlatego wspaniale sprawdza się jako pa-
sza dla tego gatunku zwierząt.

Skład  %
Życica trwała (4N) 15
Życica trwała (2N) 20
Życica wielokwiatowa 20
Kostrzewa łąkowa 5
Tymotka łąkowa 10
Kupkówka pospolita 10
Wiechlina łąkowa 15
Festulolium 5

PL-1 EXPRESS
Mieszanka jednoroczna przeznaczona na sianokiszonkę i siano, 
dająca bardzo wysoki plon zielonej masy. Charakteryzuje się wy-
sokim, wprost ekspresowym wigorem po wschodach i intensyw-
nym przyrostem masy. 20-procentowy udział koniczyny zwiększa 
zawartość białka w paszy i podnosi jej wartość pokarmową. Prze-
znaczona do siewu na gruntach ornych, również na tych such-
szych.

Skład  %
Życica westerwoldzka 80
Koniczyna perska 20

PL-2 TURBO
Szybko rosnąca mieszanka wieloletnia ukierunkowana na pro-
dukcję zielonki, siana i sianokiszonki. Dzięki odpowiedniemu 
doborowi gatunków i odmian traw oraz udziale koniczyny białej 
daje wysoki plon świeżej masy. Odpowiednia do zakładania łąk 
i pastwisk na gruntach ornych. Dobrze znosi niedobór opadów 
atmosferycznych.

Skład  %
Kostrzewa trzcinowata 15
Życica mieszańcowa 10
Festulolium 5
Tymotka łąkowa 5
Koniczyna biała  5
Życica trwała (4N) 25
Życica trwała (2N) 25
Życica westerwoldzka 10
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PL-5 KOŚNO-PASTWISKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona na siano, zielonkę i sianoki-
szonkę. Optymalną zawartość białka w paszy daje zastosowanie 
koniczyny białej i szwedzkiej. Zalecana do uprawy na słabszych 
gruntach, uboższych w składniki pokarmowe, a także okresowo 
podmokłych.

Skład  %

Życica trwała (2N) 20

Życica trwała (4N) 20

Życica wielokwiatowa 10

Tymotka łąkowa 10

Kostrzewa łąkowa 5

Kostrzewa trzcinowata 15

Koniczyna szwedzka 5

Koniczyna biała 10

Festulolium 5

PL-6 PASTWISKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona do użytkowania na trwa-
łym pastwisku, charakteryzująca się bardzo dobrą smakowitością 
i wysoką mrozoodpornością. Skład mieszanki pozwala uzyskiwać 
wysokie plony także na gruntach słabszych, ubogich w składniki 
pokarmowe, a zawartość koniczyny białej podnosi walory odżyw-
cze uzyskiwanej paszy pastwiskowej. Przydatna na gleby uboższe 
w azot.

Skład  %
Życica trwała 2N 25
Festulolium 5
Życica trwała 4N 20
Życica wielokwiatowa 10
Kostrzewa łąkowa 5
Tymotka łąkowa 10
Wiechlina łąkowa 10
Koniczyna biała 15

PL-11 ŁĄKOWA
Mieszanka wieloletnia nadaje się do uprawy na zielonkę, siano 
i kiszonkę o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu. Wspa-
niale przystosowuje się do gleb suchych i lekko piaszczystych. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą smakowitością i wysoką mro-
zoodpornością. Idealna na średnio intensywne użytkowanie łąk 
i pastwisk.

Skład  %

Życica trwała (2N)  15

Życica trwała (4N) 15

Życica wielokwiatowa 10

Tymotka łąkowa 5

Kupkówka pospolita 10

Kostrzewa łąkowa 5

Kostrzewa trzcinowata 10

Wiechlina łąkowa 10

Koniczyna czerwona 15

Festulolium 5

PL-12 ZALEWOWA
Mieszanka wieloletnia do uniwersalnego wykorzystania. Skład 
mieszanki opracowano, aby kombinacja wartości pokarmowej, 
wysokości plonu i odporności na okresowe zalewania wodą była 
jak najbliższa maksimum potencjału zastosowanych gatunków 
i odmian traw oraz koniczyny.

Skład  %
Życica trwała (2N) 15
Życica wielokwiatowa 5
Kostrzewa łąkowa 5
Tymotka łąkowa 10
Kostrzewa trzcinowata 25
Wiechlina łąkowa 10
Mietlica biaława    10
Wyczyniec łąkowy  5
Koniczyna szwedzka 10
Festulolium 5
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MIESZANKI 
POPLONOWE

www . o s e v a . p l

Skład:
Życica wielokwiatowa
Koniczyna inkarnatka
Wyka ozima
 

Norma wysiewu

50%
30%
20%

45-50 kg

Mieszanka 
Gorzowska

Mieszanka dostarcza wysokich plonów zarówno 
suchej jak i zielonej masy z bardzo dobrą warto-
ścią pokarmową pozostawiając przy tym dużą 
masę korzeni. Odrost może być pastwiskowany 
albo koszony a sama mieszanka poprawia struk-
turę gleby i infiltrację wody. Skład gatunkowy 
mieszanki pozwala zwiększyć zawartość próch-
nicy oraz azotu w glebie dzięki wiązaniu atmos-
ferycznego. Mieszanka umożliwia uzyskanie 
rekordowych plonów dzięki szybkim przyro-
stom a także możliwości jej zimowania i zbioru 
kolejnego pokosu w okresie wiosennym z możli-
wością wysiewu na tym stanowisku kukurydzy.

Użytkowanie

Termin wysiewu
 

Norma wysiewu

3-4 razy
w roku

kwiecień
do końca
sierpnia

25-30 kg

Mieszanka 
Lucern

Wieloletnia mieszanka kilku odmian lucern o 
uzupełniających się wzajemnie właściwościach. 
Dzięki zastosowaniu mieszaniny lucern uzyska-
my trwalszy lucernik o wysokiej wydajności 
i dobrej odporności na niekorzystne warunki 
pogodowe m.in. suszę.  Możliwość uzyskania 
wyższych plonów, w porównaniu z uprawą 
pojedynczych odmian, spowodowana jest 
efektem komplementacji. Nadaje się do wysie-
wu na słabsze stanowiska glebowe.

Korzyści z zastosowania: 
• Bardzo wysokie plony suchej masy przez cały
  okres wegetacyjny
• Bardzo wysoka zawartość białka, 
  maksymalizacja zysków w uprawie
• Przyswaja azot atmosferyczny, 
  z którego korzystają uprawy następcze
• Bardzo dobra zimotrwałość, gwarantująca
  trwałość mieszance 
• bujny wzrost również na słabszych 
  stanowiskach

BEZ
GMO
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IS CARIER (E)
Odmiana pszenicy ozimej (ostka)

IS Carier został zarejestrowany w 2021 roku.

 potencjał plonowania – wysoki
 mrozoodporność/zimotrwałość – bardzo wysoka (6)
 wczesność – średnio wczesna do wczesnej
 zdolność krzewienia średnia
 wysokość roślin – 95 – 110 cm
 rejonizacja – praktycznie cała Polska
 odporność na wyleganie – średnia do wysokiej
 tolerancja opóźnionych siewów - średnia do wysokiej
 odmiana posiada odporność na okresowe niedobory wilgoci
 MTZ – 45-49 g

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy 8,3 – 9,9 t/ha
 wysoka intensywność uprawy 9,6 – 12,0 t/ha

Jakość piekarnicza (technologiczna) – E (7-8)
 MTZ      45-49 g
 gęstość zsypna     785 – 815 g/l
 zawartość białka    14,2 – 15,8%
 zawartość β glukanu   32- 38 %
 liczba opadania    375 – 410 s

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7,4 (+++) 

Kompleks plamistości liści 6,4 (+++) 

Rdza brunatna 7,5 (+++) 

Żółta rdza pszenicy 7,5 (+++) 

Choroby podsuszkowe 7,5 (+++) 

Fuzariozy kłosów 7,5 (+++) 

Wirozy (BYDV, WDV) 7,0 (+++) 

Optymalny termin siewu 1.10 – 15.10 

Wysiew 
(wczesny siew, dobre kiełkowanie) 4,0 – 4,5 MKN

(warunki optymalne) 4,3 – 4,8 MKN

(późniejszy siew, słabsze kiełkowanie) 5,0 – 5,5 MKN

Nadaje się do uprawy w całej Polsce, wczesna odmiana dająca sta-
nowiska dla rzepaku ozimego, stabilność plonu i stabilność jakości 
plonu, termin siewu – typowy (1.10 – 25.10), zaleca się zwrócić 
szczególną uwagę na ochronę przeciwko chorobom źdźbła, plami-
stościom i fuzariozom. Przy wyższej intensywności uprawy zaleca 
się stosowanie morforegulatorów.  

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: AGROCHEM Puławy Sp. Z o.o.  
ul. Mickiewicza 7, 77-300 Człuchów, tel. 607 800 299 23

IS AVENTIS
Odmiana owsa jarego

IS Aventis został zarejestrowany w 2018 roku.

 wczesność – średnio wczesna
 wysoki potencjał plonowania
 średnia do wysokiej odporność na choroby liści
 wysokość roślin 100 – 105 cm
 zdolność krzewienia – średnia
 wysoka gęstość zsypna nasion (561 g/l)
 odporność na suszę – wysoka
 odporność na wyleganie - średnia

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy 6,6 – 8,0 t/ha
 wysoka intensywność uprawy 7,8 – 8,9 t/ha

Jakość piekarnicza (technologiczna) – E (7-8) 
 MTZ      36,2 g
 gęstość zsypna     561 g/l
 zawartość białka    12,0 – 13,3%
 udział plew    26,9%
 udział ziarna na sicie (1,8 mm) 100%
 zawartość β glukanu   3,2 – 4,3%

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 5 (++)

Rdza brunatna 7,1 (+++)

Septoriozy 7,5 (+++)

Głownia owsa 6,5 (+++)

Rdza zbożowa 7,5 (+++)

Optymalny termin siewu jak najwcześniej wiosną
(słabo toleruje opóźniony siew)

Wysiew 
(wczesny siew, dobre kiełkowanie) 4,0 – 5,5 MKN

Przy uprawie na zielonkę 180 – 200 kg/ha

Przy uprawie na kiszonkę 
z podsiewem motylkowych 120- 150 kg/ha

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: Oseva Polska Sp. z o.o.
tel. 502 447 541



IS SPIRELLA (E) 
Odmiana pszenicy ozimej 

 odmiana super wczesna
 oścista
 odporna na okresowe susze i dłuższe niedobory wilgoci
 kłosi się w tym samym okresie, co wcześniejsze odmiany pszenży-

ta i średniowczesne odmiany jęczmienia ozimego
 zdolność krzewienia – średnia
 wysokość roślin – 90 – 95 cm
 mrozoodporność – średniowysoka (4,5)

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy (nawożenia) 7,6 – 9,4 t/ha
 wysoka intensywność uprawy (nawożenia) 8,8 – 11,2 t/ha 

Czynniki plonotwórcze
 gęstość plantacji – średnia
 liczba ziaren w kłosie – średnia 
 MTZ – 49 – 54 g

Jakość piekarnicza (technologiczna) – E (7-8) 
 zawartość białka   14,4 – 16,5% 
 zawartość glutenu mokrego  35 – 39% 
 liczba opadania   345 – 465 sec
 stabilność liczby opadania  wysoka
 masa objętościowa (gęstość) 790 – 810 g/l

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7,0 (+++)

Kompleks plamistości liści 6,9 (+++)

Rdza brunatna  7,9 (+++)

Żółta rdza pszenicy  5,3 (0/++)

Rdza zbożowa 7,6 (+++)

Choroby podsuszkowe 6,9 (+++) 

Fuzariozy kłosów   6,9 (+++)

Wirozy 7,7 (+++)

Optymalny termin siewu 25.09.-15.10.

Wysiew  4,2-4,7 MKN

IS SPIRELLA przejawia swoje zalety wynikające z ekstra wczesno-
ści w rejonach z występującymi okresami letniej suszy i bardzo wy-
sokich temperatur, gdzie proces nalewania ziarna odbywa się w tzw. 
„okresie bezpiecznym”, czyli przed rozpoczęciem suchego i gorą-
cego okresu roku. W takich okolicznościach powstaje wyrównane 
ziarno o masie tysiąca ziaren przekraczającej 50g.

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: AGROTECHNIKA Sp. z o.o.
 Zielonka Pasłęcka 23A, 14-400 Pasłęk, tel. 505 227 032

IS RUBICON (B/C)
Odmiana pszenicy ozimej

IS RUBICON została zarejestrowana w 2020 roku

 bez ości   
 potencjał plonowania – bardzo wysoki
 mrozoodporność/zimotrwałość – średnio wysoka (5)
 wczesność – wczesna 
 zdolność krzewienia średnio wysoka
 wigor wiosenny – średnio intensywny  
 wysokość roślin – 90 – 100 cm 
 rejonizacja – bez ograniczeń 
 odporność na wyleganie – średnio wysoka (++)
 możliwość uprawy po zbożu – bez ograniczeń (+++) 
 tolerancja opóźnionego siewu – średnio wysoka
 odmiana charakteryzuje się wysokoprodukcyjnym kłosem 
 MTZ – 43-47 g

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy 8,9 – 10,7 t/ha
 wysoka intensywność uprawy 10,3 – 13,4 t/ha (w wielu doświad-

czeniach produkcyjnych w intensywnych warunkach uprawy plony 
przekraczały 14 ton ziarna z ha)  

Jakość piekarnicza (technologiczna) – B/C (3-4) 
 zawartość białka                 12,2 - 12,9%
 zawartość glutenu mokrego   23 - 26 %
 sedymentacja   33 - 42 ml
 gęstość                 790 - 820 g/l
 liczba opadania                375 - 420 s

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 6,7 (+++)

Kompleks plamistości liści 5,7 (++)

Rdza brunatna  6,2 (++)

Żółta rdza pszenicy  8,1 (+++)

Fuzariozy kłosów 7,3 (+++)

Choroby podsuszkowe 7,5 (+++)

Choroby wirusowe (BYDV, WDV) 7,2 (+++)

Optymalny termin siewu 1.10 – 15.10

Wczesny siew, dobre parametry kiełkowania 4,0 – 4,3 MKN

Optymalne warunki  4,3 – 4,8 MKN

Późny siew, słabsze parametry kiełkowania 4,8 – 5,5 MKN

IS RUBICON jest plastyczną odmianą pszenicy ozimej nadającej się 
do uprawy we wszystkich rejonach kraju w szczególności do uprawy 
w intensywnych warunkach, gdzie w plonie ziarna jest konkurencyj-
na dla odmian mieszańcowych. Bardzo pozytywnie reaguje na ele-
menty intensyfikacji produkcji. Odmiana jest przeznaczona przede 
wszystkim w kierunku wykorzystania paszowego lub na bioetanol 
ale bardzo często parametry osiągają wartości umożliwiające za-
kwalifikowanie do klasy B. IS RUBICON wymaga siewu w pierwszej 
połowie terminu agrotechnicznego. Ochronę fungicydową upraw 
należy ukierunkować na kompleks plamistości i fuzariozy kłosów. 
Przy intensywnej uprawie zaleca się zastosowanie średniej do wy-
sokiej dawki morforegulatora.

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: TeamAgro Kuczyńska  
 ul. Lwowska 57 A, 22-400 Zamość, tel. 607 121 588

  Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o.
 ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, tel. (041) 368 45 02
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IS LAUDIS (A/E)
Odmiana pszenicy ozimej 

IS LAUDIS został zarejestrowany w 2015 roku.

 oścista
 potencjał plonowania – wysoki
 mrozoodporność/zimotrwałość – wysoka (5)
 wczesność – średnio późna
 zdolność krzewienia wysoka
 wysokość roślin – 105 – 110 cm
 rejonizacja – praktycznie cała Polska
 odporność na wyleganie – średnio wysoka
 tolerancja opóźnionych siewów – wysoka
 odmiana posiada kompleksową polna odporność na choroby
 MTZ – 42-45 g

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy 8,1 – 10,6 t/ha
 wysoka intensywność uprawy 9,8 – 12,7 t/ha 

Jakość piekarnicza (technologiczna) – E (7-8)
 zawartość białka    13,9 – 15,4%
 zawartość glutenu mokrego  31- 36 %
 sedymentacja    53 - 60 ml 
 gęstość    795 – 815 g/l
 liczba opadania    335 – 420 s

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 7,0 (++)

Kompleks plamistości liści 7,2 (++)

Rdza brunatna 8,1 (++)

Żółta rdza pszenicy 8,4 (+++)

Choroby podsuszkowe 7,8 (+++) 

Fuzariozy kłosów 6,5 (++)

Wirozy (BYDV, WDV) 6,4 (+)

Optymalny termin siewu 1.10 – 20.10

Wysiew 3,5 – 4,5 MKN

Odmiana średnio późna, intensywna z wysoką jakością technolo-
giczną (piekarską). Posiada wysoką zdolność krzewienia, kłos jest 
bardzo duży z dużą liczbą ziaren. Jest optymalnym wyborem do 
uprawy w okolicach z częstym występowaniem septorioz i chorób 
liści. Można ją siać również w późniejszym terminie na stanowi-
skach po zbożach. Daje wysoki plon również w warunkach uprawy 
ekstensywnej.   

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: FH Bernadetta Bryś
ul. Kozielska 50, 47-300 Żywocice, tel. 668 818 014

IS DIMENZIO (A/E)
Odmiana pszenicy ozimej

IS Dimenzio został zarejestrowany w 2018 roku.

 bezostna
 potencjał plonowania – wysoki
 mrozoodporność/zimotrwałość – wysoka (5)
 wczesność – wczesna
 zdolność krzewienia - średnia
 wysokość roślin – 85 – 95 cm
 rejonizacja – praktycznie cała Polska
 odporność na wyleganie – wysoka
 tolerancja opóźnionych siewów – wysoka
 odmiana posiada kompleksową odporność  

polową na choroby liści, jest odmiana plastyczną  
dającą stabilne i wysokie plony

 MTZ – 43-45 g

Plon ziarna:
 średnia intensywność uprawy 8,3 – 10,6 t/ha
 wysoka intensywność uprawy 9,8 – 12,9 t/ha

Jakość piekarnicza (technologiczna) – E (7-8) 
 zawartość białka    3,1-14,2%
 zawartość glutenu mokrego  27-32%
 sedymentacja   52-58 ml
 liczba opadania    375 – 410 s 
 stabilność liczby opadania   wysoka 
 typ ziarna (twardość)   bardzo twarde

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 6,6 (++)

Kompleks plamistości liści 6,6 (++)

Rdza brunatna  7,9 (+++)

Żółta rdza pszenicy  7,0 (++)

Fuzariozy kłosów 7,5 (+++)

Choroby podsuszkowe 7,5 (+++)

Wirozy (BYDV, WDV) 7,2 (++)

Optymalny termin siewu 1.10 – 15.10

Wysiew (wczesny siew, dobre kiełkowanie) 4,0 – 4,5 MKN

(warunki optymalne) 4,3 – 4,8 MKN

(późniejszy siew, słabsze kiełkowanie) 5,0 – 5,5 MKN

IS DIMEZIO jest odmianą plastyczną i uniwersalną, nadaje się do 
uprawy w całej Polsce, charakteryzuje się wysoką stabilnością plonu 
rok do roku. IS DIMENZIO jest odmianą o plonie pojedynczo – kło-
sowym, która tworzy plon przede wszystkim dzięki produktywności 
kłosów i dlatego wymaga siewu w pierwszej połowie terminu agro-
technicznego w danym rejonie. Ochronę fungicydową nakierować na 
mączniaka i fuzariozy kłosów. Dzięki kompleksowej odporności z re-
guły wystarczy jeden zabieg przeciwko chorobom liści.

Podmioty reprodukujące i dystrybuujące materiał siewny odmiany:

Polska: AGROTECHNIKA Sp. z o.o.
 Zielonka Pasłęcka 23A, 14-400 Pasłęk, tel. 505 227 032

 Centrala Nasienna Sp. z o.o. 
Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno, tel. 606 315 857
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VISCOUNT Wczesność (000+)

ORPHEUS (Orfej) Wczesność (000-)

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu: pośredni
• Wysokość rośliny: 80-115 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 12-15 cm
• Kształt liścia: jajowaty zaostrzony
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: brązowa

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion:  155-200 g
• Zawartość białka: 41-44%
• Zawartość tłuszczu: 20-23%

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu:  samokończący
• Wysokość roślin: 70-100 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 12-14 cm
• Kształt liścia: jajowaty, zaostrzony
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: brązowa

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion: 170-220 g
• Zawartość białka: 38-41%
• Zawartość tłuszczu: 18-23%

Odmiana Viscount – pierwsza rejestracja na Litwie  w 2019 r. 
obecna także w katalogu CCA. Viscount to innowacyjna odmiana 
soi, przeznaczona do uprawy zwłaszcza w północnej części Europy.  
Idealnie łączy w sobie krótki okres wegetacji, stabilne plonowanie 
z wysoką zawartością białka. Plonowanie rejestrowe sięga 46,5 
dt/ha, a zawartość białka 43,6 %.

Nowość sezonu 2022 – średnio wczesna odmiana Orfej. Z sukce-
sem weszła do krajowego rejestru odmian Polski. W rejestrowych 
doświadczeniach ziarno tej odmiany miało najwyższe   parametry 
białka ogólnego 40,1 %, przy łącznym plonie białka z 1 ha – 112%. 
Orfej charakteryzuje się grubą łodygą 1,0 -1,4 cm – dzięki czemu 
rośliny odporne są na wyleganie. Potencjał plonowania w Polsce 
5,08 t/ha (SDOO w Przecławiu).

FAVORIT Wczesność (000)

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu: pośredni
  do niesamokończącego
• Kształt liścia: okrągły
• Wysokość roślin: 85-120 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 10-12 cm
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: żółta

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion: 170-190 g
• Zawartość białka: 36-38%
• Zawartość tłuszczu: 18-21%

Jest to wczesna odmiana serbskiej hodowli. Okres wegetacji od 
wschodów do dojrzałości �zjologicznej wynosi ok 125 dni. Odpor-
na na wyleganie i pękanie strąków.

SOJA

SF SILLOUET
TYP: OLEISTY

NSH 8002
TYP: OLEISTY

Technologia uprawy - Klasyczna.
SF Sillouet to odmiana słonecznika o bardzo wyso-
kiej zawartości oleju. Wysoka tolerancja na plami-
stość łodyg słonecznika, czarny uwiąd oraz zgnili-
znę twardzikową.

Zalecana gęstość siewu 55 000–60 000 roślin 
na ha.

Właściwości:
• Dobry potencjał plonowania przy wysokiej zawar-

tości oleju
• Średnie kwitnienie i średnio późna dojrzałość 
• Mocno zwisająca pozycja główki

NS SUMO ORFEJ
TYP: OLEISTY

Technologia uprawy - Express.
Odmiana słonecznika NS Sumo Orfej charakteryzu-
je sie odpornością na herbicydy sulfonylomoczni-
kowe i jest genetycznie odporna na wszystkie rasy 
mączniaka rzekomego a także odporna na zarazę 
i rdzę słonecznika. Cechuje ja również stosunkowo 
wysoka odporność na zgniliznę twardzikową oraz 
plamistość łodyg słonecznika.

Zalecana gęstość siewu 55 000–60 000 roślin 
na ha.

Właściwości:
• Charakteryzuje sie wyjątkową odpornością na 

suszę
• Bardzo tolerancyjna na stresowe warunki uprawy
• Stosunkowo niska łodyga do 1,8-2 m
• Wielkość głowy 22-25 cm

Technologia uprawy - Express.
NSH 8002 to wczesna odmiana nowej generacji. 
Genetycznie odporna na wszystkie rasy mączniaka 
rzekomego. Wysoka tolerancja na plamistość łodyg 
słonecznika, czarny uwiąd oraz zgniliznę twardziko-
wą.

Zalecana gęstość siewu 55 000–60 000 roślin 
na ha.

Właściwości:
• Odmiana wczesna z wysokim potencjałem plono-

wania
• Odporna na wszystkie rasy mączniaka rzekomego
• Niska łodyga z dużym koszyczkiem

SLONECZNIK



VISCOUNT Wczesność (000+)

ORPHEUS (Orfej) Wczesność (000-)

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu: pośredni
• Wysokość rośliny: 80-115 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 12-15 cm
• Kształt liścia: jajowaty zaostrzony
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: brązowa

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion:  155-200 g
• Zawartość białka: 41-44%
• Zawartość tłuszczu: 20-23%

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu:  samokończący
• Wysokość roślin: 70-100 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 12-14 cm
• Kształt liścia: jajowaty, zaostrzony
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: brązowa

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion: 170-220 g
• Zawartość białka: 38-41%
• Zawartość tłuszczu: 18-23%

Odmiana Viscount – pierwsza rejestracja na Litwie  w 2019 r. 
obecna także w katalogu CCA. Viscount to innowacyjna odmiana 
soi, przeznaczona do uprawy zwłaszcza w północnej części Europy.  
Idealnie łączy w sobie krótki okres wegetacji, stabilne plonowanie 
z wysoką zawartością białka. Plonowanie rejestrowe sięga 46,5 
dt/ha, a zawartość białka 43,6 %.

Nowość sezonu 2022 – średnio wczesna odmiana Orfej. Z sukce-
sem weszła do krajowego rejestru odmian Polski. W rejestrowych 
doświadczeniach ziarno tej odmiany miało najwyższe   parametry 
białka ogólnego 40,1 %, przy łącznym plonie białka z 1 ha – 112%. 
Orfej charakteryzuje się grubą łodygą 1,0 -1,4 cm – dzięki czemu 
rośliny odporne są na wyleganie. Potencjał plonowania w Polsce 
5,08 t/ha (SDOO w Przecławiu).

FAVORIT Wczesność (000)

CECHY BIOLOGICZNE:
• Typ wzrostu: pośredni
  do niesamokończącego
• Kształt liścia: okrągły
• Wysokość roślin: 85-120 cm
• Osadzenie dolnego strąka: 10-12 cm
• Barwa kwiatu: �oletowa
• Barwa znaczka: żółta

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE:
• Masa 1000 nasion: 170-190 g
• Zawartość białka: 36-38%
• Zawartość tłuszczu: 18-21%

Jest to wczesna odmiana serbskiej hodowli. Okres wegetacji od 
wschodów do dojrzałości �zjologicznej wynosi ok 125 dni. Odpor-
na na wyleganie i pękanie strąków.
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OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77  /  60-105 Poznań

 tel. +48 502 447 541  /  +48 660 409 969
 biuro@oseva.pl  /  info@oseva.pl

         
www.oseva.pl

J E Ś L I  S I A Ć  T O  T Y L K O  Z  O S E V Ą

Znak towarowy jest wyłączną własnością firmy Oseva Polska z siedzibą w Poznaniu (Świadectwo ochronne UP nr 233936)

Twój dys trybutor nasion OSEVA POLSKA: 

odwiedź nas na: 

e-mail: oseva@oseva.pl
tel. +48 602 248 167

e-mail: piotr.slawski@oseva.pl
tel. +48 539 314 397

e-mail: karol.gawecki@oseva.pl
tel. +48 608 561 727




