




* Ponieważ nie znaleziono dzikiego gatunku, z którego otrzymano obecne odmiany, 
wielu nawet dzisiaj sądzi, że kukurydza jest darem kosmitów. 

Znasz to uczucie, kiedy coś, do czego byłeś już 
przyzwyczajony jak do wygodnych domowych 
kapci, nagle zaskakuje Cię tak pozytywnie, że nie 
możesz uwierzyć, że to nadal ta sama rzecz?

Miałem tak kiedyś z rękawicami narciarskimi. Uży-
wałem ich wiele lat, kiedy nagle na jednym z na-
szych rodzinnych, zimowych wyjazdów, syn pokazał 
mi, że mają funkcję „wycieraczek”. Przetarłem nimi 
gogle i w jednej sekundzie zobaczyłem świat na 
nowo. Nowy, lepszy stok. Jakby lepiej ośnieżony  
i bez żadnej muldy. 

Ten epizod przypomina mi się, kiedy myślę o kuku-
rydzy. Uprawiamy ją od lat. Przynosi dobre plony. 
Kukurydza - sprawdzona uprawa, jedna  
z wielu, które siejemy na naszych polach.

A gdybym powiedział Ci dziś, że nie zawsze tak 
było? 

Jeszcze 50 lat temu kukurydza ziarnowa uprawia-
na była w naszym kraju na zaledwie kilkunastu 
tysiącach hektarów, podczas gdy dziś jest to sporo 
ponad 600 tys. hektarów. Powierzchnia uprawy 
kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej w Polsce zajmuje 
razem ponad milion hektarów! Stało się tak, po-
nieważ możemy uprawiać ją na znacznie szerszym 
zakresie gleb niż pszenicę, także na glebach lekko 
kwaśnych (od pH 5,0) i nawet na kompleksie IVb czy 
wręcz V. Na analogicznych stanowiskach kukurydza 
uzyskuje plony dwukrotnie wyższe niż pszenica czy 
inne zboża.

Do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Kukurydza swo-
imi właściwościami rozpieściła nas i często nawet 
nie zauważamy, jak dynamicznie rozwinęła się przez 
tych ostatnich kilkadziesiąt lat.

No dobrze… Ale gdzie te „wycieraczki”?

Otóż jestem pewien, że to, co obserwowaliśmy 
przez ostatnie lata, to dopiero początek. Przez kolej-
ne lata spodziewam się rozwoju odmian kukurydzy 
w jeszcze szybszym tempie. Zapewniam, że warto 
ciągle przecierać gogle, by na bieżąco korzystać  
z wciąż świeżych rozwiązań czyniących kukurydzę 
jeszcze bardziej „kosmiczną”* uprawą.

Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór 
odmian mieszańcowych o odpowiedniej wczesno-
ści dla danego rejonu uprawy oraz dostosowanych 
do kierunku użytkowania. A ostatnio tych odmian 
ciągle przybywa. 

Nowy stok, wiele pięknych tras. Skąd wiedzieć, 
która będzie najlepsza dla Ciebie? 

Pragnąc sprostać ich różnorodności, przygotowali-
śmy na sezon 2018 kolekcję 7 odmian kukurydzy  
o różnych cechach fizjologicznych i użytkowych. 
Wierzymy, że wśród nich znajdują się takie, które 
spotkają się z Twoim zainteresowaniem  
i sprawdzą się w Twoim gospodarstwie.

Ponieważ wybór odmiany i siew to dopiero począ-
tek, w naszej broszurze umieściliśmy również garść 
informacji o tym, jak i czym kukurydzę pielęgnować.

To taki nasz sprawdzony narciarski instruktor, który 
pomoże Ci czerpać z jazdy jak największą przyjem-
ność.

Zapraszamy do lektury

Zespół Agrosimex
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WIGOR 
POCZĄTKOWY

FAO

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

HODOWLA

STAY-GREEN

TYP MIESZAŃCA

DOSYCHANIE 
ZIARNA

KRAJ  
REJESTRACJI

ODPORNOŚĆ  
NA WYLEGANIE

TYP ZIARNA

WYMAGANIA 
GLEBOWE

OBSADA
[tys. roślin/ha]

STRONY

ES GALLERY

● ● ●

270

● ● ○

Euralis

● ● ○

pojedynczy

● ● ●

Francja, 
Austria,  
Czechy, 

Słowacja

● ● ●

dent

gleby
średnie 
i dobre

5-7

ODILO

● ● ●

230

● ● ●

Saatbau

● ●

pojedynczy

● ●

Polska, 
Słowacja

● ● ●

flint-flint-dent

gleby 
od słabszych 
do dobrych

12-13

DKC 3642

● ● ●

260

● ● ○

Monsanto

● ● ●

pojedynczy

● ● ●

Austria

● ● ●

dent

gleby
średnie 
i dobre

8-9

MILKSTAR

● ● ●

220

● ● ●

Limagrain

● ● ●

pojedynczy

● ● ○

Holandia

● ● ○

flint-dent

gleby 
od słabszych 
do dobrych

14-15

ES TOLERANCE

● ●

240-250

● ● ●

Euralis

● ● ●

pojedynczy

● ●

Polska,  
Francja, 

Holandia

● ● ●

flint-dent

gleby 
średnie 
i dobre

10-11

MAS 13.M

● ● ●

220

●

Maisadour

● ●

pojedynczy

● ● ●

Wielka 
Brytania,
Holandia

● ● ●

flint

gleby 
od słabszych 
do dobrych

16-17

MOCORA

● ●

230-240

● ● ○

Freiherr  
von Moreau

● ● ○

trójliniowy

● ●

Włochy

● ● ○

flint-dent

gleby 
od słabszych 
do dobrych

18

KOLEKCJA ODMIAN KUKURYDZY

PREFEROWANE 
UŻYTKOWANIE

80-95
75-85

80-90

80-90

85-95

80-85

90-95
85-95 85-95

70-80

85-90

● ● ● ● ● ●średnie dobre bardzo dobre

kiszonka grysbioetanolziarno biogaz
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ES GALLERY
superhiperextraplon 
FAO 270

NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach PDO w Polsce,  

aż 109%  wzorca - najwyższy plon ziarna PDO 2016!

ziarno

bioetanol

UŻYTKOWOŚĆ

roślina  
dość wysoka

kolba  
osadzona

średnio wysoko

odporna  
na wyleganie

MORFOLOGIA

16-18
liczba rzędów

31
liczba ziaren w rzędzie

320
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

stanowiska 
dobre

stanowiska 
słabsze

90-95 tys. 
roślin/ha

80-85 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na glebach  
średnich i dobrych

BARDZO SZYBKIE DOSYCHANIE 
ekspresowo oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania i w czasie dosuszania

NIE WYLEGA 
dzięki mocnym łodygom i nisko osadzonym kolbom

WYSOKA WYDAJNOŚĆ BIOETANOLU 
średnio w badaniach PZPK wydajność alkoholu wynosiła 40,6 dm3/100 kg ziarna

ZDROWE ROŚLINY I ZIARNO 
mało podatna na głownię kolb i bardzo mało podatna na fuzariozy

DOBRY WCZESNY WIGOR 
szybki start roślin i dobra tolerancja na chłody wiosenne

STABILNOŚĆ PLONOWANIA 
duża regularność i powtarzalność plonowania na najwyższym poziomie

DOBRY STAY GREEN 
dłuższa akumulacja składników pokarmowych przekładająca się na wyższy plon
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Mieszańce kukurydzy Roots Power zostały 
wyselekcjonowane pod kątem doskonale 
rozwiniętego systemu korzeniowego.Silny system 
korzeniowy zapewnia głębszą penetrację gleby, 

dzięki czemu rośliny nie tylko lepiej pobierają wodę z niższych warstw, ale także dzięki 
odpowiednio szerokiemu kątowi rozłożenia i licznym korzeniom bocznym są dużo 
stabilniejsze i odporne na wyleganie.

Kukurydza to gatunek uprawny,  
u którego efekt heterozji przejawiający 
się zwyżką plonu mieszańców jest 
bardzo wyraźny. To dlatego dziś niemal  
w 100% materiał siewny kukurydzy 
stanowią właśnie odmiany mieszańcowe (F1).  
 

Hodowla kukurydzy ciągle skupia się na poszukiwaniu nowych źródeł genetycznych, 
odmiennych od dotychczas znanych, umożliwiających dalszą poprawę cech 
ilościowych u nowych odmian. Prowadzone przez EURALIS prace badawcze i hodowlane 
zaowocowały wyselekcjonowaniem unikalnego źródła genetyki do wyprowadzania 
nowych mieszańców kukurydzy nazwanych „Tropical Dent®”. ES GALLERY jest pierwszym 
mieszańcem kukurydzy „Tropical Dent®”. Charakteryzuje się bardzo wyraźnym efektem 
heterozji przejawiającym się zwyżką plonu ziarna, stabilnością plonowania oraz szybkim 
oddawaniem wody z ziarna zarówno podczas dojrzewania na polu jak i przy dosuszaniu.  
ES GALLERY, podobnie jaki inne mieszańce „Tropical Dent®”, posiada ziarno zbliżone morfologicznie 
do typu „flint” - ziarniaki są okrągłe o charakterystycznym dla europejskich flintów żółto-
pomarańczowym kolorze, jednak proces dojrzewania i oddawania wody przez ziarno jest bardzo 
szybki, tak jak ma to miejsce u odmian z grupy „dent”.

ES GALLERY
superhiperextraplon 
FAO 270

NAJNOWSZA GENETYKA

BARDZO DOBRY WCZESNY WIGOR
skala: 1 - najsłabszy, 9 - najlepszy

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

ES GALLERYodmiana X odmiana Y odmiana Z
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HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Euralis
pojedynczy
dent
Francja, Austria, 
Czechy, Słowacja

ES GALLERY to propozycja dla rolników poszukujących najbardziej wydajnych odmian 
kukurydzy. O ES Gallery wystarczy powiedzieć tyle, że jest to protoplasta programu 
hodowlanego Euralis - Tropical Dent®. Mieszańce należące do tej grupy to wybitne 
„ziarnówki”. ES Gallery to odmiana z grupy średniopóźnej (FAO 270). Swój potencjał 
potwierdziła w doświadczeniach porejestrowych w 2016 roku, osiągając rekordowy plon 
ziarna - średnio w skali kraju 144,1 dt/ha (109% wzorca) oraz historyczny rekord plonu  
z pojedynczej lokalizacji  - 179,9 dt/ha (Zybiszów, dolnośląskie). 
Aby ogromny potencjał plonotwórczy został w pełni wykorzystany, odmiana potrzebuje 
dobrych stanowisk glebowych, a ze względu na wczesność jest zalecana do uprawy na ziarno 
w rejonach o korzystniejszych warunkach termicznych (Polska południowa i  zachodnia).
Poza potencjałem plonotwórczym najważniejsze cechy agrotechniczne ES Gallery to:
- szybkie dojrzewanie i łatwe dosychanie ziarna
- zdrowotność ziarna - odporność na fuzariozy
- dobra odporność na wyleganie zarówno korzeniowe jak i łodygowe.

REKOMENDACJA HODOWCY

PLON ZIARNA W REGIONACH
wyniki badań porejestrowych PDO 2016
dane z 20 lokalizacji

KAWĘCZYN

142,9 dt/ha
119%

PAWŁOWICE

160,2 dt/ha
107%

SŁUPIA WIELKA

163,1 dt/ha
110%ŚWIEBODZIN

127,2 dt/ha
113% CICIBÓR DUŻY

129,0 dt/ha
116%

KROŚCINA MAŁA

152,1 dt/ha
110%

PRZECŁAW

126,1 dt/ha
105%

SMOLICE

147,0 dt/ha
105%

TOMASZÓW BOL.

131,3 dt/ha
116%

GŁĘBOKIE

131,1 dt/ha
108%

LUĆMIERZ

129,0 dt/ha
103%

SEROCZYN

125,6 dt/ha
109%

SULEJÓW

128,8 dt/ha
105%

WĘGRZCE

148,2 dt/ha
107%

GŁUBCZYCE

162,4 dt/ha
110%

MASŁOWICE

130,9 dt/ha
103%

SKOŁOSZÓW

167,8 dt/ha
108%

ŚREM

132,0 dt/ha
105%

ZYBISZÓW

179,9 dt/ha
115%

CHRZĄSTOWO

166,4 dt/ha
109%

plon
% wzorca

17,99 t/ha
Taki plon uzyskała ES Gallery w jednej z lokalizacji (Zybiszów k. Wrocławia)  
w oficjalnych badaniach COBORU w 2016 roku.

PLON I WILGOTNOŚĆ ZIARNA
wyniki badań rozpoznawczych 2016

PLON I WILGOTNOŚĆ ZIARNA
głównym komponentem plonu ES Gallery jest 
duża liczba rzędów
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DKC 3642
DoborowyKompletCech 

 

FAO 260

WYSOKI PLON ZIARNA 
wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach  
rejestracyjnych w Austrii i badaniach łanowych w Polsce

MOCNY STAY GREEN 
rośliny dłużej asymilują składniki pokarmowe, przez co dłużej budują plon

ZDROWE ROŚLINY
wykazuje wysoką tolerancję na żółtą plamistość liści kukurydzy (helmintosporium)

ZDROWE KOLBY
mało podatna na fuzariozę kolb

SZYBKIE DOSYCHANIE
koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie cieczy w końcowej fazie 
dojrzewania, dzięki czemu wilgotność podczas zbiorów jest niska

NIE WYLEGA
dzięki mocnym łodygom i mocnym korzeniom

ROŚLINY BARDZO WYSOKIE
bardzo wysoki plon suchej masy z ha sprawia, że chętnie wykorzystywana jest do 
produkcji biogazu

BARDZO DOBRY WCZESNY WIGOR
szybki start roślin i duża tolerancja na chłody wiosenne

STABLINE PLONOWANIE
w bardzo różnych pogodowo latach plonuje równo, na wysokim poziomie, dobrze 
radzi sobie z warunkami stresowymi

ziarno

kiszonka

biogaz

bioetanol

UŻYTKOWOŚĆ

roślina  
bardzo wysoka

kolba  
osadzona

średnio nisko

odporna  
na wyleganie

MORFOLOGIA

16
liczba rzędów

34
liczba ziaren w rzędzie

330
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

stanowiska 
dobre

stanowiska 
słabsze

85 tys. 
roślin/ha

75 tys. 
roślin/ha

90 tys. 
roślin/ha

80 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

UNIWERSALNOŚĆ
wysoka zawartość skrobi i bardzo dobra strawność włókna predestynują ją także do 
produkcji kiszonki

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na glebach  
średnich i dobrych



9

BARDZ     DOBRY WCZESNY WIGOR
wyrównane wschody i dobra tolerancja na stresowe warunki wiosenne

DKC3642 została zarejestrowana w Austrii w 2014 roku. Charakteryzuje się 
bardzo dobrym wczesnym wigorem i tolerancją na chłody wiosenne. Odmiana  
o wysokim potencjale plonowania zwłaszcza na stanowiskach glebowych średnich i dobrych. 
W trudnym 2015 roku osiągnęła plony nawet do 13,5 t/ha przy wilgotności 20,4% w rejonie   
Polski wschodniej (okolice Łańcuta)! Rośliny bardzo wysokie z nisko osadzonymi 
kolbami. Posiada mocny „stay green”. Odmianę charakteryzuje bardzo dobra odporność 
na wyleganie. W przeznaczeniu na kiszonkę wyróżnia się wysokim plonem suchej 
masy z wysoką zawartością skrobi i dobrą strawnością włókna. Koszulki okrywające 
kolby są luźne, co ułatwia jej oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania  
i dzięki temu jest suchsza w trakcie zbioru. W przeznaczeniu na ziarno polecamy ją do 
uprawy w Polsce południowej i centralnej. W przeznaczeniu na kiszonkę polecamy do 
uprawy na terenie całego kraju.

Katarzyna Gallewicz, Monsanto

REKOMENDACJA HODOWCY

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Monsanto
pojedynczy
dent
Austria

PLONOWANIE I WILGOTNOŚĆ ZIARNA
w trudnym roku 2015 w dobrym roku 2016

UPRAWA NA ZIARNO
Polska południowa i centralna

UPRAWA NA KISZONKĘ
cała Polska

REJONIZACJA UPRAWY

KSIĘŻPOL

21,6 %
9,2 t/ha

ŁAŃCUT

20,4 %
13,5 t/ha

ULHÓWEK

23,8 %
11,7 t/ha

STARE SIOŁO

19,2 %
8,3 t/ha

OPATÓW

28,4 %
10,8 t/ha

NOWE BRZESKO

21,5 %
11,7 t/ha

BALICE

33,0 %
8,7 t/ha

ŻÓRAWINA

18,9 %
9,4 t/ha

CIESZYN

25,1 %
6,8 t/ha

ŚRODA ŚLĄSKA

30,9 %
7,4 t/ha

WALEWICE

19,7 %
9,6 t/ha

WYBRANOWO

22,8 %
8,0 t/ha

NOWE BRZESKO

25,7 %
13,3 t/haŻÓRAWINA

21,6 %
10,9 t/ha

MANASTERZ

20,0 %
9,9 t/ha

ZAGRODA

24,3 %
10,6 t/ha

CHYŻA

29,1 %
9,3 t/ha

WYSZATYCE

25,2 %
12,7 t/ha

GŁUCHÓW

26,5 %
13,0 t/ha

WAŁ RUDA

23,6 %
11,7 t/haŻORY

30,2 %
13,2 t/ha

BRANICE

27,6 %
14,0 t/ha

TOSZEK

21,1 %
13,7 t/ha

PĄGÓW

24,0 %
13,0 t/ha

BOREK STRZELIŃSKI

21,2 %
9,7 t/ha

ZAGRODNO

33,0 %
10,1 t/ha

WALEWICE

20,2 %
11,2 t/ha

KONIN

29,9 %
13,2 t/ha

ŻNIN

25,9 %
9,5 t/ha

WYBRANOWO

24,2 %
13,3 t/ha

Doświadczenia łanowe Monsanto (plon ziarna przy wilgotności 15%), Polska, 2016Doświadczenia łanowe Monsanto (plon ziarna przy wilgotności 15%), Polska, 2015

wilgotność
plon

w trakcie zbioru

SUCHE ZIARNO  
W CZASIE ZBIORU
koszulki okrywające kolby są luźne, 
co ułatwia oddawanie wody  
w końcowej fazie dojrzewania

w
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ES TOLERANCE
tolerujemy tylko pewny plon 
FAO 240-250

bioetanol

ziarno

kiszonka

UŻYTKOWOŚĆ

roślina  
bardzo wysoka

kolba  
osadzona

dość wysoko

osadki kolbowe
mocne 

MORFOLOGIA

14-16
liczba rzędów

28
liczba ziaren w rzędzie

350
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

WYSOKI PLON ZIARNA
106% wzorca w badaniach rejestracyjnych

STABILNE PLONOWANIE
potwierdzone badaniami rejestracyjnymi i badaniami porejestrowymi (COBORU)

DOBRY WCZESNY WIGOR
dobra tolerancja na wiosenne chłody

BIOETANOL
średnia wydajność alkoholu (badania PZPK): 40,1 litra/100 kg ziarna

ZDROWE ZIARNO
jest mało podatna na grzyby z rodzaju Fusarium

MNIEJ OMACNICY
wyniki badań COBORU pokazują, że jest znacznie rzadziej niż inne odmiany 
atakowana przez omacnicę prosowiankę

NIE WYLEGA
przed zbiorem mało jest roślin złamanych lub przewróconych, może dłużej stać
na polu bez ryzyka wylegania

UNIWERSALNOŚĆ
duża masa roślin w powiązaniu z dobrze wypełnionymi kolbami pozwala 
wyprodukować wysokoenergetyczną kiszonkę

SILNY EFEKT STAY GREEN
pomaga w lepszym dosychaniu ziarna i wydłuża termin optymalnego zbioru  
w użytkowaniu kiszonkowym

LUŹNE KOSZULKI
poprawiają wentylowanie kolby, przyspieszając dosychanie ziarna

stanowiska 
dobre

stanowiska 
słabsze

90 tys. 
roślin/ha

80-85 tys. 
roślin/ha

95 tys. 
roślin/ha

85-90 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na gruntach  
średnio-dobrych (IVb) do dobrych
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PARAMETRY KISZONKARSKIE

plon ogólny suchej masy
100%
plon suchej masy kolb
101%
zawartość suchej masy 
w plonie ogólnym
100%

% wzorca wg badań COBORU
dośw. rozpoznawcze 2016r.

Odmiana ES Tolerance została wpisana do krajowego katalogu odmian w 2014 roku. 
Dwuletni cykl doświadczeń rejestrowych COBORU w grupie średniowczesnej zamknęła 
wynikiem 116,7dt suchego ziarna z ha, co stanowiło 106% wzorca. Jest to najlepsza 
rekomendacja dla wyboru tej odmiany do uprawy na ziarno.
ES Tolerance to wysokie, zdrowe rośliny w „mocnym” typie stay green – te argumenty  
w połączeniu z powyższymi dla użytkowania na ziarno to rękojmia dla wysokiej wartości 
odmiany również w użytkowaniu kiszonkowym!
ES Tolerance ma doskonały profil agronomiczny:

- dobry wigor wiosenny warunkujący szybkie i „bezbolesne” przejście przez okres 
wiosennych chłodów
- bardzo dobra odporność na wyleganie zarówno łodygowe jak i korzeniowe zapewniająca 
zbiór bez strat
- doskonała zdrowotność zarówno ziarna jak i całych roślin, dzięki czemu zbierane ziarno 
jest wolne od niepożądanych mykotoksyn, a zielona masa do zakiszania nie zawiera
związków antyżywieniowych.

Polecam ES Tolerance do uprawy na ziarno oraz jakościową kiszonkę!

Błażej Springer, Euralis

REKOMENDACJA HODOWCY

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Euralis
pojedynczy
flint-dent
Polska, Francja,
Holandia

plon
% wzorca

1 LOKALIZACJA

114,5 dt/ha
103%

4 LOKALIZACJE

115,2 dt/ha
105%

4 LOKALIZACJE

138,3 dt/ha
105%

1 LOKALIZACJA

102,4 dt/ha
114%

1 LOKALIZACJA

110,9 dt/ha
107%

1 LOKALIZACJA

111,8 dt/ha
110%

1 LOKALIZACJA

103,0 dt/ha
102%

2 LOKALIZACJE

94,6 dt/ha
105%

4 LOKALIZACJE

103,9 dt/ha
101%

5 LOKALIZACJI

110,6 dt/ha
103%

4 LOKALIZACJE

88,2 dt/ha
100%

3 LOKALIZACJE

109,3 dt/ha
99%

PLON ZIARNA W REGIONACH
badania rejestracyjne COBORU 2012-2013 badania porejestrowe COBORU 2014-2015

PLON ZIARNA
przy wilgotności 14% 
grupa średniowczesna

WYLEGANIE
% roślin stojących

FUZARIOZA KOLB
% porażenia kolb

OMACNICA
PROSOWIANKA
% porażenia roślin

SILNY EFEKT STAY GREEN
zdjęcie poniżej zostało wykonane  
pod koniec września  
w suchym 2016 r.

ZDROWE AŻ DO ZBIORU
brak problemu  
z mykotoksynami

ES Tolerance inna odmiana
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ODILO OPTIPLUS
odmiana kiszonkowa z opcją ziarnową 
FAO 230

WYSOKI PLON KISZONKI
wysoki plon suchej masy i jednostek pokarmowych z hektara potwierdzony 
badaniami rejestracyjnymi i porejestrowymi COBORU

DORODNE ROŚLINY
wyróżniając się wysokością, dają dużą biomasę ze znacznym udziałem kolb
w zakiszanej masie

DOSKONAŁY WCZESNY WIGOR
lepszy start roślin i duża tolerancja na chłody wiosenne pozwalają
na wczesny siew

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ
104% wobec odmian wzorcowych COBORU

STABILNE PLONOWANIE
bardzo ważne w polskim klimacie, kiedy każdy rok jest inny

WYSOKA JAKOŚĆ KISZONKI
duża zawartość skrobi i białka oraz znakomita strawność

ZDROWE ROŚLINY
wykazuje bardzo wysoką tolerancję na głownię kolb

UNIWERSALNOŚĆ
niezebrana na kiszonkę wyda wysoki plon dobrego ziarna

ziarno

kiszonka

biogaz

UŻYTKOWOŚĆ

roślina
bardzo wysoka  

kolba  
osadzona

wysoko

odporna  
na wyleganie

MORFOLOGIA

14-16
liczba rzędów

34
liczba ziaren w rzędzie

315
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na glebach
od słabszych do dobrych  

90-95 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

80-85 tys. 
roślin/ha
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ODILO w badaniach COBORU jak i w produkcji polowej wyróżnia się wysokim i stabilnym 
plonowaniem na poziomie 20 - 22 t suchej masy z hektara. Świadczy to o dobrej adaptacji 
odmiany do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Bardzo dobry wczesny wigor 
oraz tolerancja na wiosenne chłody pozwalają na wczesny siew. ODILO na polu odznacza 
się wyraźnie bardzo wysokimi roślinami i brakiem problemów z wyleganiem. Rośliny są 
zdrowe, a odporność na głownię kolb jest szczególnie wysoka.
ODILO to bardzo wysoka jakość kiszonki. To też wysoka zawartość białka oraz bardzo 
wysoka zawartość cukrów ogółem przy wysokiej zawartości skrobi w ziarnie. Ponadto przy 
optymalnej ilości włókna NDF posiada niższą zawartość trudniej trawionego włókna ADF  
- dzięki tej korzystnej proporcji strawność odmiany plasuje się na bardzo wysokim poziomie. 
Bardzo dobra struktura skrobi w ziarnie typu flint-flint-dent utrzymuje energetyczność 
odmiany na poziomie 104% wobec odmian wzorcowych COBORU.
Dorodne kolby o korzystnej strukturze pozwalają na przeznaczenie nadwyżek z produkcji 
kiszonki do zbioru na ziarno.

Emilia Fink-Podyma, Saatbau

REKOMENDACJA HODOWCY

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Saatbau
pojedynczy
flint-flint-dent
Polska,  
Słowacja

WYSOKA JAKOŚĆ KISZONKI
i to w dużej ilości

BADANIE POREJESTROWE COBORU 2013 r.
wskaźnik koncentracji energii

plon jednostek pokarmowych

zawartość suchej masy w kolbach

zawartość suchej masy w plonie ogólnym

plon ogólny suchej masy

plon suchej masy łodyg i liści

plon suchej masy kolb

104%
102%
101%
104%
102%
102%
101%

OPTIPLUS - znakomita technologia zaprawiania
OPTIPLUS to kompleksowy system wsparcia kukurydzy w okresie początkowego wzrostu. Zawiera 
substancje grzybobójcze, odstraszające i odżywcze (fosfor i cynk). Takie wsparcie kukurydzy na samym 
początku wzrostu jest nieomal niezbędne w latach tak trudnych i chłodnych wiosen jak w 2017 r.  
W każdym roku poprawia wyrównanie wschodów, dając wszystkim roślinom równe szanse rozwoju.

OCHRONA PRZED PTAKAMI
Dzięki substancji o silnym działaniu odstraszającym 
zdecydowanie ogranicza żerowanie ptaków na 
zasiewach kukurydzy.

LEPSZY WZROST POCZĄTKOWY I KONDYCJA ROŚLIN
Dzięki zawartości fosforu (P) i cynku (Zn) poprawia 
zaopatrzenie roślin w te deficytowe w początkowym 
okresie rozwoju pierwiastki. Dostępność P i Zn 
zapewnia dobry start wegetacji, stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego i zmniejsza skutki stresów 
temperaturowych czy suszowych.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY GRZYBOWE
Obecność trzech substancji o działaniu grzybobójczym 
chroni przed zgorzelą siewek i innymi chorobami.

STRAWNOŚĆ ODILO wg badań rejestrowych, Czechy 2010
Wysoka zawartość skrobi oraz optymalna zawartość włókna przy wysokim współczynniku strawności 
IN VITRO i wybitnym plonie suchej masy sprawiają, że ODILO to odmiana, z której uzyskamy najwyższy 
plon jednostek pokarmowych kiszonki z hektara.

STABILNOŚĆ 
PLONOWANIA
w trudnym roku spadki plonu są dużo 
mniejsze niż większości innych odmian

plon suchej masy - badania COBORU

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w 
etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
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MILKSTAR
gwiazda mlecznej obory 
FAO 220

WCZESNY MIESZANIEC KISZONKOWY
dający wysoki plon masy kiszonkarskiej o dobrej strawności

BARDZO DOBRY WCZESNY WIGOR
szybki start roślin nawet w chłodniejsze wiosny

DORODNE ROŚLINY
wyróżniają się wysokością i bogatym ulistnieniem

ZDROWOTNOŚĆ
mało podatna na głownię guzowatą i fuzariozy

DUŻE KOLBY
bardzo dobrze uziarnione

ODPORNOŚĆ NA STRESY
dobrze znosi okresy suszy

WYSOKA JAKOŚĆ KISZONKI
z dużą koncentracją energii

DOBRY STAY GREEN
duża elastyczność w wyborze terminu zbioru na kiszonkę

UNIWERSALNOŚĆ
świetnie sprawdza się także w użytkowaniu na biogaz

kiszonka

biogaz

UŻYTKOWOŚĆ

85-95 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

8

8

8

9

STANOWISKO GLEBOWE
Do uprawy na glebach
różnego rodzaju - nawet na  
glebach lekkich pokazuje swój 
pełen potencjał  

zimne, wilogtne

ciepłe, suche

bardzo dobre

bardzo lekkie

OPTYMALNE

OPTYMALNE

OPTYMALNE

SZCZEGÓLNIE KORZYSTNE

roślina
bardzo wysoka  

kolba  
osadzona

wysoko

MORFOLOGIA

odporna  
na wyleganie
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MILKSTAR to wysokoenergetyczny mieszaniec pojedynczy, wyhodowany jako kukurydza 
przede wszystkim o użytkowości kiszonkowej dla wymagających producentów bydła 
mlecznego. Swoją wyjątkową przydatność kiszonkową zawdzięcza bardzo wysokiej 
strawności oraz dobrej zawartości skrobi. Dodatkowym atutem tej odmiany dla produkcji 
jakościowej kiszonki jest bardzo dobra zdrowotność roślin. MILKSTAR może być uprawiany 
na trudniejszych siedliskach jak np. lżejszych glebach lub glebach zimnych.

Rafał Spychała, Saaten-Union

REKOMENDACJA HODOWCY

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Limagrain
pojedynczy
flint-dent
Holandia

34
170

175

180

185

190

195

200

205

35 36 37 38 39 40 41
94

96

98

100

102

104

106

108

180 185 190 195 200 205

DORODNE ROŚLINY
MILKSTAR to okazała, bogato ulistniona  
kukurydza z dorodnymi kolbami

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY oraz plon suchej masy 
w doświadczeniach niemieckich z roku 2015
MILKSTAR potwierdza w doświadczeniach ogromny potencjał 
produkcji suchej masy z każdego hektara uprawy.

ENERGIA oraz plon suchej masy 
w doświadczeniach europejskich z roku 2015
MILKSTAR produkuje też ogromny potencjał energii z każdego 
hektara uprawy.
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Milkstar inne odmiany
plon suchej masy [dt/ha]

plon suchej masy 8 9
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plon energii

strawność całych roślin

koncentracja energii

plon skrobi

PLON I JAKOŚĆ KISZONKI

8

6

6
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MAS 13.M
szybki wzrost, szybki zbiór 
FAO 220

WYSOKI PLON ZIARNA
wysoki potencjał plonowania na ziarno w grupie wczesnej

ŚWIETNY WCZESNY WIGOR
szczególnie istotny w przypadku wczesnych siewów, zimnej gleby oraz wiosennych 
chłodów

DOBRA ZDROWOTNOŚĆ
dobra tolerancja na fuzariozy to zdrowa roślina i zdrowe ziarno oraz możliwość 
późnego zbioru

KRÓTKI OKRES WEGETACJI
pozwala na uprawę nawet w najchłodniejszych regionach kraju, daje też możliwość 
wczesnego zbioru lub opóźnionego terminu siewu

REKOMENDOWANA NA GRYS
ziarno typu flint o wysokiej gęstości, z dużym udziałem skrobi szklistej, bardzo 
przydatne dla przemysłu młynarskiego

STABILNE PLONOWANIE
wydaje dobry plon w różnych warunkach

NISKA WILGOTNOŚĆ ZIARNA
prawdziwie wczesna odmiana zawsze zbierana przy niskiej wilgotności ziarna

roślina  
raczej niska

kolba  
osadzona

nisko
łodyga

sztywna i zdrowa

MORFOLOGIA

14
liczba rzędów

30-32
liczba ziaren w rzędzie

310
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

stanowiska 
dobre

stanowiska 
słabsze

90-95 tys. 
roślin/ha

85 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na glebach 
od słabszych do dobrych  

ziarno

UŻYTKOWOŚĆ

grys
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Pierwszą zaletą odmiany MAS 13.M jest krótki okres wegetacyjny, który gwarantuje 
niską wilgotność zbioru niezależnie od warunków klimatycznych w danym roku. Jest 
to szczególnie przydatne w chłodniejszych rejonach Polski, gdzie ograniczona suma 
temperatur wyklucza uprawę późniejszych odmian.
MAS 13.M to również bardzo dobry wybór w centrum i na południu Polski - dobrze toleruje 
opóźnione siewy, pozwala na wczesne zbiory. Mimo krótkiego FAO zaskakuje dobrym 
plonem.
Rośliny MAS 13.M charakteryzują się wyjątkowym wigorem początkowym, co jest bardzo 
ważne w trakcie chłodnych wiosen. Kolby są bardzo zdrowe, ziarno jest żółte o wysokiej 
gęstości i dużym udziale skrobi szklistej.

Matthieu Chaix, Maïsadour Semence

REKOMENDACJA HODOWCY

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

MAISADOUR
pojedynczy
flint
Wielka Brytania,
Holandia

PRZECŁAW

26,4 %
107,7 dt/ha

KOŚCIELNA WIEŚ

19,4 %
105,7 dt/ha

SMOLICE

21,1 %
115,8 dt/ha

GŁĘBOKIE

21,6 %
107,8 dt/ha

MARIANOWO

25,8 %
109,8 dt/ha

RYCHLIKI

24,9 %
108,8 dt/ha

RADOSTOWO

30,5 %
123,4 dt/ha

RARWINO

28,7 %
135,2 dt/ha

wilgotność
plon

w trakcie zbioru

PLONOWANIE I WILGOTNOŚĆ ZIARNA
doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2016
odmiany wczesne

WILGOTNOŚĆ ZBIORU
poletka doświadczalne Maisadour  2016
MAS 13.M jest prawdziwie „wczesną” odmianą, zbieraną przy 
niskiej wilgotności (aż do zaledwie 20%).

ZIARNO TYPU FLINT
posiada cechy poszukiwane przez młyny kukurydziane:

- okrągły kształt
- duży udział skrobi szklistej
- wysoka gęstość
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kolejne miejsca doświadczeń

MAS 13.M średnia pozostałych odmian

BARDZ     DOBRY WCZESNY WIGOR
szybki i równy start roślin wiosną

PLONOWANIE I WILGOTNOŚĆ ZIARNA
poletka doświadczalne CM Agropol, okolice Gryfina  2016
MAS 13.M nie posiada imponujących kolb, jednak pod 
względem plonu jest na drugim miejscu: 11 ton suchego ziarna. 
Nie liczy się tutaj rozmiar - liczy się REGULARNOŚĆ.
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MAS 13.M inne odmiany

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3423



18

MOCORA
zdaje egzamin w trudnych warunkach 
FAO 230-240

MASYWNA KUKURYDZA KISZONKOWA
grube łodygi i obfite ulistnienie

STABILNE PLONOWANIE
dobrze radzi sobie na glebach lżejszych, dobrze znosi okresy suszy

DOBRY STAY GREEN
rośliny dłużej akumulują składniki pokarmowe, a masa roślinna łatwiej się zakisza 
dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach

INTENSYWNY WZROST POCZĄTKOWY
lepszy start roślin i duża tolerancja na chłody wiosenne pozwalają na wczesny siew

DUŻY UDZIAŁ KOLB W PLONIE
poprawia jakość kiszonki

UNIWERSALNOŚĆ
może być użytkowana zarówno na kiszonkę jak i na ziarno

MOCORA to trójliniowy mieszaniec z grupy średniowczesnej kiszonkowej. Najbardziej 
charakterystyczne cechy odmiany to wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu 
i grubej łodydze. W bardzo suchym 2015 roku MOCORA wyróżniała się na polach 
szczególnie długim utrzymaniem zieleni i dużą, mocną kolbą. W każdym roku i na 
każdym nieomal stanowisku osiąga wysokie plony masy do zakiszania z dużym 
udziałem kolb, lubiana przez rolników. Odmiana dobrze znosi niedobory wody i jest 
szczególnie polecana na lżejsze gleby oraz w rejony mniej korzystne klimatycznie.

REKOMENDACJA HODOWCY

ziarno

kiszonka

UŻYTKOWOŚĆ

14
liczba rzędów

34
liczba ziaren w rzędzie

340
masa tysiąca ziaren [g]

SKŁADNIKI PLONU

70-80 tys. 
roślin/ha

85-90 tys. 
roślin/ha

ZALECANA OBSADA

roślina  
dość wysoka

kolba  
osadzona

nisko

MORFOLOGIA

STANOWISKO GLEBOWE

Do uprawy na glebach 
lżejszych oraz w rejonach mniej 
korzystnych klimatycznie

fuzarioza roślin 7

TOLERANCJA NA CHOROBY
CHARAKTERYSTYKA 

AGRONOMICZNA

plamistość liści
głownia guzowata

wczesny wigor
tolerancja na chłody
stay-green
wyleganie korzeniowe
łamliwość roślin

8,5

6 8

8 8

6

6
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9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

HODOWCA 
MIESZANIEC 
TYP ZIARNA

REJESTRACJA

Freiherr von Moreau
trójliniowy
flint-dent
Włochy
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PROGRAM PIELĘGNACJI KUKURYDZY

00 12 14 18 333216 17 51przed siewem

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rosahumus 
kwasy humusowe 85% 

3-6 kg/ha

ASX Corn 8-20-30 
granulowany nawóz NPK 

8-20-30 z S (3%),  
B (0,1%) i Zn (0,1%) 

200-400 kg/ha

Microstar PZ MAX 
50 P, 12 N, 5 S, 2 Zn  

w formie mikronawozu  
20 kg/ha

Microstar PZ 
40 P, 10 N, 11 S, 2 Zn  

w formie mikronawozu  
20 kg/ha

Delsol 
ryzobakterie Pseudomonas Putida  

1-2 l/ha

Rhizosum N 
bakterie Azotobacter Vinelandii  

25-50 g/ha

ASX CaTS + RSM® 
tiosiarczan wapnia (9% CaO, 25% SO₃) stosowany łącznie z RSM poprawia wykorzystanie azotu  

15 l/ha

Activ 5 
0,1–0,25%, poprawia właściwości fizykochemiczne wody używanej do przygotowywania roztworów stosowanych  

w zabiegach ochrony roślin, dzięki czemu zwiększa ich efektywność

Flipper 
zapewnia szybkie zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin

50-200 ml/ha

Defoma 
5–10 ml/100 l cieczy roboczej, likwiduje pianę powstającą przy przygotowaniu cieczy użytkowej agrochemikaliów,  

przez co ułatwia ich stosowanie i zapobiega stratom

ASX CaTS 
tiosiarczan wapnia (9% CaO, 25% SO₃)

5-10 l/ha

ASX Tytan plus 
0,6% tytanu (Ti), 2% boru (B), fitohormony

0,2-0,4 l/ha

ASX Krzem plus 
2,5% krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego, B (0,3%), Cu (0,6%), Zn (0,6%), Mn (0,5%)

0,5 l/ha

 
nikosulfuron (040 OD)

1,0 l/ha

ASX Fosfor plus 
NPK i mikroelementy

2-4 kg/ha

Rosasol 8-17-41 
NPK i mikroelementy

4-5 kg/ha

Zinc 750 
cynk (Zn) 600 g w litrze 

0,5-1 l/ha

Rosasol 15-30-15 lub Rosasol 8-50-12 
NPK i mikroelementy 

4-5 kg/ha

Mikrostar complex 
mikroelementy: Zn, Mn, Cu, B, Fe, Mo, Co

1 kg/ha

Lamina Vigor 
NPK, mikroelementy oraz koncentrat z alg (55%) zawierający laminarynę  

i inne substancje biologicznie aktywne 
3-5 l/ha

Startus Active 
NPK 9-3-7, formuła Acreciactiv, syntetyczne aminokwasy  

oraz kwasy humusowe
3-5 l/ha

Amigo 
zapewnia lepsze działanie herbicydów nalistnych 

1,0-1,5 l/ha

 

LEGENDA:
nawożenie i pielęgnacja gleby

mikronawozy
nawożenie dolistne

biostymulacja
zwalczanie chwastów

adiuwanty

Zeagran 
bromoksynil, terbutylazyna

1,6-2,0 l/ha
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TECHNIKI STOSOWANIA NAWOZÓW
Jednym z podstawowych czynników, który decyduje o efektywności nawożenia, jest technika stosowania nawozów. W kukurydzy 
uprawianej w szerokie rzędy bardzo efektywna jest technika nawożenia zlokalizowanego, którego istota polega na wprowadzeniu 
nawozu bezpośrednio w sąsiedztwo nasion lub korzenia, co pozwala na ograniczenie dawki składników pokarmowych poprzez 
zwiększenie ich koncentracji w strefie ukorzenienia się rośliny. Przy nawożeniu zlokalizowanym istnieje możliwość ograniczenia 
dawki nawozów mineralnych od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w porównaniu do nawożenia tradycyjnego, gdyż o tyle 
zwiększa się efektywność nawożenia.

Startowe nawożenie zlokalizowane w uprawie kukurydzy 
może być realizowane w wielu wariantach, przy czym  
w praktyce najbardziej rozpowszechnione jest nawożenie 
rzędowe w wersji na skos, równolegle, lecz kilka centymetrów 
poniżej rzędu wysiewanych nasion. Uzyskuje się w ten 
sposób wysoką koncentrację składników pokarmowych 
w pobliżu rozwijającego się korzenia. Zwiększa to ich 
dostępność, co jest szczególnie ważne w początkowych 
fazach rozwojowych kukurydzy, kiedy to słabo rozwinięty 
system korzeniowy wymaga dużego stężenia składników  
w glebie. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do fosforu, 
który rośliny potrzebują w stosunkowo dużych ilościach 
na początku wegetacji, a składnik ten nie dość, że słabo 
przemieszcza się w glebie, to w niskich temperaturach jego 
pobieranie jest utrudnione. A trzeba mieć na uwadze, że 
rośliny dobrze odżywione fosforem od początku wegetacji 
lepiej gospodarują azotem - głównym składnikiem 
plonotwórczym.

W praktyce nawożenie kukurydzy polega na stosowaniu 
jesienią lub wczesną wiosną całości lub zdecydowanej 
większości nawozów potasowych oraz części dawki 
nawozów fosforowych jeśli gleba jest mało zasobna w ten 
składnik. Natomiast wiosną łącznie z siewem wprowadza się 
pozostałą część fosforu, a często także część azotu. Zwiększa 
się w ten sposób lokalne stężenie fosforu (również innych 
stosowanych składników, np. cynku), jednocześnie zasolenie 
gleby jest na tyle niskie, że nie zakłóca wschodów. W sytuacji, 
gdy zasobność gleby w przyswajalny fosfor znajduje się 
co najmniej na poziomie średnim, to nawozy zawierające 
ten składnik należy zastosować w sposób zlokalizowany  
w całości.

STARTOWE NAWOŻENIE KUKURYDZY
Kukurydza jest rośliną o ogromnym potencjale plonotwórczym. Do jego optymalnego wykorzystania niezbędne są przede 
wszystkim woda i azot. Racjonalna gospodarka azotowa poprawia efektywność wykorzystania wody - zmniejsza się zużycie wody 
na jednostkę plonu. 
Z kolei dla optymalnego wykorzystania azotu niezbędne jest nie tylko precyzyjne ustalenie dawki, wybór nawozu czy terminu 
stosowania. Równie ważne jest to, aby azot był odpowiednio zbilansowany innymi makro oraz mikroskładnikami. Wymaga to od 
rolnika w pierwszej kolejności uregulowania odczynu gleby (pH gleby ma między innymi istotny wpływ na dostępność składników 
pokarmowych, a także na jej pojemność wodną) a następnie odpowiedniego stosowania fosforu, potasu, magnezu i siarki oraz 
cynku, boru i manganu.

MICROSTAR PZ
startowe nawożenie kukurydzy 
mikronawóz

NAWOŻENIE 
TRADYCYJNE

150-400 kg/ha

NAWOŻENIE 
ZLOKALIZOWANE
100-200 kg/ha
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MICROSTAR PZ

Pierwszym dostępnym w Polsce mikrogranulowanym nawozem do wysiewu 
razem z nasionami był Microstar PZ. Dziś jest to jeden z głównych nawozów 
stosowanych przez rolników dla zapewnienia kukurydzy szybkiego i bezpiecznego 
startu niezależnie od warunków pogodowych panujących wiosną, które w polskich 
warunkach potrafią być trudne. Pokazała to wiosna 2017, kiedy aż do początków 
maja temperatura gleby nie sprzyjała wschodom i rozwojowi kukurydzy posianej już  
w pierwszej połowie kwietnia.

W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się startowe nawożenie polegające na umieszczeniu 
specjalnie skomponowanego nawozu w postaci mikrogranulatu (zawierającego w swym składzie szybko 
dostępny fosfor, azot, siarkę oraz cynk) w bezpośredniej bliskości nasion. Mikrogranulowany nawóz 
trafia do bruzdy siewnej dokładnie w to samo miejsce co nasiona. Celem tego typu nawożenia jest 
przełamanie bariery fizjologicznej rośliny polegającej na słabym pobieraniu składników pokarmowych 
(szczególnie fosforu) w niskich temperaturach. Dzięki temu rośliny łagodniej znoszą stres termiczny, co 
objawia się ich większą dynamiką wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych. Trzeba mieć na uwadze, 
że zawiązek kolby u kukurydzy pojawia się już w stadium 5-6 liści. Stąd też bardzo ważne jest, aby rośliny 
były prawidłowo odżywione od samego początku wegetacji. Dotyczy to również cynku, gdyż składnik 
ten między innymi korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, co z jednej strony ułatwia 
pobieranie przez rośliny składników pokarmowych, a z drugiej zwiększa ich odporność na suszę, gdyż 
rośliny są w stanie pobierać wodę z głębszych warstw gleby.

P2O5 SO3 ZnNnawóz

40 11 2

50 5 2
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MICROSTAR PZ

MICROSTAR PZ MAX

SKŁAD
Microstar PZ i Microstar PZ MAX

EFEKTY STOSOWANIA MICROSTAR PZ I PZ MAX
Wprowadzenie do systemu nawożenia nawozu Microstar PZ pozwala na 
osiągnięcie większych plonów, nawet w warunkach ograniczenia zalecanych 
dawek fosforu do 75%.

„W sytuacji stosowania nawozu Microstar PZ redukcja dawki fosforu do 25% 
rekomendowanej ilości pozostaje bez wpływu na poziom plonu.”

dr J. Potarzycki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014

NAWOŻENIE 
ULTRAZLOKALIZOWANE

20-30 kg/ha

WPŁYW MICROSTAR PZ 
NA PLONOWANIE 2 ODMIAN 
KUKURYDZY UPRAWIANEJ  
NA ZIARNO
IHAR Radzików 2011
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AZOT Z POWIETRZA
Azot znajdujący się w przyrodzie pochodzi z powietrza, w którego składzie jest go aż 78%. 
Żeby uzmysłowić sobie, jak to jest dużo, odpowiedzmy sobie na pytanie: ile azotu znajduje się w 1-metrowej warstwie powietrza 
nad hektarem pola? 1 ha to 10000 m2 x wysokość 1 m daje nam 10000 m3. 1 m3 powietrza waży 1,275 kg, czyli nad hektarem do 
wysokości 1 metra jest go 12,75 tony. W tej ilości jest nieomal 10 ton czystego azotu, czyli więcej niż znajduje się w jednym tirze 
załadowanym saletrą amonową!

Wszyscy wiemy, jak dobrym jest stanowisko glebowe po uprawie roślin 
motylkowych. Rośliny te dzięki zdolności współżycia z bakteriami 
brodawkowymi Rhizobium nie wymagają nawożenia azotowego oraz 
gromadzą azot związany przez bakterie. Azot ten jest stopniowo uwalniany 
z resztek pożniwnych i wykorzystywany przez rośliny następcze.

Zdolność wiązania azotu atmosferycznego posiadają również bakterie 
wolnożyjące w glebie m.in. Azotobacter vinelandii. Zasiedlają one ryzosferę 
roślin uprawnych, dzięki czemu asymilowany przez bakterie azot jest dla 
upraw bardzo łatwo i szybko dostępny. Poprawiają również sprawność 
biologiczną gleby. Zapewniają dobre zaopatrzenie roślin w azot nawet  
w niekorzystnych warunkach, takich jak susza czy zimno!

RHIZOSUM N
żywa fabryka azotu 
Azotobacter vinelandii

ODŻYWIANIE KUKURYDZY AZOTEM
Kukurydza, jak każda roślina, by wyprodukować plon, potrzebuje azotu. W tej uprawie dostarcza się go w początkowym okresie, 
z reguły dzieląc przewidywaną dawkę azotu na dwie części. Pierwsza dawka (50-70% N) aplikowana jest najczęściej w postaci 
mocznika, który przy początkowo małym zapotrzebowaniu kukurydzy na azot dostępny jest stosunkowo długo. Pozostałą część 
azotu można podać, gdy kukurydza jest w fazie 4-6 liści.

STRATY AZOTU
Zastosowany do gleby azot mineralny ulega w niej przemianom.  
Część z nich sprawia, że jest on dostępny dla roślin. Jednak część 
przemian azotu prowadzi do strat, np. przez ulatnianie się do 
atmosfery w postaci amoniaku. Producenci nawozów, próbując 
zapobiec stratom (przekraczającym często 50%), opracowują 
nawozy, które wolniej podlegają przemianom, np. nawozy  
z inhibitorem ureazy. Straty są mniejsze, jednak nadal od chwili 
zastosowania nawozu azotowego jest go do dyspozycji roślin coraz 
mniej. Tymczasem zapotrzebowanie kukurydzy na azot rośnie 
wraz z przebiegiem wegetacji. Częściowo to zapotrzebowanie,  
zwłaszcza na glebach żyznych, zaspokajane jest przez nasilające się 
procesy mineralizacji składników pokarmowych z gleby. 
Rosnące zapotrzebowanie kukurydzy na azot pokazuje wykres 
obok.

Czy można efektywnie dostarczyć azot w uprawie kukurydzy w okresie późniejszym?
To pytanie znajduje pozytywną odpowiedź naukowców, którzy postanowili zaradzić problemowi strat azotu i „zaprzęgli do pracy” 
bakterie, które wiążą azot z powietrza.

Dzięki wieloletnim poszukiwaniom i badaniom różnych szczepów bakterii opracowano RHIZOSUM N, produkt zawierający 
bakterie Azotobacter vinelandii - bakterie wolnożyjące, wiążące azot wprost z powietrza. Posiadają one umiejętność wiązania azotu  
podobną do bakterii brodawkowych żyjących w symbiozie z roślinami motylkowymi.
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EFEKTY STOSOWANIA RHIZOSUM N
Przez 3 lata badaliśmy w Polsce wpływ 
Rhizosum N na plonowanie różnego 
rodzaju upraw. 
Zarówno w niesprzyjającym plonowaniu 
roku 2015, jak i pełnym obfitości roku 
2016, kukurydza z pola z Rhizosum N 
wydała plon większy o około dwie tony. 

Wyniki przeprowadzonych badań mówią 
same za siebie!

Rhizosum®

N

WPŁYW STOSOWANIA RHIZOSUM N NA PLONOWANIE KUKURYDZY
w badaniach IUNG, RZD Grabów

2015 2016

MTZ [g]plon [t/ha]obiekt

252,1

256,8

261,2

265,7

243,8

264,8

4,00

5,72

2,97

6,33

5,59

6,74

kontrola I pełna dawka N
18+115+46

Rhizosum N 25g/ha + 1/3 dawki N
18+36,8+13,8

kontrola II 1/3 dawki N
18+36,8+13,8

Rhizosum N 50g/ha + 1/3 dawki N
18+36,8+13,8

Rhizosum N 25g/ha + pełna dawka N
18+115+46

Rhizosum N 25+25g/ha + 1/3 dawki N
18+36,8+13,8

MTZ [g]plon [t/ha]obiekt

347,0

347,9

351,8

352,2

354,1

353,3

347,5

12,00

12,60

9,83

12,80

14,20

14,00

13,35

kontrola I pełna dawka N
16,8+92+50,4

Rhizosum N 25g/ha w fazie 6-8 liści pełna dawka N
16,8+92+50,4

kontrola II 1/3 dawki N
16,8+32,2+16,8

Rhizosum N 25g/ha przed siewem 1/3 dawki N
16,8+32,2+16,8

Rhizosum N 25g/ha przed siewem pełna dawka N
16,8+92+50,4

Rhizosum N 25g/ha w fazie 6-8 liści 1/3 dawki N
16,8+32,2+16,8

Rhizosum N 50g/ha przed siewem 1/3 dawki N
16,8+32,2+16,8

4,00

5,72

pl
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a]

kontrola - pełna dawka N
18+115+46
Rhizosum N - 25g/ha + 1/3 dawki N
18+36,8+13,8

12
14
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 [t
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kontrola - pełna dawka N
16,8+92+50,4
Rhizosum N - 25g/ha w fazie 6-8 liści 
+ 1/3 dawki N 16,8+32,2+16,8

więcej na stronie rhizosumn.pl oraz na stronie agrosimex.pl

RHIZOSUM N ZAWIERA WYSELEKCJONOWANY 
SZCZEP BAKTERII AZOTOBACTER VINELANDII, 
KTÓRY AKTYWNIE WIĄŻE AZOT Z POWIETRZA.  

OPAKOWANIE RHIZOSUM N TO 25 MILIARDÓW J.T.K. 
(JEDNOSTEK TWORZĄCYCH KOLONIE) TYCH BAKTERII, CO JEST 
ZALECANĄ DAWKĄ NA HEKTAR ZIEMI.




