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Typ odmiany 
SC - odmiana mieszańcowa dwuliniowa

TC - odmiana mieszańcowa trójliniowa

DC  -  odmiana mieszańcowa czteroliniowa

Przeznaczenie

 -  bardzo zalecane

  -  zalecane

  -  możliwe

  -  możliwe w małym zakresie

 - cecha wybitna

COBORU - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych

PZPK - Polski Związek Producentów Kukurydzy

BSA, UKSUP, UKZUZ - instytucje rejestrujące i badające 

odmiany w Niemczech, na  Słowacji i w Czechach

Doświadczenia CCA - doświadczenia  rozpoznawcze, 

w których badane są odmiany ze Wspólnotowego 

Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)

Doświadczenia PDO (PDOiR) - porejestrowe 

doświadczalnictwo odmianowe i rolnicze (PDOiR) 

- badane są odmiany zarejestrowane w Polsce 

i niektóre odmiany z CCA po 2 latach badań 

w doświadczeniach rozpoznawczych

SDOO - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian COBORU

LEGENDA

Tempo dojrzewania ziarna. 
Rozwój początkowy
 - przeciętnie 

 - szybko

 - bardzo szybko

Potencjalny plon ziarna. Omłacalność. Masa tysiąca ziaren (MTZ). 
Plon suchej masy. Koncentracja energii. Dojrzewanie reszty rośliny. 
Odporność na wyleganie. Tolerancja na Fusarium spp. Wzrost roślin 
 - niski

 - niski do średniego

 - średni do wysokiego

 - wysoki

 - bardzo wysoki

Dojrzewanie łodygi i liści
efekt stay-green
 - bardzo długo zielona reszta rośliny 

 - długo zielona reszta rośliny

 - równomierne dojrzewanie ziarna i reszty rośliny

 - szybsze zamieranie reszty rośliny

Typ ziarna
f - fl int (ziarno okrągłe)

ffd - fl int-fl int-dent (przewaga fl int)

fd - fl int-dent (pośredni) 

fdd - fl int-dent-dent (przewaga dent)

d - dent (ziarno zębokształtne)  

Stanowisko

Słabe gleby - lekkie, przepuszczalne, szybko ogrzewają się wiosną, okresowo suche, 

często mozaikowate, o niskim pH  i ograniczonej zawartości próchnicy 

Zimne gleby - gleby zwięzłe, wolno ogrzewające się wiosną, okresowo nadmiernie wilgotne 

Kierunek użytkowania

- na ziarno

- na kiszonkę

- na przemiał (grys)

- na biogaz

!
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CORYPHEE 170/180 EU 2008      fd TC           8

SEVERUS 180/190 EU 2012      ffd TC           9

PODIUM 200/200 2009      fd TC           10

SILVINIO 210/200 2012      fd TC           11

KWINNS 220/230 EU 2013      ffd TC           12

KWS NESTOR 220/220 EU 2014      fd TC           13

AMBROSINI 220/220 2011      fd TC           14

RIVALDINIO KWS 220/230 2014      fd SC           15

AMADEO 230/230 2007      ffd SC           16

RICARDINIO 230/240 2010      fd SC           17

SILVESTRE 220/230 2007      fd TC           18

TOURAN -/230 2009      fd TC           19

CAROLINIO KWS 230/240 2015      fd TC           20

AMOROSO 240/250 2008      ffd SC           21

JUVENTO 240/240 EU 2014      fd TC           22

AGRO YOKO -/240 EU 2009      fd TC           23

GOTTARDO KWS 230/240 EU 2014      fd SC           24

TONINIO 240/250 EU 2012      fd TC           25

AGRO POLIS 230/240 EU 2015      fd SC           26

AMAMONTE 250/260 2013      fd DC           27

MILLESIM 250/250 2013      fd SC           28

KADURAS 250/250 EU 2012      d SC           29

KWS 5133 ECO 250/250 2009      fd TC           30

RONALDINIO 260/260 2008      fd TC           31

GROSSO 260/260 2012      fd SC           32

CASSILAS 260/260 2011      fd SC           33

BEATUS 260/260 2007      fd TC           34

KOHERENS 270/280 EU 2008      fd SC           35

KWS 2323 270/270 EU 2014      d SC           36

CASCADINIO 270/280 EU 2013      fd TC           37

KRYSALIS 270/280 EU 2012      fdd SC           38

AGRO VITALLO 280/280 EU 2012      fd SC           39

ATLETICO -/280 EU 2006      fd TC - - -        40

KWS 9361 280/280 EU 2011      d SC           41

OSCARRO 290/- EU 2013      d SC           42
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WSTĘP

Niemiecka fi rma nasienna KWS od ponad 150 lat hoduje i produkuje nasiona roślin rol-

niczych. Co roku wprowadza na rynek nowe i coraz lepsze odmiany, które spełniają 

oczekiwania plantatorów kukurydzy i przemysłu przetwórczego.

Odmiany hodowli KWS od wielu lat potwierdzają swoje doskonałe przystosowanie 

do uprawy w warunkach klimatycznych Polski - w uprawie na kiszonkę i ziarno. Od kilku 

lat do pozycjonowania odmian przeznaczonych na ziarno używamy dochodu brutto*, 
który pokazuje różnice pomiędzy odmianami w złotówkach, a jest wyliczany z różnicy 

dochodu sprzedaży suchego ziarna i kosztów suszenia tym samym wzorem dla wszyst-

kich odmian, biorących udział w doświadczeniach porejestrowych i rozpoznawczych 

COBORU.

W sezonie 2013 odmiany KWS zajęły trzy najwyższe miejsca w rankingu odmian bada-

nych w PDO pod względem wartości brutto plonu: 1. AMOROSO, 2. MILLESIM, 

3. SILVINIO. W roku 2014 odmiany hodowli KWS zajęły ponownie czołowe miejsca 

w grupie wczesnej i średniowczesnej (wśród 77 odmian) pod względem dochodu brutto: 

1. RICARDINIO, 2. SILVINIO, 3. TONINIO i 6. CAROLINIO KWS.

    W rankingu odmian badanych na północy Polski w roku 2014 pod względem wartości 

dochodu brutto 1. miejsce zajęła odmiana SEVERUS, 2. miejsce CAROLINIO KWS, 

3. CORYPHEE. Odmiany hodowli KWS od wielu lat potwierdzają swoją wybitną przy-

datność do uprawy na ziarno w najzimniejszych regionach.

    Dla hodowców bydła ważny jest plon ogólny suchej masy, ale o wartości energetycz-

nej kiszonki świadczy udział plonu suchej masy kolb, który im jest większy, tym otrzymu-

jemy bardziej energetyczną kiszonkę. 

    Znacząca część energii z kiszonki z kukurydzy pochodzi z ziarna, dlatego dla krów 

mlecznych należy wybierać odmiany o najwyższym plonie ziarna typu fl int-dent, a jego 

udział w kiszonce  decyduje o wartości energetycznej odmiany. TOURAN, RONALDINIO, 

RICARDINIO, AMBROSINI to odmiany, które dają od wielu lat najwyższy udział plonu 

kolb w plonie ogólnym całych roślin na kiszonkę.

    Wybór właściwej odmiany do uprawy to zawsze bardzo odpowiedzialna decyzja. 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z pracownikami KWS Polska i auto-

ryzowanymi dystrybutorami materiału siewnego KWS oraz korzystania z najlepszej 

genetyki hodowli KWS.

   Życzymy stabilnych, wysokich i rentownych plonów!

     dr Adam Majewski

     Product  Manager ds. Kukurydzy* Dochód brutto (DB) = dochód uzyskany ze sprzedaży suchego ziarna - koszty suszenia ziarna

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU i PZPK 2014. 
Grupa wczesna i średniowczesna. Średnia z całej Polski (7 miejscowości)

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia  rozpoznawcze CCA COBORU i PZPK 2014 
na północy Polski

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia porejestrowe PDO COBORU 2014.
Udział kolb i plon suchej masy. Wszystkie grupy wczesności. Średnia z 19 SDOO.
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CORYPHEE
Z 170 / K 180

Ultrawczesna na ziarno i kiszonkę

Profil odmiany

Na ziarno
 ultrawczesna odmiana ziarnowa - 24,6% wilg. podczas zbioru i plon 

 suchego ziarna 10,83 t/ha, najsuchsza wśród 37 badanych odmian 

 w CCA COBORU na północy Polski w 2014 r. 

 doskonale oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - najsuchsze ziarno

 (23,6% i plon suchego ziarna 11,56 t/ha) wśród 117 badanych odmian

 w CCA COBORU w całej Polsce w 2014 r. 

 polecana do przemiału na grys

 stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.

Na kiszonkę
 bardzo wysoki (ponad 57%) udział kolb w plonie ogólnym suchej masy

 wysoka koncentracja energii w kiszonce - ponad 44% wskaźnik 

 koncentracji energii

 wydłużony okres przydatności do zbioru

 tolerancja na Helminthosporium i Kabatiella

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rozpoznawcze 
CCA COBORU i PZPK 2014 na północy Polski

Sprawdzona wczesna genetyka na trudne stanowiska  

Profil odmiany

Na ziarno
 bardzo wczesna odmiana ziarnowa - 26,4% wilg. podczas zbioru i plon 

 suchego ziarna 11,69 t/ha w CCA COBORU na północy Polski w 2014 r. 

 relatywnie wysokie plony suchego ziarna

 sprawdzona w całej Polsce i północnej Europie

 niskie i stabilne rośliny, tolerancja na Fusarium spp.

Na kiszonkę
 bardzo wysoki (ponad 56%) udział kolb w plonie

 wysoka koncentracja energii 

 na kiszonkę dla wysokowydajnych krów

 toleruje wczesne i opóźnione terminy siewu

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna ffd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Plon ziarna i wilgotność SEVERUS 
w porównaniu do średniej. Doświadczenia hodowlane KWS 
w Polsce 2013

SEVERUS
Z 180 / K 190
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PODIUM
Z 200 / K 200

Pewny i stabilny plon wczesnego ziarna i kiszonki

Profil odmiany

Na ziarno
 wczesna odmiana ziarnowa o wysokim plonie - 25,7% wilg. 

 podczas zbioru i plon suchego ziarna  11,5 t/ha w doświadczeniach

 PDO COBORU w całej Polsce w 2011 r.

 otwarta koszulka kolby ułatwia dosychanie

 ziarno doskonałe do przemiału na grys

 stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.

Na kiszonkę
 bardzo wysoki (ponad 54%) udział kolb w plonie

 wysoka koncentracja energii w kiszonce

 zawiera gen przedłużonej zieloności reszty rośliny

 polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe
PDO COBORU 2007-2009

Wielokrotny rekordzista grupy wczesnej w COBORU  

Profil odmiany

Na ziarno
 1. miejsce w wysokości plonu w PDO COBORU w 2014 r. w grupie 

 wczesnej - 26,1% wilg. podczas zbioru i plon suchego ziarna 11,92 t/ha

 1. miejsce wśród wszystkich grup wczesności w PDO COBORU 

 w 2014 r. i 2. miejsce w 2013 r. pod względem wartości dochodu brutto

 2. miejsce w grupie wczesnej: 25,7% wilg. podczas zbioru 

 i plon suchego ziarna 13,16 t/ha w doświadczeniach rozpoznawczych 

 CCA COBORU w całej Polsce w 2014 r.

 sprawdzone do produkcji grysu

 bardzo dobra omłacalność

 stabilne rośliny, tolerancja na Fusarium spp.

 średniowysokie rośliny z nisko osadzonymi kolbami typu flex, 

 dojrzewają równolegle z ziarnem

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe PDO COBORU 
i PZPK 2014. Grupa wczesna. Średnia z całej Polski (18 SDOO)

SILVINIO
Z 210 / K 200
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KWINNS
Z 220 / K 230

Wyjątkowo elastyczna i uniwersalna odmiana

Profil odmiany

Na ziarno
 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (11,5 t/ha suchego ziarna 

 i wilgotności 27,5% podczas zbioru) w badaniach rozpoznawczych

 CCA COBORU w 2013 r. 

 polecany do przemiału na grys

 tolerancja na Fusarium spp. i choroby liści (wysoka zdrowotność)

 toleruje wiosenne chłody - doskonały rozwój wiosenny podczas zimnej 

  wiosny 2015 r.

Na kiszonkę
 54,8% kolb w plonie i plon 21,5 t/ha SM całych roślin  

 w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU 2013

 dodatkowe 10 dni przydatności do zbioru - stay-green

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna ffd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Plon suchego ziarna i wilgotność 
podczas zbioru, doświadczenia CCA COBORU i PZPK, 2013
średnia z całej Polski, grupa wczesna

Wysoki plon suchego i zdrowego ziarna

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Plon suchego ziarna i wilgotność ziarna 
podczas zbioru. Doświadczenia wstępne COBORU 2012.
Średnia z 5 miejscowości

KWS NESTOR
Z 220 / K 220

Profil odmiany

Na ziarno
 w badaniach wstępnych COBORU w 2012 r. uzyskał 13,19 t/ha 

 suchego ziarna o wilgotności 14% i wilgotności 23,2% podczas zbioru

 ziarno oddaje szybko wodę przed zbiorem

 13,7 t/ha plonu ziarna i 25% wilgotności podczas zbioru 

 w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.

 stabilnie wysokie plony na różnych stanowiskach 

Na kiszonkę
 ponad 55,8% kolb w plonie i wysoka strawność całych roślin 72,7 

 do 74,2% (w zależności od terminu zbioru i lokalizacji 

 - w latach 2010-2011)
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AMBROSINI
Z 220 / K 220

Mistrz gleb mozaikowatych 

Profil odmiany

Na ziarno
 11,8 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 25,9% w dośw.

 porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 w całej Polsce

 12,2 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 30,4% w dośw.

 porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 na północy Polski

 12,56 t/ha suchego ziarna i wilg. podczas zbioru 24,7% 

 w CCA COBORU 2012 i 12,57 t/ha suchego ziarna i wilg. 28%

 podczas zbioru w CCA COBORU 2014

Na kiszonkę
 56,1% kolb w plonie i plon 20,5 t/ha SM całych roślin 

 w dośw. PDO COBORU w latach 2011-2014

 polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia PDO COBORU i PZPK 2011. 
Grupa średniowczesna - średnia z 19 miejscowości

Wybitnie tolerancyjna na patogeny grzybowe liści

Profil odmiany

Na ziarno
 plon suchego ziarna 11,4 t/ha i wilgotności podczas  zbioru 25,7%  

 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2012-2013

 plon suchego ziarna 13,0 t/ha o wilgotności 27% podczas zbioru 

 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i 11,9 t/ha 

 suchego ziarna o wilgot. 27,7 % podczas zbioru w dośw. 

 porejestrowych PDO w 2014 r.

 12,1 t/ha ziarna o wilg. 14% i wilgotności podczas zbioru 31,8% 

 w dośw. porejestrowych PDO na północy Polski w 2014 r.  

Na kiszonkę
 ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM

 bardzo zdrowe liście (odmiana bardzo przydatna w uproszczonych 

 systemach uprawy gleby)

 stay-green - wydłużony termin zbioru na kiszonkę

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania RIVALDINIO KWS 
w doświadczeniach oficjalnych COBORU 2012-2014

RIVALDINIO KWS
Z 220 / K 230



16      Katalog odmian 2016 Katalog odmian 2016      17

AMADEO
Z 230 / K 230

Wielokrotny rekordzista COBORU na północy Polski

Profil odmiany

Na ziarno
 niepobity rekordzista w PDO COBORU na północy Polski, najwyższy 

 plon ziarna w latach 2006-2010

 najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005

 niższe koszty suszenia dzięki dobremu dry-down

Na kiszonkę
 najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych

 2005 i 2006 oraz PDO COBORU 2007, 2008 i 2009

 plon suchej masy kolb 11,7 t/ha w 2011 r. i 12,3 t/ha

   w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU w całej Polsce

 wysokoenergetyczna kiszonka o wysokiej zawartości skrobi

 silny stay-green umożliwia długi zbiór i stabilizuje wysoką strawność 

 reszty rośliny 

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna ffd

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. AMADEO w rejonie północnym Polski
PDO COBORU i PZPK 2006-2014

Rekordowo plonująca na suche i zdrowe ziarno

Profil odmiany

Na ziarno
 1. miejsce (plon suchego ziarna 13,4 t/ha i wilgot. podczas zbioru 24,2%)

 w 2011 r. i 2. miejsce w 2010 r. w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK

 1. miejsce w dochodzie brutto wśród badanych odmian wczesnych 

 i średniowczesnych w badaniach rozpoznawczych COBORU 2014 

 (plon suchego ziarna 13,5 t/ha i wilgot. podczas zbioru 26,3%)

 ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)

 doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)

Na kiszonkę
 wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 

 2011-2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie

 suchej masy 

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania RICARDINIO 
w doświadczeniach oficjalnych COBORU 2009-2014

RICARDINIO
Z 230 / K 240
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SILVESTRE
Z 220 / K 230

Niezawodna od lat - również na słabszych glebach

Profil odmiany

Na kiszonkę
 typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór

 najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach

 rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2005, 2006 i 2007

 ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną 

 zawartość skrobi by-pass w kiszonce

 przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji i na słabszych 

 stanowiskach, gdzie osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą 

 ilością opadów i niską żyznością gleby

 silny stay-green daje dodatkowe 10 dni na zbiór

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC
Kukurydza na kiszonkę, PDO COBORU i PZPK.
Plony z lat 2006-2008 z całej Polski

Najwyższa zawartość skrobi w kiszonce

Profil odmiany

Na kiszonkę
 wysokie plony suchej masy i najwyższe udziały plonu kolb 

 (PDO COBORU i PZPK 2009-2014)

 bardzo wysoka strawność całych roślin - 74,9% strawnej materii organicznej

 (średnia z badań jakości kiszonki w laboratorium KWS 2011-2014)

 niższe dzienne koszty produkcji mleka dzięki najwyższej zawartości 

 skrobi i wysokiej strawności kiszonki

Na ziarno
 wysoki plon ziarna, które wolno oddaje wodę i wybitnie dobry wigor

 początkowy predysponują odmianę do uprawy na kiszone ziarno 

 na zimnych stanowiskach

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na kiszonkę. Udział kolb w plonie ogólnym suchej
masy w doświadczeniach PDO COBORU 2009-2014

TOURAN
- / K 230
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CAROLINIO KWS
Z 230 / K 240

Wybitnie wysoki plon zdrowego ziarna

Profil odmiany

Na ziarno
 1. miejsce w plonie ziarna (12,91 t/ha przy wilg. 14%) i 2. miejsce 

 pod względem dochodu brutto w dośw. rozpoznawczych 

 CCA COBORU na północy Polski

 13,4 t/ha ziarna o wilg. 14% i wilgotności podczas zbioru 26,8% 

 w dośw. rozpoznawczych w całej Polsce w 2014 r.  

 w badaniach rejestracyjnych COBORU 2013-2014 CAROLINIO KWS 

 wykazało najniższe porażenie fuzariozą kolb

Na kiszonkę
 w doświadczeniach rejestrowych 2013-2014 COBORU CAROLINIO KWS 

 uzyskało średnio 20,4 t/ha plonu suchej masy całych roślin 

 i 50,2% udziału kolb w plonie SM

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rozpoznawcze 
CCA COBORU i PZPK 2014 na północy Polski

Wzorowo oddaje wodę z ziarna przed zbiorem

Profil odmiany

Na ziarno
 daje najsuchsze ziarno w grupie średniopóźnej w badaniach PDO 

 (w latach 2012 i 2013 - 89% wilgotności wzorca, 

 w 2011 r. - 94% wzorca, w 2010 r. - 92% i w 2009 r. - 98%)

 ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje 

 wodę do poziomu wilgotności 25-27%

 rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green

 kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie

 ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje 

 o wysokiej przydatności na grys

Na kiszonkę
 optymalny plon suchej masy o wysokiej zawartości skrobi i strawności 

 całych roślin

 rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna ffd

Typ odmiany SC

 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Plon ziarna [dt/ha]

Wzorzec 141,3 108,4 120,8 126 99,9 117,9 103,3 105,3

AMOROSO 138,3 108,6 118,2 125 95,9 119,1 111,6 106,6

Wilgotność ziarna [%]

Wzorzec 27,8 27,2 24,0 26,7 32,2 28,0 28,0 27,7

AMOROSO 27,2 24,3 21,2 25,1 29,6 26,3 26,3 25,8

Wzorzec: 2007 i 2008 średnia z całego zestawu odmian w doświadczeniach 

porejestrowych; 2009-2013 średnia z odmian wpisanych do rejestru badanych 

w grupie średniopóźnej 

* w roku 2014 AMOROSO była badana w PDO w grupie średniowczesnej

AMOROSO w badaniach COBORU i PZPK w latach 2007-2014

AMOROSO
Z 240 / K 250
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JUVENTO
Z 240 / K 240

Wybitna koncentracja energii w kiszonce

Profil odmiany

Na ziarno
 11,3 t/ha suchego ziarna i 27,7% wilg. podczas zbioru 

 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.

 bardzo dobry wigor początkowy

 wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści 

 (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.)

Na kiszonkę
 wysoki potencjał plonu (20,5 t/ha plonu suchej masy całych roślin) 

 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.

 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym

 bardzo dobra stabilność i zdrowotność aż do zbioru

 wybitny wigor początkowy daje pewność wiosennego wzrostu również 

 na zimnych glebach

 stay-green i zdrowe liście to dłuższy o 10 dni termin przydatności do zbioru

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

 Plon ogólny   Udział kolb Wskaźnik koncentracji
 suchej masy  w plonie energii
 [dt/ha]  [%] [%]

JUVENTO 205,4 56 39,2

RONALDINIO 196,7 55,5 37,9

TOURAN 190 56,7 38,9

WZORZEC 200,9 52,5 37,7

Kukurydza na kiszonkę. Wyniki plonowania JUVENTO 
w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2014

Bardzo wysoka i zdrowa odmiana

Profil odmiany

Na kiszonkę
 wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy 

 (wg punktacji BSA - 8)

 rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9)

 strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi 

 w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 84 prób 

 w laboratorium KWS w Einbeck 2011-2012)

 przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę

 wysoka tolerancja na Fusarium spp. i Helminthosporium maydis

 stay-green, stabilna łodyga i zdrowotność liści to dodatkowe 2 tygodnie

 przydatności do zbioru na kiszonkę i niskie ryzyko mikotoksyn w paszy

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia łanowe KWS 2011-2012.
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy

AGRO YOKO
- / K 240
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Profil odmiany

Na ziarno 
 13,77 t/ha plonu suchego ziarna (29,5% wilgot. podczas zbioru) 

 w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2014 r. 

 12,25 t/ha suchego ziarna i 27,1% wilgot. podczas zbioru w PDO COBORU

 w 2014 r. i 1. miejsce w dochodzie brutto w grupie średniowczesnej

 wybitnie wysokie plony suchego ziarna również w trudniejszych 

 warunkach klimatycznych - 1. miejsce w dośw. CCA COBORU i PZPK 

 na północy Polski w 2013 r. (pod względem indeksu plonu i wartości 

 dochodu brutto)

Na kiszonkę
 wysoki potencjał plonu (21,9 t/ha plonu suchej masy całych roślin) 

 w doświadczeniach CCA COBORU w 2013 r. i  56,3 % udziału plonu 

 kolb w plonie ogólnym

 bardzo wysokie rośliny

GOTTARDO KWS
Z 230 / K 240

Bogata w ziarno i wysokostrawna 

Profil odmiany

Na ziarno
 13,54 t/ha suchego ziarna i 27,4% wilg. podczas zbioru 

 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014 r.

 12,37 t/ha suchego ziarna i 32,4% wilg. podczas zbioru 

 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU na północy Polski 

 w 2014 r.

 wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści 

 (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.)

Na kiszonkę
 wysoki potencjał plonu (21,0 t/ha plonu suchej masy całych roślin) 

 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014 r.

 54,6% udziału plonu kolb w plonie ogólnym

 wysoka strawność całych roślin

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

 Plon ogólny   Udział kolb Wskaźnik koncentracji
 suchej masy  w plonie energii
 [dt/ha]  [%] [%]

GOTTARDO KWS 210,3 54,6 42,4

RONALDINIO 216,7 51,9 39,2

TOURAN 212,8 55,5 41,8

WZORZEC 221,3 50,4 40,5

Kukurydza na kiszonkę. Wyniki plonowania GOTTARDO KWS 
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2014

Wysokie plony ziarna i dochód brutto w całej Polsce

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU 
i PZPK 2014. Grupa średniowczesna. Średnia z całej Polski.

TONINIO
Z 240 / K 250
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AGRO POLIS
Z 230 / K 240

Odmiana uniwersalna o podwyższonej zdrowotności 

Profil odmiany

Na ziarno
 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. 

 w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.

 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilg. podczas zbioru 

 w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech 

 (4 miejscowości)

 wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści 

 (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.

Na kiszonkę
 wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) 

 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.

 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014)

 silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru 

 możliwość uprawy na zimnych stanowiskach

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

 Plon ogólny   Udział kolb Wskaźnik koncentracji
 suchej masy  w plonie energii
 [dt/ha]  [%] [%]

AGRO POLIS 206,9 56,1 39,2

RONALDINIO 196,7 55,5 37,9

TOURAN 190 56,7 38,9

WZORZEC 200,9 52,5 37,7

Kukurydza na kiszonkę. Wyniki plonowania AGRO POLIS 
w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2014

Dopasowuje się do różnych stanowisk

Profil odmiany

Na ziarno
 12,8 t/ha ziarna o wilgot. 14% i wilgotności podczas zbioru 25,9% 

 w dośw. rejestracyjnych w Polsce w 2011 r. 

 12,0 t/ha ziarna o wilgot. 14% i wilgotności podczas zbioru 33,6% 

 w dośw. wstępnych w COBORU w 2010 r.

 bardzo dobry wigor początkowy

 dobra omłacalność i łatwość oddawania wody przed zbiorem

Na kiszonkę
 rośliny bardzo wysokie w typie stay-green

 bardzo wysokie, stabilne plony ogólnej suchej masy, energii i kolb

 101,7% plonu ogólnej suchej masy i 104,6% plonu suchej masy kolb

 w porównaniu do średniej z grupy średniopóźnej (COBORU 2011)

 dobra tolerancja na chłody wiosną i jesienią

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany DC

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia rejestrowe COBORU 2012.
Grupa średniowczesna

AMAMONTE
Z 250 / K 260
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MILLESIM
Z 250 / K 250

Rekordowy plon suchego ziarna i dochód brutto

Profil odmiany

Na ziarno
 1. miejsce w plonie suchego ziarna (11,26 t/ha o wilg. 14%) wśród

 wszystkich grup wczesności w doświadczeniach porejestrowych 

 PDO COBORU i PZPK w 2013 r.

 2. miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU 

 w 2011 r. w grupie średniopóźnej

 bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach 

 łanowych KWS w Polsce

 12,98 t/ha ziarna o wilgot. 14% w dośw. rozpozn. CCA COBORU w 2014 r. 

Na kiszonkę
 daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych do produkcji

 kiszonki dla krów mlecznych: ponad 56% udziału kolb w plonie SM

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

Najwcześniejszy dent

Profil odmiany

Na ziarno
 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. 

 dała średni plon suchego ziarna 12,5 t/ha o wilgotności 25,3% 

 w czasie zbioru

 najsuchsze ziarno przed zbiorem w doświadczeniach rozpoznawczych 

 COBORU i PZPK w 2014 r. w grupie średniopóźnej: 26,6% 

 wilgotności ziarna podczas zbioru i plonie 13 t/ha ziarna o wilg. 14%

 dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce 

 na ciepłych i żyznych stanowiskach

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna d

Typ odmiany SC

Doświadczenia na ziarno. Plonowanie odmiany KADURAS. 
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU i PZPK 2012. 
Grupa średniowczesna

KADURAS
Z 250 / K 250

Plon suchego ziarna i wilgotność podczas zbioru, doświadczenia 
PDO COBORU 2013. Grupa wczesna, średniowczesna i średniopóźna 
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KWS 5133 ECO
Z 250 / K 250

Pewnie plonuje również na słabszych stanowiskach

Profil odmiany

Na ziarno
 1. miejsce w plonie ziarna w grupie średniopóźnej dośw. rejestrowych  

 (12,9 t/ha suchego ziarna) i rozpoznawczych (11,9 t/ha suchego 

 ziarna) w 2007 r. oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 r. w badaniach 

 rozpoznawczych i porejestrowych w 2009 r.

 1. miejsce w plonie ziarna (129,6% wzorca, tj. 9,5 t/ha) w ekstremalnie 

 suchym 2006 r. w dośw. wstępnych COBORU

 została wyselekcjonowana w warunkach uprawy ekologicznej,

 cechuje się ponadprzeciętną efektywnością wykorzystania azotu 

 oraz wody i wigorem wzrostu początkowego

Na kiszonkę
 bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb, potwierdzone

 w warunkach praktyki

 wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,58 do 75,84% oraz NEL 

 w zakresie 7,46 do 7,61 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck)

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania KWS 5133 ECO 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 2009-2011

Od 8 lat wzorzec stabilnego plonu ziarna i kiszonki  

RONALDINIO
Z 260 / K 260

Profil odmiany

Na ziarno
 * w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy 

 w Europie!

 nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę

 najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 

 w ekstremalnie suchym 2006 r. (106,9% wzorca plonu suchego ziarna)

 jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych 

 pogodowo ostatnich ośmiu latach

Na kiszonkę
 optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych 

 w użytkowaniu na kiszonkę

 bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7% 

 oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck)

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia PDO COBORU i PZPK 2005-2013.
Plon suchego ziarna RONALDINIO w porównaniu do wzorca1 

1 Wzorzec: 2005-2006 dośw.

 rejestracyjne, średnia z Baltis, 

 PR39H32, Anjou 249; 

 2007-2013 średnia dla odmian 

 średniopóźnych.

*  Doświadczenia rozpoznawcze 

 CCA.   

** Doświadczenia porejestrowe 

 PDO 2008, 2009, 2010, 2011, 

 2012 i 2013.
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GROSSO
Z 260 / K 260

Wysoki potencjał plonowania

Profil odmiany

Na ziarno
 najwyższa ocena plonu ziarna w badaniach w Niemczech 

 (wg punktacji BSA - 9)

 najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian 

 w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010 - 10,7 t/ha ziarna 

 o wilg. 14% (110,7% plonu wzorca grupy średniopóźnej) 

 doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję

 na suszę - doświadczenia ścisłe Agrostat na glebach lekkich w Polsce 

 w 2010 r. 

Na kiszonkę
 w badaniach porejestrowych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 r. 

 plon suchej masy całych roślin (SMCR) 21,3 t/ha i udział kolb 55,6%, 

 a w roku 2013: 20,1 t/ha SMCR i 54,4% udziału kolb w plonie

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Plon suchego ziarna i wilgotność podczas 
zbioru. Doświadczenia PDO COBORU 2012. 
Grupa wczesna, średniowczesna i średniopóźna

Najwyższy plon energetycznej kiszonki

CASSILAS
Z 260 / K 260

Profil odmiany

Na kiszonkę 
 bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa 

 1. miejsce w plonie ogólnym SM i kolb wśród wszystkich odmian

 badanych w dośw. rejestrowych COBORU w latach 2009 i 2010 

 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej 

 w 2010 r.

 1. miejsce w plonie ogólnym SM i plonie kolb w doświadczeniach PDO 

 COBORU i PZPK w roku 2011 

 przekraczający 55% udział kolb w kiszonce

Na ziarno
 bardzo wysokie plony ziarna przydatnego do zakiszania w rękawach 

 ze względu na powolne oddawanie wody przed zbiorem

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU 
i PZPK 2011. Grupa średniowczesna - średnia z 7 miejscowości 
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BEATUS
Z 260 / K 260

Kiszonka z dużym udziałem skrobi

Profil odmiany

Na kiszonkę 
 w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólne w grupie

 średniowczesnej w dośw. COBORU

 nr 1 w plonie ogólnym SM i kolb wśród wszystkich badanych odmian

 kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 

 i PDO 2007

 bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina

 wysoka strawność i udział skrobi w kiszonce

Na ziarno
 bardzo wysokie plony ziarna w dobrych warunkach termicznych 

 ziarno polecane do zbioru „na mokro” i zakiszania

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Kukurydza na kiszonkę. BEATUS w doświadczeniach 
COBORU 2005-2008. Grupa średniowczesna

Wyróżnia się plonem na suchych stanowiskach

KOHERENS
Z 270 / K 280

Profil odmiany

Na ziarno
 bardzo wysokie plony ziarna w dobrych warunkach termicznych, 

 również w warunkach suchych gleb lekkich

 na późny zbiór ziarna

 bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno

 stabilna w plonowaniu w różnych warunkach glebowych 

 i wilgotnościowych 

 ziarno przydatne na grys uprawiane na dobrych stanowiskach 

 w najcieplejszych regionach Polski

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC
Kukurydza na ziarno. Doświadczenia ścisłe Agrostat 
na glebach lekkich 2010. Średnia z 2 miejscowości
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KWS 2323
Z 270 / K 270

Zdrowe ziarno w typie dent

Profil odmiany

Na ziarno
 plon 13,9 t/ha suchego ziarna o wilg. podczas zbioru 27,3% 

 i 5. miejsce pod względem dochodu brutto w doświadczeniach 

 rozpoznawczych COBORU w 2014 r. wśród 117 odmian ze wszystkich 

 grup wczesności 

 najwyższe plony suchego ziarna w doświadczeniach łanowych 

 i ścisłych KWS na południu Polski w latach 2013-2014

 w badaniach rejestracyjnych w Czechach (UKZUZ) drugie najniższe 

 porażenie kolb fuzariozą (wśród 61 badanych odmian)

 doskonały dry-down - dosychanie ziarna przed zbiorem

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna d

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania KWS 2323 
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2014 

Pełne silosy kiszonki bogatej w skrobię

CASCADINIO
Z 270 / K 280

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU 
i PZPK. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb. 
Grupa średniopóźna. Wyniki średnie z 6 miejscowości w roku 2013 

Profil odmiany

Na kiszonkę
 1. miejsce w plonie ogólnej suchej masy (23,7 t/ha) i w plonie suchej

 masy kolb (13,0 t/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) 

 COBORU i PZPK w roku 2013, wśród wszystkich grup wczesności

 wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%

 wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)

 dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)

 odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności 

 do zbioru (szerokie okno żniwne)

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Wzorzec grupy średniopóźnej to średnia z odmian: Alduna, Danubio, DKC3623, 

ES Carmen, Lindsey, Millesim, P9027, SY Enigma, Embelixx, Fisixx, Herkuli CS, 

P8589, Pomeri CS, Rivoxx
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KRYSALIS
Z 270 / K 280

Regularnie wysokie plony ziarna

Profil odmiany

Na ziarno
 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych 

 COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 13,9 t/ha 

 o wilgotności w czasie zbioru 25,3% (wśród 43 badanych odmian)

 13,7 t/ha ziarna o wilg. 14% i wilgotności podczas zbioru 26,8%

 w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2014 r. 

 1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski 

 (plon suchego ziarna 14,0 t/ha o wilgotności 22,5%) w 2012 r.

 odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska w centralnej 

 i południowej Polsce

 średni stay-green

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fdd

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. 
Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU i PZPK 2012.
Grupa średniopóźna. Średnia z całej Polski

Najwyższy plon wśród wszystkich grup wczesności

AGRO VITALLO
Z 280 / K 280

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU 
i PZPK 2014. Grupa średniopóźna. Średnia z 7 miejscowości

Profil odmiany

Na kiszonkę
 nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) 

 w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup 

 wczesności (70 odmian) w 2014 r. i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)

 potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi 

 kolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)

 ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass

Na biogaz
 jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

Na ziarno
 wysokie FAO w typie ziarna flint-dent predysponują odmianę do zbioru  

 w celu zakiszania w rękawach

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany SC
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ATLETICO
- / K 280

Sprawdzona w biogazowniach

Profil odmiany

Na biogaz
 optymalna do produkcji biogazu w całej Polsce

 bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy (wg punktacji BSA - 8)

 wierne plonowanie - co roku wysokie plony

 dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach 

 i praktyce w Polsce, Niemczech i Czechach

 w doświadczeniach łanowych KWS wyróżniła się wysokim plonem

 świeżej i suchej masy w centralnej i północnej Polsce: 20,5 t/ha 

 plonu ogólnego suchej masy o zawartości suchej masy 30,5%, 

 skrobi - 30,4% (średnia za lata 2009-2014)

Na kiszonkę
 na kiszonkę dla bydła opasowego na ciepłych stanowiskach 

 ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass

 szerokie okno żniwne (typ stay-green, zdrowe liście i stabilne  łodygi)

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna fd

Typ odmiany TC

Potwierdzone wysokie plony ziarna

KWS 9361
Z 280 / K 280

Profil odmiany

Na ziarno
 wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce 

 rolniczej i badaniach COBORU

 w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2013 r. uzyskała średni 

 plon 11,21 t/ha suchego ziarna (28,5% wilg. podczas zbioru),

 w roku 2014 - 13,51 t/ha ziarna o wilg. 14% (29,3% wilg. podczas

 zbioru)

 wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych 

 stanowiskach

 ziarno średniej wielkości - łatwo oddaje wodę

  ziarno typu dent

 kolby do końca wypełnione

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna d

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania KWS 9361. 
Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU i PZPK 2014. 
Wyniki z 7 SDOO

Wykorzystanie kukurydzy na biogaz
Odmiany kukurydzy hodowli KWS przeznaczone do produkcji biogazu 

charakteryzują się wysoką efektywnością wykorzystania powierzchni 

uprawnej. Badania naukowe wykazały, że dla produkcji biogazu 

najważniejszy jest całkowity plon suchej masy z 1 ha.

Oprócz plonu suchej masy bardzo ważne jest, aby z silosów lub pryzm 

nie wyciekał sok kiszonkowy, dlatego tak należy dobierać odmiany, 

aby były w stanie osiągnąć 33-35% suchej masy przed zbiorem. 

Należy pamiętać, że we wrześniu często występują przymrozki, 

które zatrzymują wegetację kukurydzy, co uniemożliwia czasem 

osiągnięcie dojrzałości ziarna, a tym samym maksymalnego plonu 

suchej masy całych roślin. Pamiętajmy, że również w odmianach 

biogazowych kolba wnosi prawie 45-50% plonu całkowitego.



42      Katalog odmian 2016 Katalog odmian 2016      43

OSCARRO
Z 290 / -

Sprawdzona w warunkach suszy i upałów

Profil odmiany

Na ziarno
 wysokoplenna odmiana średniopóźna na najcieplejsze stanowiska 

 na południu Polski - 14,31 t/ha suchego ziarna i wilgot. podczas zbioru

 28% (średnia z 4 SDOO COBORU na południu Polski)

 wysokie plony w warunkach suszy i upałów na Słowacji w 2012 r. (wyniki 

 oficjalne  UKSUP: 8,16 t/ha  suchego ziarna i 16,3% wilgot. podczas  zbioru)

 bardzo niska wilgotność ziarna

 rośliny średniowysokie, o nisko osadzonych kolbach

 wybitna tolerancja na wyleganie i fuzariozy łodygi

 bardzo zdrowe liście, tolerancja na Kabatiella zeae

  liście okrywowe kolby otwarte przed zbiorem - szybko oddaje wodę 

 z ziarna

Cechy użytkowe

Kiszonka

Ziarno

Alkohol

Grys

Biogaz

Słabe gleby

Zimne gleby

Stay-green

Typ ziarna d

Typ odmiany SC

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania OSCARRO.
Doświadczenia rozpoznawcze CCA COBORU i PZPK 2014. 
Wyniki z 7 SDOO

 Słabe Dostateczne Dobre
Odmiany zaopatrzenie zaopatrzenie zaopatrzenie
 w wodę  w wodę w wodę

Charakterystyka stanowiska często występują  klasa gleby klasa gleby I-II

 straty spowodowane  IVa-IIIa lub wysoki poziom

 suszą   wód gruntowych

KRYSALIS, KWS 2323,

KWS 9361, OSCARRO  
6,5-7,0 7,5-8,0 8,5-9,0

AGRO VITALLO, AMAMONTE, 

AMBROSINI, AMOROSO, ATLETICO,

BEATUS, CAROLINIO KWS, CASCADINIO, 

CASSILAS, GROSSO,  7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-10,0
KOHERENS, KWINNS, MILLESIM, 

PODIUM, RIVALDINIO KWS,  

RICARDINIO, SILVESTRE,

SILVINIO, TOURAN 
 

AGRO POLIS, AGRO YOKO, AMADEO, 

CORYPHEE, GOTTARDO KWS, 

JUVENTO, KADURAS, 

KWS 5133 ECO, KWS NESTOR,  

7,5-8,0 8,5-9,0 9,0-10,0

RONALDINIO, SEVERUS, TONINIO

  Obsada Ilość wysiewu Odległości między Ilość jednostek Ilość ziaren
 [roślin/m2] [sztuk/m2] ziarnami w rzędzie siewnych  /5 mb rzędu
   [cm] [50 tys. nasion/ha] [sztuk]

 6,5 6,8 19,5 1,37 26

 7 7,4 18,1 1,47 28

 7,5 7,9 16,9 1,58 30

 8 8,4 15,8 1,68 32

 8,5 8,9 14,9 1,79 34

 9 9,5 14,1 1,89 36

 9,5 10,0 13,3 2,00 38

 10 10,5 12,7 2,11 39

Przy siewach wczesnych lub prowadzonych w trudnych warunkach należy zwiększyć ilości wysiewu o 10% w sto-

sunku do zaplanowanej obsady roślin. Koniecznie należy przeprowadzić próbę kręconą i kontrolować na polu 

ilość wysiewu i odległości pomiędzy ziarnami w rzędach.

UWAGA!
Przedstawione w niniejszym katalogu wyniki i właściwości odmian są potwierdzone w praktyce rolniczej i podane 

w dobrej wierze. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że uzyskanie tych wyników i właściwości odmian 

uzależnione jest również od czynników od nas niezależnych, dlatego KWS Polska nie może zagwarantować ani 

ponosić odpowiedzialności za to, że wyniki i właściwości nie zostaną osiągnięte we wszystkich warunkach.

Zalecana obsada [roślin/m2] w zależności od odmiany i stanowiska

Zapotrzebowanie na materiał siewny przy 95% polowej zdolności wschodów
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Praktyczne wskazówki 
do wyboru odmiany kukurydzy

Kukurydza na ziarno

Wybierając odmiany kukurydzy, należy skorzystać z własnych doświadczeń, ale 

przeanalizować też dostępne wyniki doświadczeń rejestrowych, porejestrowych (PDO) 

i rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK. Należy zwracać uwagę na wysokość plo-
nu ziarna (dotyczy to również odmian na kiszonkę) i wilgotności ziarna w czasie 

zbioru, gdyż dopiero te dwie wartości decydują o wartości dochodu brutto.

Już od kilku lat do pozycjonowania odmian przeznaczonych na ziarno używamy 

dochodu brutto, który pokazuje różnice pomiędzy odmianami w złotówkach i jest 

wyliczany z różnicy dochodu ze sprzedaży suchego ziarna i kosztów suszenia. Li-

czony tym samym wzorem dla wszystkich odmian biorących udział w doświadczeniach 

porejestrowych i rozpoznawczych COBORU, pozwala ocenić różnice w plonowaniu 

odmian w złotówkach.

Do wyliczenia dochodu brutto (DB) w tym katalogu użyto wzoru:
DB = dochód ze sprzedaży ziarna (A) - koszty suszenia (B)

A = plon suchy [t/ha] x 550 zł/t*
B = plon ziarna mokrego [t/ha] x 10 [zł/t/%] x (wilgot. ziarna - 14)**

Kukurydza na kiszonkę

Wybierając odmianę kukurydzy na kiszonkę, można brać pod uwagę wiele cech, 

ale z praktycznego punktu widzenia dla hodowców bydła ważny jest plon ogólny su-

chej masy i  wartość energetyczna kiszonki, o której świadczy udział plonu suchej 
masy kolb (badany w COBORU), który im jest większy, tym otrzymujemy bardziej 

energetyczną kiszonkę. Nie podlega dyskusji fakt, że znacząca część energii z ki-
szonki z kukurydzy pochodzi z kolby, a właściwie z ziarna, dlatego dla krów mle-

cznych należy wybierać odmiany o najwyższym plonie ziarna o typie flint-dent, a jego 

udział w zakiszanym materiale decyduje o wartości energetycznej odmiany. TOURAN, 

RONALDINIO, RICARDINIO, AMBROSINI, KWS NESTOR, KWINNS, RIVALDINIO 
KWS, CAROLINIO KWS, JUVENTO, GOTTARDO KWS, AGRO POLIS, AMADEO, 

SILVESTRE, KWS 5133 ECO, AMAMONTE, TONINIO to odmiany KWS, które dają 

najwyższy udział plonu kolb w plonie ogólnym całych roślin na kiszonkę. Mają one 

różne FAO i wymagania glebowe, ale ich wspólnymi cechami są najwyższy udział 
plonu kolb w plonie ogólnym, ziarno typu flint-dent, wyjątkowy wigor początkowy 
i wydłużony okres przydatności do zbioru (stay-green). 

Dzięki wysokiemu udziałowi kolb (skrobi) odmiany naszej hodowli mają najwyższe 
strawności całych roślin wśród odmian dostępnych na rynku i dostarczają najwięcej 

energii na produkcję mleka z porcji skarmianej kiszonki. To przekłada się na codzienne 

oszczędności w produkcji mleka oraz wyższą zdrowotność krów, które dla uzyskania 

wysokiej koncentracji energii w dawce pokarmowej mogą spożywać mniej drogich 

energetycznych pasz treściwych, gdyż energię czerpią ze skrobi w kiszonce. 

Kolejnym źródłem energii dla bydła jest strawne włókno i choć wnosi z kiszonki z kuku-

rydzy znacznie mniejszą porcję, to warto zwrócić na nie uwagę. Odmiany hodowli KWS 

mają sprawdzaną standardowo strawność włókna (m.in. w doświadczeniach oficjal-

nych w Czechach). Porównanie strawności włókna z wyników oficjalnych pozwala 

stwierdzić, że różnice pomiędzy odmianami wynoszą kilka procent i biorąc pod uwagę 

niską wartość energetyczną włókna (w porównaniu do skrobi z kukurydzy), doradzamy 

zwracać uwagę na plon ogólny i udział skrobi odmian na kiszonkę, a strawność włókna 

regulować m.in. terminem zbioru, wybierając odmiany w typie stay-green, które zbie-

rane w fazie czarnej plamki dają gwarancję uzyskania maksymalnego plonu suchej 

masy całych roślin i plonu ziarna w kiszonce. 

Uproszczony filtr wyboru odmiany

Poziom I
  stabilność w latach + FAO

Poziom II ziarno
  wczesność -> plon i wilgotność ziarna

Poziom II kiszonka
  plon suchej masy kolb, udział kolb w plonie

Poziom III ziarno
  typ ziarna - dent czy flint-dent

Poziom III kiszonka
  stay-green czy odmiana tradycyjna

* wartość zależna od aktualnej ceny sprzedaży suchego ziarna

** średni koszt suszenia przyjęty do kalkulacji

Kolejne ważne cechy przy wyborze odmiany to typ ziarna (flint, flint-dent czy dent), 

wigor początkowy, stabilność plonowania w latach i FAO, które często wyznacza ter-

min zbioru. Ponieważ nigdy nie wiemy, jaka będzie pogoda po kwitnieniu kukurydzy 

i jesienią, dlatego warto wybierać więcej odmian z grupy wczesnej i średniowczesnej, 

które można zbierać wcześniej i zwykle ich ziarno jest zdrowsze (zawiera mniej mi-

kotoksyn). Jest to bardzo ważne, gdyż coraz więcej podmiotów skupujących ściśle 

kontroluje zawartość mikotoksyn DON (i innych) w ziarnie.

Typ odmiany o ziarnie flint-dent (z przewagą cech flint) wstępnie wskazuje, że może 

być ona wykorzystana do przerobu młynarskiego (np. na grys), a zebrana na kiszonkę 

zapewni wysoki udział skrobi by-pass. Typ ziarna dent (lub zbliżony do dent) to zwykle  

efektywne oddawanie wody z ziarna (pod warunkiem sprzyjającej pogody późną 

jesienią), ale jednocześnie opóźniony zbiór, co zwykle stwarza większe ryzyko zanie-

czyszczenia ziarna mikotoksynami. 

Do zakiszania całego lub rozdrobnionego ziarna możemy wybrać również odmia-

ny, które wolniej oddają wodę z ziarna przed zbiorem, ale pamiętajmy, aby ich zbiór 

rozpoczynać dopiero kilka dni po pojawieniu się u nasady ziarniaka czarnej plamki, 

gdyż to gwarantuje uzyskanie maksymalnego plonu i mniejsze straty podczas omłotu.
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