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SC - odmiana mieszańcowa dwuliniowa

TC - odmiana mieszańcowa trójliniowa

Przeznaczenie

 -  bardzo zalecane

  -  zalecane

  -  możliwe

  -  możliwe w małym zakresie

EU -  odmiana sprzedawana w Polsce 

  na podstawie wpisu 

  do Wspólnotowego Katalogu Odmian

  Roślin Rolniczych (CCA)

** - przewidywany rok rejestracji w Polsce

* - liczba dojrzałości ziarnowej stanowi skalę

  klasyfi kującą odmiany pod względem

  wilgotności ziarna w czasie zbioru

  w ofi cjalnych doświadczeniach

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. 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

Przydatność odmian do uprawy na różnych stanowiskach
    

 Stanowiska zimne Stanowiska optymalne Stanowiska suche

 Gleby zimne, zwięzłe, Gleby szybko się ogrzewające, Gleby lekkie, przepuszczalne,

 wolno się ogrzewające, zasobne w składniki pokarmowe słabo magazynujące wodę,

 okresowo nadmiernie  i substancję organiczną, z głębokim lustrem

 wilgotne dobrze magazynujące wodę wody gruntowej

Typ ziarna
f - fl int (szklisty)

sf - zbliżony do fl int

sf/sd - pośredni

sd - zbliżony do dent

d - dent (zębokształtny)
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                                       Ziarno       Kiszonka                                      Cechy agrotechniczne

    Odmiana  Dojrzałość  Rok      Typ Typ Potencjalny Tempo Omła- Przykła- Potencjalny Koncen- Dojrzewanie Odporność Tolerancja Wzrost Rozwój Opis
  na ziarno rejestracji   Przeznaczenie   ziarna mieszańca plon dojrzewania cal- dowa plon tracja łodygi na na  roślin początkowy str.
  /kiszonkę                                   ziarna ziarna ność MTZ  suchej energii i liści wyleganie fusarium
    Kiszonka Ziarno Alkohol Grys       Biogaz      zbioru masy  (stay green)

 ELEGANZA 190/190 EU      sf TC            10
 LAURINIO 200/200 2012**      sf TC            11
 PODIUM 200/200 2009      sf/sd TC            12-13
 SILAS 210/210 EU      sf TC            14-15
 SILVINIO 210/200 2012      sf/sd TC            16
 AMBROSINI 220/220 2011      sf/sd TC            20-21
 SALGADO 230/200 2007      sf/sd SC            18
 SILVESTRE 220/230 2007      sf/sd TC            19
 AMADEO  230/230 2007      sf/sd SC            22-23
 RICARDINIO 230/240 2010      sf/sd SC            24-25
 BELLEVUE 220/240 2004      sf SC            27
 URSINIO 230/230 2012**      sf TC            26
 TOURAN –/230 2009      sf/sd TC            28-29
 SANTURIO 240/ca220 2012**      sf TC            30
 AMOROSO 240/250 2008      sf SC            32-33
 IKOS 250/260 2003      sf SC     – –      34
 SEVERO 250/260 2009      sf TC            35
 KWS 5133 ECO 250/250 2009      sf TC            36-37
 RONALDINIO 260/260 2008      sf TC            38-40
 GROSSO 260/260 2012**      sf/sd SC            41
 FERNANDEZ -/260 EU      d SC –  – –        42
 GRANEROS 260/240 2006      sf/sd TC            43
 KVALITAS YG 260/260 EU      sf TC            44
 CASSILAS –/260 2011      sf SC            45
 BEATUS 260/260 2007      sf/sd TC            46
 KOHERENS 270/280 EU      sd/sf SC            47
 ATLETICO  –/280 EU      sf/sd TC – – – –        51
 HAVANE 270/290 2002      sd SC            49
 KRABAS 290/290 EU      sd SC            50
 KAIFUS 300/300 EU      sd TC            –
 CANNAVARO –/310 EU      sd/sf TC – – – –        52
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Regułą ostatnich lat stało się to, że w każdym sezo-

nie przebieg pogody jest częściowo nieprzewidywalny. 

Rok 2011 jest tego typowym przykładem. Po trudnej 

zimie, której skutkiem były liczne wymarznięcia rzepaku 

ozimego, od połowy marca nastała długa, bo ponad 

dwumiesięczna susza, która utrzymywała się w okresie 

krytycznym w zaopatrzenie w wodę dla zbóż ozimych 

i rzepaku. W okresie żniw zbóż nastąpiły ulewne desz-

cze. Dla zbóż ozimych rok 2011 należy ocenić jako 

niekorzystny. Zupełnie inaczej prezentują się tegorocz-

ne wyniki produkcyjne kultur jesiennych a więc oko-

powych i kukurydzy. W ich przypadku plony są często 

rekordowe.

Plantatorom kukurydzy rok 2011 dostarczył wie-

lu emocji i wielu pytań. Przez niepewność i pytania 

czy kukurydza przeżyje majowy atak mrozu i śniegu, 

po wielką satysfakcję podczas zbiorów i pytanie, gdzie 

są górne granice plonowania kukurydzy.

Plony kukurydzy w 2011, w porównaniu z poprzednimi latami, należy uznać za bardzo dobre. 

Był to trzeci z kolei sezon bardzo korzystny dla kukurydzy w ciągu ostatnich pięciu lat. Plony 

na poziomie przekraczającym 12 t/ha suchego ziarna spotyka się bardzo często. Zbiory u re-

kordzistów przekraczają 14 t/ha ziarna o wilgotności 14%. W uprawie na kiszonkę plony świeżej 

masy są ok. 20-30% wyższe. Po zapełnieniu silosu można było znaczny areał zebrać na ziarno 

co przyniosło dodatkowy zysk. Obserwując takie wyniki można się zastanawiać czym jeszcze 

zaskoczy nas kukurydza. 

Podsumowując rok 2011, pozostajemy w przekonaniu, że odmiany kukurydzy hodowli KWS 

w połączeniu  z korzystną aurą, były źródłem satysfakcji dla wielu rolników.  Życzymy Państwu, 

żeby ta sytuacja powtarzała się jak najczęściej. 

Robert Zawieja

Kierownik Działu Agroservice - Kukurydza



Przydatność odmian do uprawy na różnych stanowiskach
    

  Stanowiska zimne Stanowiska optymalne Stanowiska suche

ELEGANZA

LAURINIO

PODIUM

SILAS

SILVINIO

AMBROSINI

SALGADO

SILVESTRE

AMADEO

RICARDINIO

BELLEVUE

URSINIO

TOURAN

SANTURIO

AMOROSO

IKOS

SEVERO

KWS 5133 ECO

RONALDINIO

GROSSO

FERNANDEZ

GRANEROS

KVALITAS YG

CASSILAS

BEATUS

KOHERENS

ATLETICO

HAVANE

KRABAS

KAIFUS

CANNAVARO

Katalog odmian 2012   7



8   Katalog odmian 2012



ODMIANY WCZESNE
Odmiany wczesne to grupa mieszańców od najwcześniejszych do FAO 210 włącznie. Odmiany 

te cechują się krótszym okresem wegetacji tj. ilością ciepła i czasem potrzebnym do osiągnięcia 

dojrzałości fizjologicznej. Na ogół mają niższą odporność na fuzariozy i wyleganie. Potencjał plono-

wania na ziarno i na kiszonkę odmian wczesnych jest naturalnie niższy niż odmian średniowczes-

nych, co wynika z korelacji pomiędzy plonem a wczesnością. Można jednak spotkać wśród nich 

tzw, „łamacze korelacji”, odmiany które łączą wysoki plon z wczesnym dojrzewaniem. Wiele z nich 

jest autorstwa hodowli KWS. 

W Polsce centralnej i południowej

Na ziarno
Odmiany wczesne wcześnie zasiane na polach szybko ogrzewających się na wiosnę, najw-

cześniej osiągają dojrzałość omłotową umożliwiając wczesny zbiór. Pozwalają na terminowy zasiew 

pszenicy ozimej lub poplonów ścierniskowych. Dzięki wczesnemu zbiorowi ziarna, jego suszenie 

zwykle przebiega w stosunkowo wysokich temperaturach na początku jesieni i niskiej wilgotności 

względnej powietrza. Wczesny zbiór daje szansę wczesnego wejścia na rynek z ziarnem kukurydzy, 

kiedy często panują jeszcze wysokie ceny. 

Wczesne rozpoczęcie zbioru pozwala na lepsze wykorzystanie specjalistycznego sprzętu 

jak suszarnia czy kombajn i pozwala rozładować spiętrzenie robót. 

Zbiór odmian wczesnych w terminie średniowczesnym procentuje niższą wilgotnością ziarna, 

co jest ważnym argumentem przy sprzedaży ziarna wilgotnego, gdy są stosowane wysokie potrą-

cenia za każdy procent wyższej wilgotności. 

Na kiszonkę
Odmiany wczesne mają zastosowanie w przypadku opóźnionego siewu kukurydzy np. na gle-

bach późno obsychających wiosną lub po zbiorze zbóż na zielonkę, a niekiedy nawet po zbiorze  

wczesnych ziemniaków. Siew odmian wczesnych daje możliwość zbioru pełnowartościowej ki-

szonki a w niektórych latach jest możliwy nawet zbiór na ziarno. Najczęstszą przeszkodą dla szyb-

kich wschodów kukurydzy przy późniejszych siewach jest niedostatek wilgoci w glebie po zaoraniu 

przedplonu. 

Na północy Polski 

Na ziarno
Odmiany wczesne są warunkiem uprawy kukurydzy w rejonach granicznych dla uprawy ku-

kurydzy na ziarno, gdzie ze względu na niższą sumę temperatur w okresie wegetacji, odmiany 

średniowczesne często mają problem z osiągnięciem dojrzałości omłotowej. Wysoka wilgotność 

w czasie zbioru jest przyczyną kruszenia się ziarna, wyższego udziału zanieczyszczeń oraz strat 

ziarna na sitach kombajnu. W rejonach Polski północnej często najlepszym rozwiązaniem są od-

miany najwcześniejsze jak np. ELEGANZA. 

Na kiszonkę
Uwzględniając krótszą wegetację, późniejszy termin siewu i niższą sumę temperatur w okresie 

wegetacji na północy Polski, odmiany wczesne są często najbogatszym źródłem skrobi w syste-

mach żywienia opartych na użytkach zielonych.

Odmiany wczesne   9



bardzo wczesna odmiana ziarnowa

zadowalający potencjał plonowania

wcześnie kwitnie, ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość omłotową

szybkie oddawanie wody z ziarna

niski koszt suszenia pozwala obniżyć koszty produkcji

10   Odmiana wczesna

ELEGANZA Z 190 / K 190

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wysoka, dość długo zielona roślina  wskazuje na możliwość uprawy na kiszonkę 

w plonie wtórnym lub w rejonach o bardzo krótkim okresie wegetacji

rzadka u wczesnych odmian wysoka tolerancja na fuzariozę

średniowysokie rośliny, kolby typu fix

przeciętne wymagania glebowe

zwyżkę plonowania w dobrych warunkach wilgotnościowych osiąga 

przez zwiększenie obsady roślin
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bardzo wczesna odmiana ziarnowa

zredukowana do minimum podatność do wytwarzania odrostów bocznych

wysoki potencjał plonowania, 3. miejsce pod względem plonowania 

w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010

ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i oddaje wodę do poziomu 

wilgotności 28% (2010 r.) i niższej

ziarno w typie flint, szkliste w połączeniu z niską wilgotnością w czasie zbioru 

wskazują na dobrą przydatność do produkcji grysu

LAURINIO Z 200 / K 200

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wysoka, dobrze ulistniona roślina z efektem stay green wskazuje 

na możliwość wykorzystania także na kiszonkę

odmiana w 2011 r. jest w 2. roku badań rejestrowych, przewidywana 

rejestracja w Polsce luty 2012

przeciętne wymagania glebowe 

NOWOŚĆ 2012



PODIUM potencjałem plonowania na ziarno dorównuje wielu odmianom 
średniowczesnym, a ponadto pozwala na wczesny zbiór lub zbiór przy niższej 
wilgotności, co przynosi dodatkowy zysk. 

12   Odmiana wczesna

wczesna odmiana ziarnowa

łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania

wysokie i stabilne w latach plony

w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew 

poplonów ozimych lub pszenicy ozimej

zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna, 

przez co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna

PODIUM Z 200 / K 200

na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę 

w plonie wtórnym w Polsce centralnej

wysoka tolerancja na chłody i suszę

niskie rośliny w typie stay green, z wyrównanymi kolbami typu flex, 

często 16 rzędów ziaren na obwodzie

przydatna na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy
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Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche
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SILAS Z 210 / K 210

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wczesna odmiana ogólnoużytkowa

wielostronne możliwości wykorzystania plonu, w tym na grys, alkohol i na kiszonkę

zadowalające i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy

wybitna tolerancja na chłody wiosenne i dobra na suszę

ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość omłotową, a zbierane w średniowczesnym 

terminie wykazuje niską wilgotność, co pozwala obniżyć koszty produkcji

wysoka przydatność do produkcji grysu dzięki skomasowaniu skrobi szklistej w ziarnie

do produkcji wysokiej jakości kiszonki na północy Polski lub pozyskiwania 

kiszonki  w plonie wtórnym na pozostałym obszarze Polski
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SILVINIO Z 210 / K 200

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex, 

dojrzewa równolegle z ziarnem

znacznie zredukowana podatność do wypuszczania bocznych odrostów1

przeciętne wymagania glebowe

wczesna odmiana ziarnowa

przewidywana rejestracja w Polsce luty 2012

najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich1

wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania 

2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU w 2010 r.

bardzo dobra omłacalność

NOWOŚĆ 2012

1 Źródło: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2010

Wzorzec stanowi średnią z odmian porównawczych badanych w PDO.
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ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE
Odmiany z grupy średniowczesnej o liczbie FAO 220-250 są najczęściej uprawiane w Polsce. 

Odmiany KWS z tej grupy łączy wysoki lub bardzo wysoki potencjał plonowania z bezpieczną 

wczesnością dojrzewania. Zapewniają osiągnięcie dojrzałości przy siewach we wczesnych i opty-

malnych terminach nawet w latach niekorzystnych termicznie jak np. w roku 2011. 

Na południu Polski
Na ziarno

Po zbiorze na ziarno jest możliwy zasiew pszenicy ozimej w opóźnionym terminie, co na ogół 

jest lepszym rozwiązaniem niż siew pszenicy jarej.

Na kiszonkę 
Wysokoplenne odmiany ziarnowe o ziarnie w typie zbliżonym do flint zbierane sieczkarnią 

ze zgniataczami ziarna stanowią podstawę do produkcji kiszonki o wysokiej zawartości skrobi. 

Te same odmiany koszone w późniejszym terminie kombajnem zbożowym przynoszą wysokie plo-

ny ziarna o zadowalającej wilgotności. Ziarno to cechuje się dobrą przydatnością do przerobu 

młynarskiego. 

Na biogaz
Odmiany z tej grupy nie uzyskują najwyższego możliwego do uzyskania plonu ogólnej suchej 

masy jednak pozwalają rozłożyć zbiór i rozpocząć go wcześniej. Na glebach dobrze utrzymujących 

wilgoć można siać plenne średniowczesne odmiany w plonie wtórnym po życie hybrydowym i dzię-

ki temu jeszcze lepiej korzystać z zapasów wody zimowej do produkcji biomasy.

W Polsce centralnej 
Na ziarno

Zajmują największy areał uprawy. Ich zbiór przypada około połowy października, co pozwala 

na prawidłowe zagospodarowanie ścierniska i zaoranie pól pod zasiew roślin jarych.

Siew pszenicy ozimej jest możliwy, zakładając zbiór ziarna kukurydzy przy wilgotności ok. 30%. 

Są to już terminy opóźnione siewu pszenicy i skutkują najczęściej spadkiem plonowania. 

Na kiszonkę 
Odmiany średniowczesne KWS pozwalają na zbiór w optymalnym stadium dojrzałości, tj. w doj-

rzałości woskowej ziarna dając wysokojakościową kiszonkę o bardzo dobrej strawności i zawarto-

ści skrobi. Następnie przy niewielkim spiętrzeniu prac można zasiać w optymalnym terminie żyto, 

pszenżyto i pszenicę ozimą. 

 

Na północy Polski
Na ziarno 

Dzięki bardzo dobrej omłacalności ziarna u tych odmian jest możliwy zbiór bez strat, również 

w przypadku konieczności omłotu ziarna o wilgotnościach przekraczających 30%. 

Na kiszonkę 
Odmiany kiszonkowe z końca grupy średniowczesnej RONALDINIO, KWS 5133 ECO, 

SEVERO stanowią podstawowy asortyment do produkcji dużych ilości dobrej jakościowo kiszonki. 

Do produkcji najlepszej jakościowo kiszonki mają zastosowanie najpóźniejsze odmiany uprawiane 

w rejonie północnym na ziarno np. AMBROSINI, AMADEO, SALGADO a także RICARDINIO. Jed-

nak najcenniejszy zespół cech do uprawy na kiszonkę posiada odmiana TOURAN: wybitnie szybki 

rozwój początkowy warunkowany wysoką tolerancją na chłody, bardzo wysoki udział kolb oraz 

jedna z najwyższych strawność reszty rośliny.



SALGADO Z 230 / K 200

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

bardzo tolerancyjna na stresy odmiana z pogranicza grupy wczesnej i średniowczesnej 

dobre połączenie wczesności dojrzewania i wierności plonowania

przydatna we wszystkich rejonach uprawy kukurydzy 

wysoka tolerancja na chłody w połączeniu z tolerancją na suszę predysponują 

do uprawy na wszystkich rodzajach gleb 

wysokie i stabilne plony ziarna o stosunkowo niskiej wilgotności

w latach 2003, 2006 i 2008 potwierdziła bardzo wysoką tolerancję na suszę

ziarno wcześnie osiąga dojrzałość omłotową i szybko obniża wilgotność 

zalecana do uprawy na kiszonkę o wysokiej zawartości skrobi, cenny 

komponent w systemach żywienia opartych na trawach

Patrz także wyniki na str. 14 
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SILVESTRE Z 220 / K 230

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór

najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 

i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007

ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, osiągając maksymalną zawartość 

skrobi w kiszonce

przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę 

w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków

przydatny w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie 

wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby 



AMBROSINI Z 220 / K 220

na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę

łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, 

suszę, nadmiar wody, wiatry

nowość, wpisana do krajowego rejestru w lutym 2011

na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, 

w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne 

jak i przepuszczalne gleby lekkie (patrz wyniki na str. 47)

łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna

ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną

zredukowana do minimum podatność do wypuszczania bocznych odrostów

na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się zdecydowanie poprawioną 

odpornością na wyleganie

przydatny dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej

długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach

bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką 

zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru

20   Odmiana średniowczesna



Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

Wyróżnia się plonowaniem w warunkach stresowych dla uprawy kukurydzy, 
na glebach zimnych, nadmiernie wilgotnych, również na glebach piaszczystych 
zagrożonych suszą.
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AMADEO Z 230 / K 230

wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa

bardzo wysoki plon ziarna i kolb

przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych 

dobrze magazynujących wodę

nie pobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna 

w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 20101

najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005 

wśród wszystkich badanych odmian1

szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia

bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki 

dla najbardziej produktywnych grup zwierząt

najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 

2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009

łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści

bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay green 

mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny

1 Źródło: PDO  COBORU 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
2 Źródło: AGRAR-TEST 2007. Analizy zielonki - Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UR-P w Poznaniu. 

2008 i 2009
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Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

AMADEO dzięki wysokim możliwościom plonotwórczym i wybitnej tolerancji 
na chłody bardzo dobrze wykorzystuje potencjał plonotwórczy gleb zimnych, 
ciężkich i nadmiernie wilgotnych. 

AMADEO od pięciu lat jest najwyżej plonującą odmianą w Porejestrowych 
Doświadczeniach Odmianowych (PDO) z kukurydzą na ziarno na północy Polski. 
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RICARDINIO Z 230 / K 240

rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa

najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych 

COBORU w suchym 2008 roku1

najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośród wszystkich badanych 

w doświadczeniach rejestrowych COBORU 20092

najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń 

rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 20092

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

najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich3

dobrze sprawdzony: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich trzech latach 

doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki

doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych

bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przesądza o najwyższej rentowności

produkcji ziarna kukurydzy

doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych dobrze 

magazynujących wodę

rośliny średniowysokie w typie stay green

najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich3

do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt

1 Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2008. COBORU
2 Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2009. COBORU
3 Źródło: Beschreibende Sortenliste. BSA 2011
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Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

* doświadczenia wstępne (5 miejscowości); wzorzec średnia z odmian standardowych: Laurelis, PR39H32, Anjou 249.
** doświadczenia rejestrowe (12 miejscowości) wzorzec: 2008 = średnia dla grupy średniowczesnej, 2009 = średnia odmian w grupie 

średniowczesnej w PDO 
*** doświadczenia rozpoznawcze do PDO (2009 -6 miejscowości 2010 - 8 miejscowości); wzorzec = średnia odmian w grupie średniow-

czesnej w PDO
**** PDO (19 miejscowości) wzorzec = średnia odmian w grupie średniowczesnej

Patrz także wyniki na str. 21 i 32 
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URSINIO Z 230 / K 230

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

NOWOŚĆ 2012

przewidywana rejestracja w Polsce luty 2012

przeciętne wymagania glebowe

średniowysokie rośliny z długimi kolbami typu flex

stosunkowo wolne dojrzewanie kolb, powolne oddawanie wody z ziarna

wczesna odmiana kiszonkowa

zadowalające plony suchej masy

bardzo wysoki plon i udział kolb

URSINIO optymalnie łączy wczesność dojrzewania z wysoką zawartością skrobi 
w kiszonce dając wysokiej jakości kiszonkę już we wczesnych terminach zbioru. 
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BELLEVUE Z 220 / K 240

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wybitnie szybki rozwój początkowy i tolerancja na chłody

roślina wysoka lub bardzo wysoka, bogato ulistniona

kolby wyrównane, dobrze wypełnione ziarnem do szczytu

bardzo wytrzymała na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe

stosunkowo wysokie i stabilne plony na glebach lekkich

na glebach żyznych wyższe plony uzyskuje się przez zwyżkę obsady roślin

łączy wysokie parametry jakościowe kiszonki z wiernością plonowania

zdrowa, długo zielona roślina - silny efekt stay green 

ceniona za wysokie i stabilne w latach plony ogólnej suchej masy i kolb oraz wysoką 

koncentrację energii i strawność kiszonki

Dzięki wysokiej tolerancji na suszę i chłody BELLEVUE umożliwia produkcję dobrej 
jakościowo kiszonki na glebach lekkich, także w rejonach o chłodniejszym klimacie.



1 Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 2010. 

TOURAN K 230

odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski 

bardzo wysokie plony suchej masy w tym wysoki plon kolb

bardzo wysoka strawność roślin1  

najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy 

w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r. 

oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej

najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności 

w PDO  2010

bardzo wysoka zawartość skrobi w kiszonce i wydajność skrobi z ha

spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię 

poprawiając jego strawność w kiszonce

28   Odmiana średniowczesna

* wzorzec = średni plon suchej masy kolb dla odmian średniowczesnych

TOURAN w wykorzystaniu na kiszonkę optymalnie łączy wysoki poziom cech 
ilościowych z parametrami jakościowymi. 

tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy

duże zdolności adaptacyjne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
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Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu w 2010.

Opóźnienie zbioru na kiszonkę odmiany TOURAN pozwala na osiągnięcie wyższej 
zawartości skrobi bez ryzyka spadku strawności całej rośliny.
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SANTURIO Z 240 / K ca. 220

nowa średniowczesna odmiana ziarnowa

wysoki potencjał plonowania, wysokie miejsce pod względem plonowania 

w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010

bardzo dobre oddawanie wody z ziarna również w mniej sprzyjających warunkach 

termicznych stanowi podstawę wysoce rentownej produkcji ziarna 

rośliny wysokie, ze średnio wysoko osadzonymi kolbami 

przewidywana rejestracja w Polsce luty 2012

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

NOWOŚĆ 2012
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ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE
Do tej grupy wczesności należą odmiany kukurydzy o liczbie dojrzałości na ziarno od 250 - 270. 

Oferta KWS dla tej grupy jest bardzo bogata. Zalicza się tutaj wiele odmian ziarnowo-kiszonko-

wych, które w użytkowaniu na ziarno są zaliczane do grupy średniopóźnej a w użytkowaniu na ki-

szonkę do grupy średniowczesnej. Przykładami są tutaj RONALDINIO, KWS 5133 ECO, SEVERO. 

Odmiany te dzięki bardzo wysokiemu udziałowi kolb osiągają w terminach średniowczesnych zawar-

tość suchej masy ok. 32% optymalną do rozpoczęcia zbioru na kiszonkę. Dzięki efektowi stay green 

można je zbierać na początku dojrzałości fizjologicznej ziarna gdy zawartość suchej masy w całej 

roślinie wynosi ok. 36% i przy maksymalnej zawartości i plonie skrobi, co najczęściej przypada w ter-

minie zbioru typowych odmian średniopóźnych. 

Odmiany średniopóźne cechują się bardzo wysokim potencjałem plonowania, maksymalnym 

w większości lat dla wielu rejonów Polski, jednak nie wszędzie gwarantują osiągnięcie dojrzałości 

omłotowej. 

W Polsce południowej 
Na ziarno

Odmiany średniopóźne stanowią tu podstawową grupę do uprawy zarówno na ziarno i kiszonkę. 

Pozwalają osiągać bardzo wysokie plony ziarna o stosunkowo niskiej wilgotności. 

Na kiszonkę 
Stanowią podstawowy asortyment odmian, który można zbierać w pierwszej połowie września, 

w optymalnej fazie dojrzałości. Plonują wysoko, dając kiszonkę w wystarczająco wczesnym terminie 

dla tego rejonu. Na szczególną uwagę zasługują odmiany z ziarnem typu flint, które, oprócz tego 

że mają wysoką zawartość skrobii to jest ona wolniej fermentowana w żwaczu krowy, zmniejszając 

ryzyko występienia kwasicy.

W Polsce centralnej 
Na ziarno 

Mają bardzo duży udział w zasiewach. Siane w 3. dekadzie kwietnia są najczęściej gotowe 

do omłotu w drugiej połowie października. Zapewniają maksymalny plon ziarna przy dojrzałości za-

pewniającej jego sprawny omłot także w latach mniej korzystnych termicznie. 

Na kiszonkę 
Stanowią podstawowy asortyment do uprawy na kiszonkę. Pod koniec września osiągają fazę 

dojrzałości ziarna „późnowoskową- początek pełnej” wyznaczającą optymalny termin do zbioru. Od-

powiednio wcześnie zasiane zwalniają pola pod zasiew pszenżyta i pszenicy. Wiele odmian KWS z tej 

grupy jest w typie stay green i dobrze się broni przed zbyt wczesnym zasychaniem łodygi i liści. 

W Polsce północnej
Na ziarno

Odmiany średniopóźne nie nadają się do uprawy na ziarno ze względu na duże ryzyko nie osiąg-

nięcia dojrzałości lub udaje się je sporadycznie zebrać na ziarno uprawiając przede wszystkim na ki-

szonkę.

Na kiszonkę 
Są adresowane tylko dla bardzo doświadczonych plantatorów kukurydzy, którzy potrafią trafnie 

dobrać pola, umiejętnie przyspieszyć siew oraz prowadzić agrotechnikę eliminującą czynniki hamują-

ce wzrost i rozwój kukurydzy jak np. eliminacja herbicydów hamujących wzrost, unikanie i usuwanie 

niedoborów składników w roślinie spowodowanych chłodami. Niekiedy w warunkach bardzo upalne-

go i suchego czerwca i lipca warunki termiczne jakie występują na północy Polski (poza pasem nad-

morskim) stwarzają lepsze warunki kwitnienia. Dzięki temu tworzonych jest więcej ziaren na kolbach 

aniżeli w Polsce centralnej, np. rok 2006. 
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odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej

wysokie i stabilne w latach plony ziarna

ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę 

do poziomu wilgotności 25-27%

ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności 

do przerobu młynarskiego 

rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay green  

kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie

dobra tolerancja na suszę i chłody

AMOROSO Z 240 / K 250

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche
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 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6
2009 01.09. 07.09. 17.09. 23.09. 30.09. 05.10.

2010  21.09. 01.10. 06.10. 13.10. 19.10. 27.10.

AMOROSO w badaniach COBORU w latach 2007-20101

 2010 2009  2008 2007

   Plon ziarna

Wzorzec [dt/ha]* 99,9 117,9  103,3 105,3

AMOROSO rel. 96% 101%  108% 101%

   Wilgotność ziarna

Wzorzec (%)* 32,2 29,6  28,0 27,7

AMOROSO [%] (różnica) 29,6 (-2,6) 28,1 (-1,5)  26,3 (-1,7) 25,8 (-1,9)

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

2009 i 2010 średnia z odmian wpisanych do rejestru badanych w grupie średniopóźnej
1 Źródło: Lista opisowa odmian 2011. COBORU
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IKOS wyróżnia się plonowaniem 
w latach suchych oraz w upra-
wie na glebach lekkich. 

IKOS Z 250 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

odmiana typowo ziarnowa

wierne plonowanie potwierdzone przez 8 lat uprawy w Polsce

wysoka tolerancja na suszę

wybitnie dobra omłacalność = niski udział ziarna pokruszonego i zanieczyszczeń

potwierdzona badaniami i w praktyce wysoka technologiczna przydatność ziarna 

do przerobu młynarskiego przekłada się na bardzo wysoką wydajność w produkcji 

grysu

wydajny w produkcji alkoholu: wysoka wydajność jednostkowa spirytusu 

potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i produkcyjnymi w gorzelniach

kolby typu fix, z cienką osadką, bardzo dobrze uziarnione do szczytu

niewysoka roślina o pokroju heliotropowym, długo zielona, tolerancyjna na Fusarium 

i odporna na wyleganie

jest jedną z najbardziej tolerancyjnych na suszę odmian uprawianych w Polsce, 

przez co zmniejsza ryzyko uprawy kukurydzy na ziarno na glebach lekkich
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SEVERO Z 250 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

optymalnie łączy wysoki plon ogólnej suchej masy z podwyższoną strawnością 

całych roślin i zawartością skrobi

wysokie i stabilne w latach plony ogólnej suchej masy i skrobi

cechuje się najwyższą strawnością całych roślin spośród odmian 

średniopóźnych KWS2

odmiana ogólnoużytkowa, wysoce tolerancyjna na stres suszowy

wczesność dojrzewania na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej 

zarejestrowana w Polsce w 2009 

roślina średniowysoka lub wysoka, posiada efekt stay green

tolerancyjna na fuzariozę i helmintosporiozę

wysoka przydatność do uprawy na glebach lekkich

bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno1

1  Opisowa lista odmian. COBORU 2011
2  Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu 

 Przyrodniczego w Poznaniu 2010
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1 Źródło: COBORU.  Syntezy wyników doświadczenia rejestrowych 2007 i 2008
2 Źródło: COBORU i PZPK Wyniki doświadczeń rozpoznawczych 2007 i 2008
3 Źródło: COBORU i PZPK Wyniki PDO 2009

KWS 5133 ECO Z 250 / K 250

odmiana z początku grupy średniopóźnej

uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania

wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę

przebadana w oficjalnych doświadczeniach w Polsce na ziarno i na kiszonkę1 

szybki rozwój początkowy ogranicza zachwaszczenie wtórne

wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody

wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych oraz trudnych 

dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych

najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych 

i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku 1,2,3 

najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech

wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna

bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone 

w warunkach praktyki
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Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

Odmiana KWS 5133 ECO została wyselekcjonowana w warunkach uprawy ekologi-
cznej, cechuje się ponadprzeciętną efektywnością wykorzystania azotu i szybkim 
tempem wzrostu początkowego.
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RONALDINIO Z 260 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa

wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych

elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz

bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy

wytrzymała i tolerancyjna na stresy

zarejestrowana w Polsce w 2008 na ziarno i na kiszonkę

od trzech lat jest najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!

rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix

nieduże wymagania glebowe dzięki wysokiej tolerancji na suszę

Nr 1 w Europie1

jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo 

ostatnich sześciu latach

najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2

ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%

optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu 

na kiszonkę

bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3

mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię 

wcześnie osiągając jej wysoką zawartość 

zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych 

zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny4

przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych 

na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej

1  Wyniki badania rynku, Kleffmann&Partner 2009, 2010, 2011
2  Źródło: COBORU 2006 
3  Źródło: AGRAR-TEST 2007. Analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Pa-

 szowej UR-P w Poznaniu.  
4  Wyniki doświadczeń łanowych KWS oraz Analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt 

 i Gospodarki Paszowej UR-P w Poznaniu
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* Doświadczenia łanowe KWS - doświadczenia prowadzone w warunkach praktyki na makropoletkach o pow. 0,1-0,2 ha na odmianę, 

w systemie uwzględniającym zmienność glebową.
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Teoretyczna produkcja mleka na podstawie plonu energii z ha. 
Do wyliczeń przyjęto następujące wartości: koncentracja energii w kolbach 8,1 MJ NEL/ kg sm, strawność 82%, koncentracja energii 
w łodygach i liściach 4,5 MJ NEL/kg sm,  strawność 58%
Ilość energii potrzebna na produkcję 1 kg mleka o 4% zawartości tłuszczu - 3,5 MJ NEL

RONALDINIO w doświadczeniach łanowych KWS na kiszonkę 2010   

Cecha/lokalizacja  Odmiana Plon ogólny sm Zawartość sm Zawartość skrobi Plon skrobi Strawność
doświadczenia  t/ha % % dt/ha %

Woj. mazowieckie  RONALDINIO 19,7 39,4 34,0 67,0 72,9

pow. siedlecki średnia z 11 odmian 19,7 39,4 34,0 67,0 72,9

Woj. podlskie,  RONALDINIO 18,2 37,6 33,3 60,5 73,6

pow. łomżyński średnia z 9 odmian 16,8 37,9 33,0 55,5 73,6

Woj. podlaskie,  RONALDINIO 17,5 35,1 35,5 62,0 71,2

pow. moniecki średnia z 11 odmian 17,2 34,1 33,7 57,7 70,5

Woj. wielkoposkie,  RONALDINIO 16,0 36,6 33,7 53,9 73,8

pow. kościański średnia z 9 odmian 16,3 36,6 35,7 58,0 74,4

Woj. dolnośląskie,  RONALDINIO 16,1 35,2 33,9 54,5 70,7

pow. strzegomski średnia z 11 odmian 15,8 33,9 34,8 55,0 70,7

Woj. opolskie,  RONALDINIO 11,2 36,0 38,5 43,1 72,0

pow. brzeski średnia z 11 odmian 11,4 31,7 34,8 40,2 71,9
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GROSSO Z 260 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

przewidywana rejestracja w Polsce luty 2012

najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech

najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach 

rejestrowych COBORU 2010

najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech

zredukowana do minimum podatność do wypuszczania bocznych odrostów

dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę

średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay green, odporna na wyleganie

bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie

doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę 

(patrz wyniki str. 47)

kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna

NOWOŚĆ 2012
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FERNANDEZ K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

nowa odmiana przeznaczona do produkcji biomasy dla biogazowni

najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech1

pierwsza średniowczesna odmiana energetyczna zarejestrowana w Niemczech

bardzo wysokie plony ogólnej świeżej i suchej masy w doświadczeniach 

łanowych KWS w 2010 

sprzedawana w Polsce na podstawie wpisu do katalogu UE

bardzo wysokie rośliny, wysoko osadzone kolby

dobra tolerancja na chłody

bardzo dobra odporność na wyleganie

zredukowana do minimum podatność do wypuszczania bocznych odrostów

dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę

przeciętne wymagania glebowe

bardzo wydajna w produkcji kiszonki dla bydła

FERNANDEZ przekonuje znacznie podwyższonym potencjałem produk-
cji biomasy w mniej korzystnych klimatycznie rejonach Polski centralnej 
i północnej, zapewniając kiszonkę o zawartości suchej masy na pozio-
mie 30%, również w latach termicznie niekorzystnych.

1 Źródło: Beschreibende Sortenliste 2011

NOWOŚĆ 2012
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GRANEROS Z 260 / K 240

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

dobrze znosi czasowe braki wody, co warunkuje uprawę na glebach lekkich

bardzo elastyczna względem warunków uprawy

odmiana średniowczesna, typowo kiszonkowa

wysokie i stabilne na przestrzeni lat plony suchej masy i kolb

optymalnie łączy wysokie plonowanie z jakością kiszonki

najwyższy plon ogólny suchej masy i energii wśród wszystkich badanych odmian 

kiszonkowych w PDO w suchym 2006 roku - 112% wzorca1

optymalna zawartość skrobi w połączeniu z wysoką koncentracją energii 

i dobrą strawnością

Odmiana GRANEROS ze 
względu na stosunkowo 
wolne oddawanie wody 
z ziarna i równoczesne doj- 
rzewanie reszty rośliny 
jest także przydatna 
do zbioru sieczkarniami 
nie posiadającymi opcji 
zgniatania ziarna.  

1 Wzorzec - średni plon dla grupy średniowczesnej w PDO
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*  YieldGard® - zarejestrowana nazwa fi rmy MONSANTO

KVALITAS Z 260 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

odporna na omacnicę prosowiankę dzięki technologii YieldGard®

duża zdolność adaptacji do uprawy w różnych warunkach 

bardzo odporna na wyleganie, żywozielona roślina 

zwyżkę plonowania przynosi w rejonach nasilonego występowania omacnicy 

prosowianki 

przydatna do uprawy w rejonach Polski południowej i środkowej

pozwala osiągać wysokie plony ziarna o bardzo wysokiej jakości 

brak porażenia omacnicą prosowianką ogranicza rozwój Fusarium i sprawia, 

że ziarno zawiera mniej szkodliwych mikotoksyn

optymalnie łączy wysoki plon ogólnej suchej masy z podwyższoną strawnością 

całych roślin i zawartością skrobi

w użytkowaniu na kiszonkę szczególnie przydatna dla gospodarstw, 

które dysponując małą powierzchnią gruntów prowadzą dużą produkcję zwierzęcą
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CASSILAS K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

nowo zarejestrowana w 2011, bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa 

z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej

przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni

najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian 

badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 

oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010

wysoki, często przekraczający 55% udział kolb pozwala osiągnąć zadowalające 

zawartości skrobi w kiszonce

nieco wolniejsze oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię 

zapewniając pełną strawność

2008 - średnia z 5 doświadczeń, wzorzec = średnia z PR39G12, PR39R86, GAVOTT
2009  i  2010 - średnia z 12 doświadczeń, wzorzec = średnia dla odmian średniowczesnych w PDO

bardzo wysokie plony ziarna ze względu na wysoką wilgotność w czasie zbioru 

bardziej przydatne do zakiszania

roślina wysoka lub bardzo wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę  

dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze

nadaje się także do uprawy na wysoko nawożonych nawozami organicznymi glebach 

średnich i lekkich
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Uprawa odmiany BEATUS 

jest szybkim sposobem 

na likwidację defi cytu pasz 

objętościowych w gospo-

darstwach o ograniczonej 

powierzchni paszowej 

i licznym pogłowiu bydła. 

1  Wyniki rejestrowe i PDO COBORU 

2  Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki 

 wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt 

 i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu 

 Przyrodniczego w Poznaniu 2010 

BEATUS Z 260 / K 260

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wysokoplenna, typowo kiszonkowa

łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny

wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2007

w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólne suchej masy 

w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU

numer jeden w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych 

odmian kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 20071

bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex

wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością 

skrobi w kiszonce2 

przydatna w systemach żywienia, gdzie paszą podstawową jest kiszonka z kukurydzy

swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych, 

dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujące wodę

wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych
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na późny zbiór ziarna 

bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno

stabilna w plonowaniu w różnych warunkach glebowych i wilgotnościowych

bardzo dobra omłacalność ziarna, niski udział ziarna pokruszonego

niewysoka roślina, zdrowa, długo zielona, odporna na wyleganie 

wysokie zdolności adaptacyjne do różnych warunków uprawy

bardzo wysoka tolerancja na suszę, najwyższa przydatność do uprawy 

na glebach lekkich1

KOHERENS Z 270 / K 280

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

Mistrz gleby lekkiej

KOHERENS jest przeznaczony do uprawy w ciepłych rejonach Polski południowej 
i centralnej, gdzie wyróżnia się plonowaniem w suchych warunkach, zwłaszcza 
na glebach lekkich.  
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ODMIANY PÓŹNE
To grupa odmian o najwyższym potencjale plonowania na ziarno, kiszonkę i do produkcji bio-

gazu. Zaliczane są tutaj odmiany o liczbie dojrzałości wyższej od FAO 270. 

Odmiany z tej grupy ze względu na wysokie wymagania termiczne są polecane plantatorom 

kukurydzy z najcieplejszych rejonów Polski południowej a także dla doświadczonych plantatorów 

w Polsce centralnej. 

Na ziarno
Odmiany późne mają wysokie wymagania względem wyboru stanowiska i terminu siewu. 

Przy wyborze pól należy unikać wystaw północnych oraz gleb bardzo ciężkich, zimnych, trudno 

ogrzewających się na wiosnę. Najlepiej wysiewać na początku optymalnego terminu siewu zwra-

cając przy tym uwagę na minimalną temperaturę gleby, która powinna osiągnąć 8-10oC. Odmiany 

późne mają nieco wolniejszy rozwój początkowy, co może sprzyjać powstawaniu wtórnego za-

chwaszczenia. 

Odmiany te zbiera się najpóźniej, zwykle po jesiennych przymrozkach. Odmiany późne, z ziar-

nem w typie dent, mają zdolność szybkiego oddawania wody z ziarna jednakże, ziarno to najczęś-

ciej osiąga dojrzałość późną jesienią kiedy niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powie-

trza spowalniają wysychanie ziarna. Na ogół trzeba się jednak liczyć z nieco wyższą wilgotnością 

ziarna a także bardziej energochłonnym jego suszeniem. Odmiany te cechują się bardzo dobrą 

odpornością na wyleganie.

Na kiszonkę
Do tej grupy należą także odmiany energetyczne u których za najważniejszy cel wyznaczo-

no potencjał budowania biomasy. U odmian energetycznych nie jest pożądana zawartość suchej 

masy w kiszonce większa niż 35 %. Warunki te najlepiej spełniają odmiany maksymalnie późne dla 

danego rejonu. Na podstawie doświadczeń łanowych KWS na kiszonkę maksymalna wczesność 

dla Polski centralnej i południowej w uprawie na biomasę to liczba dojrzałości na kiszonkę FAO 

310. Odmiany takie jak CANNAVARO zasiane w optymalnym terminie agrotechnicznym tj. do 25 

kwietnia, nawet w latach niekorzystnych termicznie pozwalają na osiągnięcie zawartości suchej 

masy na poziomie 28-30%. 



Odmiana późna   49

HAVANE Z 270 / K 290

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

bardzo wysokie plony suchej masy w użytkowaniu na kiszonkę

późno dojrzewająca odmiana, o bardzo wysokim potencjale plonowania

przeznaczona na ziarno lub na kiszonkę w ciepłych regionach Polski południowej 

roślina wysoka lub średniowysoka, dojrzewa równolegle z ziarnem

wysoka odporność na Fusarium i na wyleganie

na pola żyzne, szybko ogrzewające się wiosną

ziarno szybko oddaje wodę po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej 

i dobrze się wymłaca
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KRABAS Z 290 / K 290

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

wysokoplenna, późno dojrzewająca odmiana ziarnowa

rekordowo wysoki potencjał plonowania na ziarno

najwyższe plony ziarna w doświadczeniach łanowych KWS prowadzonych 

w warunkach praktyki w 2009 i 2010

ziarno późno osiąga dojrzałość fizjologiczną a następnie bardzo szybko oddaje wodę

do uprawy w korzystnych termicznie rejonach Polski południowej i centralnej

rośliny średniowysokie lub wysokie, ziarno w typie dent

odmiana ma wysokie wymagania względem technologii uprawy, 

zalecana dla doświadczonych plantatorów kukurydzy na ziarno

na gleby żyzne, szybko ogrzewające się wiosną

wymaga siewu na początku optymalnego terminu w odpowiednio ogrzaną glebę

mało przydatna na kiszonkę ze względu na niską strawność łodyg i liści
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ATLETICO K 2801

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

optymalny do produkcji biogazu

bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy

wierne plonowanie

najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech

dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce

w doświadczeniach łanowych KWS wyróżnił się wysokim plonem świeżej 

i suchej masy w Polsce centralnej i północnej

dobre tempo rozwoju początkowego

rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium

dobra odporność na wyleganie

tolerancyjny na suszę

przydatny na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy

1 Liczba dojrzałości kiszonkowej. Za BSA - Niemieckim Urzędem Rejestracji Odmian.
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CANNAVARO K 310

Przydatność do uprawy
    Stanowiska zimne  Stanowiska optymalne Stanowiska suche

Masywny
odmiana kukurydzy energetycznej

wybitnie wysoki potencjał produkcji biomasy

najwyższe plony ogólnej suchej masy w wynikach w Niemczech1

dobry rozwój początkowy na tle odmian o podobnej wczesności

jeden z najwyższych plonów świeżej masy w doświadczeniach rozpoznawczych 

PDO 2010

wielokrotnie najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach łanowych KWS

przeznaczony do produkcji biomasy na terenie całej Polski z wyjątkiem pasa 

województw północnych

dobra odporność na wyleganie

przydatny na wszystkie gleby odpowiednie dla uprawy kukurydzy

1 DMK-Landessortenversuche



Ilości wysiewu   53

Zalecana obsada (roślin/m2) 
w zależności od odmiany i stanowiska

Odmiany Słabe Dostatecznie Dobre
 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

HAVANE, KURATUS,
KAIFUS, KRABAS 

6,5-7,0 7,5-8,0 8,5-9,0

AMBROSINI, AMOROSO, 
CASSILAS, ATLETICO, BEATUS  
CANNAVARO, FERNANDEZ,  
GRANEROS, GROSSO, IKOS,
KOHERENS, KWS 5133 ECO,   7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-10,0
KVALITAS, RICARDINIO, PODIUM, 
SALGADO, SILVESTRE, SEVERO, 
TOURAN, SANTURIO, SILVINIO
LAURINIO, URSINIO 
 

BELLEVUE, ELEGANZA, 
RONALDINIO,  SILAS, 7,5-8,0 8,5-9,0 9,0-10,0
TURINI, AMADEO

Zapotrzebowanie na materiał siewny 
przy 95% polowej zdolności wschodów

 Obsada Ilość wysiewu Odległości między Ilość jednostek Ilość nasion
 roślin / m2 nasion / m2 nasionami w rzędzie siewnych  / 5 mb rzędu
   50 tys. nasion / ha
 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 ilość wysiewanych 

nasion o 10% w stosunku do zaplanowanej obsady roślin. Koniecznie należy przeprowadzić próbę krę-

coną i kontrolować na polu ilości i odległości między wysiewanymi nasionami.

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 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.
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