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INCEPTION
DOKONAĆ
NIEMOŻLIWEGO

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników  
i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego 
nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc  
w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.
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Z
250KONKURS ZMIERZ KOLBĘ 

ZOBACZ, JAK 
WIKTORIA – VVICTOIY 

ZBIERA KOKUNĘ!

ZOBACZ FILM!

ZOBACZ FILM!

ZOBACZ FILM!

MA ZNACZENIE!
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www.igp-polska.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
„ZMIERZ KOLBĘ !”
Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu 
pod nazwą „Zmierz Kolbę” na największą kolbę kukurydzy z oferty IGP 
Polska został Pan Romuald Wiśniewski z miejscowości Sławkowo, 
powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Zmierzona długość kolby 
kukurydzy po obwodzie w  najgrubszym jej miejscu bez liści okrywo-
wych dla odmiany KOKUNA uprawianej przez Pana Romualda wyniosła 
21,70 centymetra, będąc jednocześnie największą ze wszystkich zgło-
szonych i potwierdzonych w konkursie. Nagrodę główną w konkursie 
stanowił wózek warsztatowy marki CLAAS wraz z wyposażeniem 
o wartości 6.000 PLN brutto. Panu Romualdowi serdecznie gratulu-
jemy wygranej oraz imponującego rezultatu w uprawie!

KONKURS ZMIERZ KOLBĘ

KUKURYDZA

Nr
KOKUNA



6 I KUKURYDZA PREMIUM – DOBÓR ODMIAN SEZON 2022

OFICJALNY REKORD POLSKI
W PLONIE ZIARNA KUKURYDZY

ZOBACZ FILM!

KUKURYDZA

Nr
KOKUNA

Nad poprawnym przebiegiem wydarzenia 
pieczę sprawował sędzia z Biura Rekordów. 
Uzyskano imponujący wynik plonu 17,304  t/
ha ziarna o wilgotności 14%. Całkowita masa 
zebrana z powierzchni 1  ha w przypadku 
odmiany KOKUNA wyniosła 24  080  kg ziarna 
o wilgotności 38,2%.

Z inicjatywy CLAAS Polska, IGP Polska, Agro-Land 
dnia 23.10.2020 w Lubaszczu, woj. kujawsko-
-pomorskie, podjęto próbę pobicia aktualnego 
(14,2 t/ha, 14% wilg., 2018 rok), oficjalnego Rekordu 
Polski w plonie kukurydzy uprawianej na ziarno. 
Z pola produkcyjnego zebrano odmianę kukury-
dzy KOKUNA o FAO 250.

REKORD POLSKI
202

0

ZB
IÓ
R
KU

KUR
YDZY NA ZIARN

OBI
Ó
R
KU

KUR
YDZY NA ZIARN

O

17,304 
t/ha
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SzerokopasZalesie
11,05 t/ha

SzerokopasSławkowo
12,09 t/ha

SzerokopasNaćmierz
12,85 t/ha

SzerokopasMichałów Dolny
11,94 t/haBodzyniewo

13,03 t/ha

Chwałów
13,32 t/ha

  
 

Rysiowice
 10,6 t/ha

Sielinko
11,2 t/ha

SzerokopasPiastowe
11,62 t/ha

SzerokopasJaźwiny
11,16 t/haSzerokopasDulcza Wielka

11,62 t/ha

Głębokie  
12,92 t/ha 

  

Świebodzin
 13,86 t/ha

 

  
Grębów

14,05 t/ha
 

  
 

Kawęczyn 
 14,61 t/ha  

Seroczyn  
 12,91 t/ha  

 

Skołoszów
14,25 t/ha

Krzyżewo  
13,44 t/ha 

  
 

  
Pawłowice
 12,59 t/ha

 

Bierutów 
12,05 t/ha 

Żywocice  
11,74 t/ha 

Głubczyce
13,01 t/ha

Słupia Wielka
13,02 t/ha

Smolice   
13,47 t/ha  

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Szerokopas
t/ha

Nowe Linie
14,94 t/ha

  
 

Franckowa Buda
11,04 t/ha 

13,27 t/ha 
Kuźnica Bobrowska

12,07 t/ha 
Zalesie k. Oleszyc

Z
250KOKUNA 

RZĄDZI PLONEM!
CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca  
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 –

Słabe stanowiska 83 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 131 cm
Ilość rzędów/kolba 18–26
Ilość ziaren/rząd 38–40

Ziarno typu pośredniego z przewagą DENT

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

REKORD POLSKI
202

0

ZB
IÓ
R
KU

KUR
YDZY NA ZIARN

OBI
Ó
R
KU

KUR
YDZY NA ZIARN

O

17,304 
t/ha

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Kubuś od najmłodszych lat to-
warzyszy rodzicom w lustracjach 
plantacji podczas popołudniowych 
spacerów, by w przyszłości – tak 
jak mama i tata wybierać najlepszą 
genetykę kukurydzy. ‹‹
Maria, Mateusz i Jakub
Rutkowscy 
– w tym roku postawili  
na Kokunę!

Zalesie
powiat toruński
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INCEPTION TO NOWOŚĆ ZAREJESTROWANA  
PRZEZ COBORU W 2021 ROKU JAKO 
NAJWYŻEJ PLONUJĄCA ODMIANA ZIARNOWA 
KUKURYDZY O FAO 250 Z IMPONUJĄCYM 
WYNIKIEM 107% WZORCA!

  
Głębokie

13,85 t/ha

Głubczyce  
13,74 t/ha

 

 

Zybiszów
11,87 t/ha

  
Skołoszów
 15,88 t/ha

 

  

Krzyżewo
14,19 t/ha

Lućmierz
  

14,43 t/ha
 

 

  

Śrem
12,52 t/ha 

 

Pawłowice  
 13,88 t/ha 

Seroczyn  
15,06 t/ha  

Słupia Wielka
15,02 t/ha

Smolice  
15,44 t/ha  

Świebodzin
14,86 t/ha

Tomaszów Bol.
14,69 t/ha

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Szerokopas
t/ha

Sędziwojewo
 11,36 t/ha

Kawęczyn
15,87 t/ha

Krościna Mała
14,44 t/ha

INCEPTION NOWOŚĆ!

DOKONAĆ NIEMOŻLIWEGO

Z
250

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 –

Słabe stanowiska 83 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 125 cm
Ilość rzędów/
kolba 18–20

Ilość ziaren/rząd 38–40
Ziarno typu pośredniego  
z przewagą DENT

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku
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Z
240

K
240VULPIX

Głębokie  
12,97 t/ha 

  
Smolice

 14,73 t/ha
 

  
 

  
 

Głubczyce  
 12,58 t/ha 

Krzyżewo  
12,08 t/ha 

  
 

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

SzerokopasZalesie
11,25 t/ha

SzerokopasKościelna Wieś
12,57 t/ha

  
 

Franckowa Buda
10,5 t/ha 

SzerokopasRysiowice
 10,54 t/ha

SzerokopasPiastowe
11,54 t/ha SzerokopasTywonia

11,22 t/ha

Szerokopas
t/ha

Nowe Linie
11,52 t/ha

SzerokopasNaćmierz
11,19 t/ha

STRONGMAIZE

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

 PLON ZIARNA

103% 
WZORCA

COBORU 2020

PLON OGÓLNY  

SUCHEJ MASY

104,1% 

WZORCA

COBORU 2020

Polecam

World Strongman 

Krzysztof 
Radzikowski

KOLEJNY REKORD 
POBITY!  

ZOBACZ FILM
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Z
240VULPIX K

240

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy

Plon suchej masy
 

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 90

Słabe stanowiska 85 85

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 130 cm
Ilość rzędów/kolba 16–18
Ilość ziaren/rząd 38–40
Ziarno typu pośredniego 
z przewagą DENT

STRONGMAIZE

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY [dt/ha]

Źródło: COBORU 2020

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY [% WZORCA]

Źródło: COBORU 2020

105

104

103

102

101

100

97

98

99

VULPIX wzorzec

350
300

200
250

150
100

50
0

172,6 185,6
245,2 237,2

209,6
255 262,2

200

Cicibór Głębokie Kobierzyce Marianowo Radzików Smolice Sulejów Wrócikowo

wzorzecVULPIX

VU
LP

IX

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Świadcząc usługi m.in. zbioru kukurydzy 
mam okazję przyjrzeć się wielu odmianom. 
Dzięki temu mamy szerszy pogląd na ich 
wydajność. Stąd też między innymi odmiana 
VULPIX znalazła się w naszym gospodarstwie. 
VULPIX to ładne, regularnie dobrze uziarnio-
ne kolby i z pewnością ciekawa propozycja 
wśród nowych, dostępnych na krajowym 
rynku wydajnych odmian o FAO 240. ‹‹
Agro-Senna Patryk Polewczyk
Łagiewniki
powiat dzierżoniowski
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Dla dzikich zwierząt pola uprawne są jak 
pastwiska. Jednak rolnikom ich obecność 
wcale nie jest na rękę. Niekiedy wartość 
powodowanych strat jest tak duża, że koła 
łowieckie mają problem z wypłatą odszko-
dowań i odpowiedzialność musi przejąć ich 
ubezpieczyciel.

Wszelkie dzikie zwierzęta są cennymi elemen-
tami przyrody. Jednak dla rolników bywają bar-
dzo kłopotliwe, głównie ze względu na szkody 
powodowane w uprawach. Najbardziej rozległe 
dotyczą ziemniaków, kukurydzy i rzepaku. Ich 
rozmiary potęguje wzrost liczebności zwłaszcza 
w obrębie gatunków dużych zwierząt, dla któ-
rych w lasach i na nieużytkach nie wystarcza 
pożywienia. Poza tym pola uprawne obsie-
wane coraz wartościowszymi i smaczniejszymi 
odmianami roślin uprawnych są o wiele atrak-
cyjniejsze niż dzika roślinność.

Dwa szczyty żerowania w roku

Dzikie zwierzęta żerują na użytkach rolnych 
przez cały rok. Jednak nasilenie szkód przypada 
na wiosnę i jesień. Wiosną dziki, sarny i jelenie 
(gatunki powodujące najwięcej szkód) wchodzą 
w stan zwiększonej aktywności. Samice saren 
i jeleni wykazują zwiększone zapotrzebowa-
nie  pokarmowe wynikające z rozwoju płodów. 
Natomiast samce potrzebują więcej pożywienia 
na odbudowanie poroża. Dlatego intensyw-
nie żerują na łąkach i oziminach. Z kolei dziki 
w poszukiwaniu larw owadów, dżdżownic 
i małych gryzoni, intensywnie buchtują grunt 
i powodują duże uszkodzenia upraw. Szczegól-
nie uciążliwe jest żerowanie loch z warchlakami, 
które mają duże potrzeby pokarmowe.

Można chronić uprawy przed wiosennymi szko-
dami łowieckimi, ale jest to trudne i wiąże się 
z dużymi nakładami. Rolnicy mają do wyboru 
kilka metod, które ze sobą nie kolidują. Warto 
pamiętać, że nie są one ukierunkowane na 

DZICZYZNĘ MOŻNA ZNIECHĘCIĆ LUB ODSTRASZYĆ

MIROSŁAW DRECZKA
terazpole.pl

pozbawienie zwierząt życia, lecz zniechęcenie 
ich do przebywania na danym obszarze.

Siać to, czego dziczyzna nie lubi

Najbardziej dostępna i najłatwiejsza w stoso-
waniu jest metoda agrotechniczna. Obejmuje 
racjonalizację działań rolnika dotyczących 
doboru stanowiska dla poszczególnych upraw. 
Zakładanie plantacji atrakcyjnych roślin w bli-
skim sąsiedztwie bytowania dziczyzny zwiększa 
ryzyko wyrządzania szkód. Pod uwagę trzeba 
brać atrakcyjność upraw dla dzika i jeleniowa-
tych, np. rzepak, kukurydza, lucerna, koniczyna, 
łubin słodki, groch i zboża bezostne.

Ważnym elementem metody agrotechnicznej 
jest minimalizowanie strat przy zbiorze oraz 
dokładne usuwanie resztek, zwłaszcza po kuku-
rydzy i roślinach okopowych. Niestety, w takich 
sytuacjach sprawdza się tylko zbiór ręczny, na 
który może brakować czasu lub ludzi.

Przy dużej uciążliwości dziczyzny warto zwrócić się 
o pomoc do myśliwych.

Jeleniowate największe szkody w uprawach powodują wiosną, 
kiedy samice są ciężarne, a samce odbudowują poroże.
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Wprowadzenie do gleby korzeni buraka, bulw 
ziemniaka czy obłamanych kolb kukurydzy, 
przyciąga uwagę dzików, które dysponują bar-
dzo dobrym węchem i silnym ryjem. Zebranie 
resztek obniża zapasy pożywienia dla innych 
szkodników, a także chorób. Przyczynia się do 
redukcji populacji rolnic, drutowców, pędraków 
i gryzoni polnych, które są przysmakami dzików, 
zwłaszcza jesienią i wiosną.

Praktykowana dość często uprawa kukurydzy 
na ziarno w monokulturze sprzyja żerowaniu 
dziczyzny. W pozostawianych resztkach pozo-
staje wiele larw owadów, np. omacnicy proso-
wianki. Zwierzyna łowna przyzwyczaja się do 
położenia tych pól. W przypadku dużych par-
celi potrafi się na nich zadomowić i przebywać 
przez cały czas.

Ości odbierają apetyt

W metodzie agrotechnicznej skuteczny bywa też 
dobór odmian. W przypadku pszenicy ozimej 
na uwagę zasługują odmiany o ościstym kłosie, 
które są mniej atrakcyjne dla dziczyzny, skłania 
ją do migracji na odmiany bezostne. Natomiast 
w kukurydzy niektórzy rolnicy praktykują obsiew 
brzegów plantacji na szerokość siewnika (ramkę) 
znacznie wcześniejszą odmianą, niż zasadnicza 
część pola. Odmiana dojrzewająca wcześniej 
potrafi w zupełności przyciągnąć uwagę dzi-
ków, które niszczą ją doszczętnie. Natomiast 
reszta plantacji zwykle pozostaje nienaruszona. 
Podobną funkcję może pełnić obsiewka ze sło-
necznika.

Do zabezpieczania nowych zasiewów kukurydzy 
wielu praktyków używa ostrych przypraw spo-
żywczych. Dość popularne jest np. doprawianie 
ziarna siewnego sproszkowaną papryczką chili, 
której ostry smak zniechęca dziki do żerowania.

Często spotykane grodzenie pól siatką leśną, 
zalicza się do metod mechanicznych. Jest to 
drogie rozwiązanie, ale też dość skuteczne, 
o ile sąsiednie pola pozostają nieogrodzone. 
Może być wykorzystywane przez wiele lat. 
Podobne zadanie mają ogrodzenia elektryczne, 
tzw. pastuchy. Chociaż przy odrobinie uporu 
jelenie i dziki mogą takie przeszkody pokonać. 
Dziki najczęściej starają się przejść pod ogro-
dzeniem, a jelenie potrafią przeskoczyć płot do 
2,5 m wysokości.

Czasami do odstraszania zwierzyny używa się 
armatek hukowych i innych pirotechnicznych 

urządzeń, które są mniej skuteczne i często 
uciążliwe dla otoczenia. W Europie Zachodniej 
testowane są urządzenia akustyczne, imitujące 
odgłosy przerażonych zwierząt. Zastosowanie 
ma także sprzęt elektroniczny, np. fotopułapki 
ostrzegające o wejściu zwierząt na pola, co uła-
twia ich płoszenie lub uzasadnia powiadomienie 
myśliwych.

Coraz bardziej zawodne

Coraz bardziej zawodna bywa metoda che-
miczna, która polega na stosowaniu środków 
odstraszających, tzw. repelentów. Dotyczy to 
zwłaszcza repelentów imitujących zapach czło-
wieka lub drapieżnika. Nawet dzikie zwierzęta 
z czasem przyzwyczajają się do obecności ludzi 
i często można je spotkać nawet na ulicach 
dużych miast. 

Zmienną skuteczność ma metoda biologiczna, 
która polega na dokarmianiu zwierząt przez 
myśliwych w lasach. Używa się tu kostek 
z solami mineralnymi i niektórymi enzymami 
egzogennymi, z których zwierzęta bardzo chęt-
nie korzystają. Poza tym w obrębie lasów zakła-
dane są pastwiska z roślin uprawnych, chociaż 
przy rosnącej liczebności zwierzyny paszy z tych 
użytków często jest za mało.

KOŁA ŁOWIECKIE LUB SKARB PAŃSTWA
Za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta 
łowne odpowiada zarządca lub dzierżawca 
(koło łowieckie) danego obwodu łowiec-
kiego. Jeśli na danym terenie taki obwód nie 
ma dzierżawcy, wówczas odpowiedzialność 
spada na Skarb Państwa, który reprezentują 
regionalne dyrekcje ochrony środowiska. 
Warto pamiętać, że te same organy również 
odpowiadają za szkody powodowane przez 
gatunki zwierząt niełownych, w tym także 
objęte ochroną prawną, np. żubry, rysie, 
wilki, bobry, niedźwiedzie.
Szkody należy zgłaszać do właściwego teryto-
rialnie koła łowieckiego (wojewody) poprzez 
pisemny wniosek. Może on mieć formę 
papierową bądź elektroniczną. Zgłoszenie 
bezpośrednie do koła musi być potwierdzone 
podpisem przyjmującego wraz z datą przyję-
cia lub wysłane listem poleconym za potwier-
dzeniem doręczenia. Rozmowa telefoniczna 
nie jest traktowana jako formalne zgłoszenie. 
Zgłoszenia szkody dokonuje się do 3 dni od 
jej stwierdzenia.
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K
260

Z
260

  
 

 

  

Krościna Mała
 14,03 t/ha

Tomaszów Bol.
15,66 t/ha  

  Masłowice
12,86 t/ha  

Głubczyce  
 14,86 t/ha

Skołoszów  
 15,97 t/ha 

  

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Węgrzce  
 13,28 t/ha 

Lućmierz
  

 16,63 t/ha
 

Kawęczyn
15,83 t/ha

  
Seroczyn

 12,98 t/ha
 

  
 

Szerokopas
t/ha

Szerokopas
 10,27 t/ha

Rysiowice
 12,14 t/ha

Grębów
12,62 t/ha

Sielinko
12,3 t/ha

Chwałów
11,32 t/ha

Bodzyniewo
12,25 t/ha

SzerokopasZalesie
10,13t/haSzerokopas

t/ha
Nowe Linie
11,87 t/ha

11,93 t/ha 
Zalesie k. Oleszyc

SzerokopasPiastowe
12,05 t/ha

SzerokopasTywonia
10,1 t/haPawłowice

  

15,21 t/ha
 

Słupia Wielka
14,92 t/ha

Smolice  
15,86 t/ha  

Świebodzin
14,23 t/ha

HARDWARE
MASZYNA DO PLONOWANIA!

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

PLON ZIARNA

102% 
WZORCA

PDO 2021

PLON  

SUCHEGO ZIARNA

DO 16,63 t/ha 

PDO 2021  
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HARDWARE K
260

Z
260

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy

Plon suchej masy
 

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 90

Słabe stanowiska 80 85

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 138 cm
Ilość rzędów/kolba 18–20
Ilość ziaren/rząd 38–42  
Ziarno typu pośredniego 
z przewagą DENT

MASZYNA DO PLONOWANIA!

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY [dt/ha]

Źródło: COBORU PDO 2019

178

178,5

179

179,5

180

181,5

180,5

181

wzorzec HARDWARE

Źródło: COBORU 2021

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY [dt/ha]

wzorzec HARDWARE

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Odmianę HARDWARE uprawialiśmy po raz pierwszy. Od razu 
poddana została solidnym testom trafiając na pole o bardzo dużej 
mozaice glebowej, gdzie na jednym polu mamy klasy od III do V, a miej-
scami występuje ciężka gliniasta ziemia. To co cieszyło nas wiosną to 
pomimo tak zróżnicowanego stanowiska wschody roślin były bardzo 
wyrównane, a sam wigor początkowy bardzo dobry. Poza samym 
plonem ziarna, z którego jesteśmy zadowoleni szczególną uwagę 
zwróciła jego niska wilgotność, jest to zasługa ziarna typu DENT, które 
dominuje w udziale w kolbach tej odmiany. ‹‹
Adam Iwicki i Krzysztof Jątczak
Zamek Bierzgłowski
powiat toruński

H
A

RD
W

A
RE

0

50

100

150

200
250

197,8 178,6

253,3 236,6
196,8

257,9 262,7
237,3 225,9

MarianowoKrzyżewo Smolice WęgrzceCicibórChrząstowo Kawęczyn Kobierzyce Kościelna  
Wieś

300



Z
240CODEOS

TYTAN
PLONU ZIARNA

PZPK 2019

103%  

W PLONIE  

ZIARNA

GRYS
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Głubczyce
13,03 t/ha

Skołoszów
13,34 t/ha

Smolice
14,74 t/ha

Głębokie
10,14 t/ha

Zybiszów
11,97 t/ha

Krzyżewo
12,24 t/ha

doświadczenie COBORU/PZPK
doświadczenie łanowe

Masłowice
14,35 t/ha

Szerokopas
t/ha

Szerokopas
11,9 t/haSzerokopas

t/ha
Sławkowo
11,46 t/haSzerokopas

t/ha
Małocin

10,24 t/ha

SzerokopasWonieść
11,01 t/ha

Sędziwojewo
10,12 t/ha

Żurawiczki
11,34 t/ha

Franckowa Buda
11,24 t/ha 

12,78 t/ha 
Kościelna Wieś

CODEOS 240
Z

TYTAN PLONU ZIARNA
CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca  
trójliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 95 –

Słabe stanowiska 85 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 134 cm
Ilość rzędów/kolba 16–18
Ilość ziaren/rząd 40–42
Ziarno z przewagą flint,  
przydatne na grys

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2020 roku

GRYS

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› CODEOS zagościł pierwszy rok w naszym 
gospodarstwie i będzie uprawiany dalej. Ce-
chują go wyrównane, silne wschody również 
na górkach, na których wiosną często brakuje 
wody, a trafił na wyjątkowo pagórkowate 
pole. Ważną zaletą odmiany CODEOS jest 
bardzo wysoka odporność na wyleganie, 
sprawdzona i potwierdzona podczas prze-
chodzących nawałnic. Same rośliny cechują 
duże kolby, uziarnione do samego końca co 
ważne również na słabszej glebie. ‹‹
Artur Podolski 
Gospodarstwo Rolne „Słoszewy” sp. z o.o.
Słoszewy 
powiat brodnicki 



Z
250

K
250JUSTY

MISTRZYNI WYDAJNOŚCI 

NOWOŚĆ!

PLON SUCHEGO 

ZIARNA

DO 15,35 t/ha  

COBORU/PZPK 2021  
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JUSTY
MISTRZYNI WYDAJNOŚCI 

Z
250

K
250

NOWOŚĆ!

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy
 
Plon suchej masy

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 92

Słabe stanowiska 83 85

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 130 cm
Ilość rzędów/kolba 18–20
Ilość ziaren/rząd 38–40

Ziarno typu pośredniego z przewagą DENT

  
Głębokie

 13,26 t/ha

Głubczyce  
13,96 t/ha

 

 

Zybiszów
12,19 t/ha

  
Skołoszów
 15,35 t/ha

 

Krzyżewo  
14,66 t/ha 

  Śrem
11,23 t/ha  

  
 

Smolice  
15,26 t/ha  

Szerokopas
t/ha

Sędziwojewo
 10,82 t/ha

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

PLON ZIARNA

103% 
WZORCA

COBORU/PZPK 2021
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Rudniki  
9,57 t/ha 

 Gościejewo
11,05 t/ha 

Osięciny  
12,25 t/ha 

Głębokie  
11,11 t/ha 

Chrząstowo  
10,03 t/ha 

Słupia Wielka  
14,08 t/ha 

Łagiewniki  
11,62 t/ha 

Rysiowice  
13,47 t/ha 

Bukowie  
10,09 t/ha 

Smolice  
14,57 t/ha 

Zybiszów  
12,84 t/ha 

Wilkowice  
11,87 t/ha 

  Pawłowice
12,47 t/ha  

Głubczyce   
11,98 t/ha  

Węgrzce  
12,01 t/ha 

Boguchwała  
12,55 t/ha 

Wiązownica  
13,87 t/ha 

Kobylnica Wołoska  
12,59 t/ha 

Skołoszów  
13,78 t/ha 

Sulejów  
12,06 t/ha 

Lućmierz  
14,88 t/ha 

Kawęczyn  
10,48 t/ha 

Seroczyn  
10,14 t/ha 

Cicibór Duży  
7,78 t/ha Świebodzin

11,29 t/ha

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

260

KRÓL SŁABSZYCH GLEB

CODIGIP

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2018 roku

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca
dwuliniowy 
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 93 –

Słabe stanowiska 83 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 132 cm
Ilość rzędów/kolba 16–20
Ilość ziaren/rząd 38–42

Ziarno typu pośredniego
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Krzyżewo
12,26 t/ha

Śrem
8,28 t/ha

Smolice
14,78 t/ha

Głubczyce
13,94 t/ha

Głębokie
10,76 t/ha

Skołoszów
14,77 t/ha

Zybiszów
12,01 t/ha

Masłowice
15,62 t/ha

doświadczenie COBORU/PZPKdoświadczenie COBORU/PZPK
doświadczenie łanowedoświadczenie łanowe

Gościejewo
10,37 t/ha Szerokopas

t/ha
Szerokopas
11,46 t/haSzerokopas

t/ha
Sławkowo
11,53 t/haSzerokopas

t/ha
Małocin

10,82 t/ha

Franckowa Buda
11,44 t/ha 

13,2 t/ha 
Kościelna Wieś

Żurawiczki
10,33 t/ha

Rysiowice
12,46 t/ha

240QUENTIN 240
Z

EUROPEJSKI LIDER  
PLONOWANIA

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 132 cm
Ilość rzędów/kolba 16–18             
Ilość ziaren/rząd 38–40
Ziarno typu pośredniego
zbliżone do flint

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2020 roku

 Najwyższa nota

BSA 2017:

9/9
Plon ziarna  

w Niemczech

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Odmianę QUENTIN uprawia-
łem kolejny, drugi rok dlatego, 
że jest to odmiana niezawodna. 
W moim gospodarstwie upra-
wiam ją z przeznaczeniem na 
ziarno. Zauważyłem, że kolby 
mają ciężkie ziarno typu flint co 
przekłada się na dobrze zabez-
pieczone plony oraz znakomite 
oddawanie wody zarówno na 
polu jak i podczas suszenia. ‹‹

Henryk Kiełkowski 
Nowopole 
powiat lipnowski

 Rekordowe  

plony ziarna:

104% WZORCA

PZPK 2019

(do 16,05 t/ha,14% wilg.)

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy
 

Plon suchej masy

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 95

Słabe stanowiska 85 90

tys. żywych ziaren/ha
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ERWINGA
KONCENTRACJA
MOCY

Z
230

K
230

Nr1
COBORU /PZPK 

2021

PLON ZIARNA  

107% 
WZORCA
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ERWINGA
KONCENTRACJA MOCY

Z
230

K
230

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 85

Słabe stanowiska 85 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 128 cm
Ilość rzędów/
kolba 16–18

Ilość ziaren/rząd 34–38

Ziarno typu pośredniego

  
Głębokie

14,28 t/ha

Przecław
12,4 t/ha

 

 

  
 

 

  
 

Radostowo
13,57 t/ha

Marianowo
14,47 t/ha

12,19 t/ha 
Kościelna Wieś

15,46 t/ha 
Smolice

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

SzerokopasSławkowo
10,37 t/ha

SzerokopasDębina
10,15 t/ha

Szerokopas
t/ha

Sędziwojewo
11,44 t/ha

Szerokopas
t/ha
Wonieść

12,44 t/ha

Rysiowice
 11,19 t/ha

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Odmianę ERWINGA uprawialiśmy po raz pierwszy w bieżą-
cym sezonie jako nowość w kolekcji 45 testowanych odmian 
o bardzo szerokim zakresie FAO i pochodzących od wielu 
różnych hodowców. Finalnie to plon odmiany ERWINGA był 
najwyższym ze wszystkich wśród testowanych odmian i wy-
niósł 12,44 t/ha suchego ziarna. Obserwując już wcześniej 
kolby odmiany ERWINGA spodziewałem się dobrego rezul-
tatu. Szczególne wrażenie robi jej poziom plonowania przy 
stosunkowo niskim FAO 230 ‹‹

Krzysztof Poterek  
Agronom Gospodarstwo Rolne  Wonieść sp. z o.o.  
Wonieść
powiat kościański



JAM
FABRYKA PLONU

Z
250

K
270

PLON SUCHEGO 

ZIARNA

DO 15,7 t/ha  

COBORU/PZPK 2021  
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JAM
FABRYKA PLONU

Z
250

K
270

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy
 

Plon suchej masy

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 85

Słabe stanowiska 83 85

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 135 cm
Ilość rzędów/kolba 18–20
Ilość ziaren/rząd 38–40

Ziarno typu pośredniego z przewagą DENT

  
Głębokie

 13,58 t/ha

Głubczyce  
15,14 t/ha

 

 

Zybiszów
12,29 t/ha Masłowice   

 12,27 t/ha 

  
Skołoszów
 15 t/ha

 

Krzyżewo  
14,3 t/ha  

  Śrem
12,02 t/ha  

  
 

Smolice  
15,7 t/ha  

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Szerokopas
t/ha

Sędziwojewo
10,77 t/ha

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2021 roku

PLON ZIARNA

106% 
WZORCA

COBORU/PZPK 2021
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IDENTITY Z
200

Głębokie  
9,69 t/ha  

Smolice  
13,61 t/ha  

Radostowo  
11,43 t/ha 

Marianowo  
10,22 t/ha 

Kościelna Wieś  
11,04 t/ha 

Przecław   
11,48 t/ha 

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

  
 

Szerokopas
t/ha

Franckowa Buda
11,87 t/ha   

 

Szerokopas
10,85 t/ha

Szerokopas
t/ha

Małocin
9,94 t/ha

Sędziwojewo
9,57 t/ha

Franckowa Buda
10,59 t/ha 

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca  
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 95 –

Słabe stanowiska 85 –

tys. żywych ziaren/ha

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 112 cm
Ilość rzędów/kolba 16–18
Ilość ziaren/rząd 36–40

Ziarno typu DENT 100%

EKSPRESOWY DENT

PLON ZIARNA DO

COBORU 2020

13,61
t/ha

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2020 roku

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Poszukiwałem odmiany, która szybko 
zejdzie z pola. Warunek ten spełniła 
odmiana IDENTITY. W uprawie jest 
to odmiana bardzo wczesna o niskiej 
wysokości roślin, dzięki czemu nie ma 
kłopotów z wyleganiem podczas wietrz-
nej pogody. Ziarno to w 100% DENT, co 
w połączeniu ze wczesnością sprawdziło 
się u mnie rewelacyjnie. Termin zbioru 
przypadł na 13.10.2021, uzyskany plon 
to 13,2 t/ha przy wilg. 26% (najniższa 
odnotowana na skupie). ‹‹
Radosław Dybała 
Rzepowo k. Kruszwicy  
powiat inowrocławski 
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Z
290

K
300ADENORA

  
 

Głębokie  
10,29 t/ha 

Słupia Wielka  
12,92 t/ha 

Smolice  
16,23 t/ha 

Zybiszów  
14,49 t/ha 

Masłowice   
14,26 t/ha 

Głubczyce  
14,15 t/ha 

Skołoszów  
16,42 t/ha 

 doświadczenie COBORU/PZPK doświadczenie COBORU/PZPK
 doświadczenie łanowe doświadczenie łanowe

Szerokopas
12,39 t/ha

Żurawiczki
12,08 t/ha

Przeworsk
12,17 t/ha

Rysiowice  
12,85 t/ha 

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 144 cm
Ilość rzędów/kolba 16–20
ilość ziaren/rząd 38–42

Ziarno typu DENT 100%

EFEKTOWNY DENT

Plon ziarna przy wilgotności 14% w 2020 roku

PLON ZIARNA DO

COBORU 2020

16,42
t/ha

CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy 

Plon suchej masy 

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 85 85

Słabe stanowiska 80 80

tys. żywych ziaren/ha

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Decydując się na zakup odmiany ADENORA nie zna-
łem jej walorów. Opierałem się wyłącznie na zaufaniu 
do wiedzy oraz rzetelności Doradcy Terenowego IGP 
Polska i jak się okazało odmiana ta bardzo mile mnie 
zaskoczyła pod wieloma względami. Rejon nasz został 
dotknięty nawalnymi deszczami i przez pole, na któ-
rym znajdowała się ta odmiana przeszła dwukrotnie 
woda z lokalnej rzeczki. Pomimo tych anomalii pogodo-
wych ADENORA podczas koszenia wykazała się świet-
nym plonem ziarna, jak również jego niską wilgotnością 
wynoszącą 21,8%. Jest to typowy DENT z małą osadką, 
który mnie bardzo zainteresował. ‹‹
Stanisław Kielian 
Kobylniki
powiat kazimierski
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CODIZOUK 260 270

ROZWIŃ SKRZYDŁA!

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Razem z ojcem hodujemy bydło mleczne. W minionym 
trudnym sezonie wybór odmiany CODIZOUK okazał się dla nas 
strzałem w dziesiątkę. Rośliny wyrosły na ponad 4,2 m, a kolba 
była w pełni uziarniona. Podczas niedoboru wody w trakcie 
kwitnienia, nasza plantacja wyróżniała się najmocniejszym 
efektem zieloności w okolicy. Po zbiorze wydajnie się zakisiła, 
a zapas kiszonki z naddatkiem wystarczy nam do kolejnego 
zbioru zapewniając bezpieczeństwo produkcji mleka. ‹‹

Jacek Karpowicz
Krępiny
powiat sulęciński

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› CODIZOUK to odmiana o ogromnym potencjale plonu zie-
lonej masy i z pewnością najwyższa kukurydza w całej mojej  
okolicy. Nie wymaga najlepszych stanowisk, aby osiągać rekor-
dowe plony. Co aktualnie stało się najważniejsze – nie wymaga 
aż tak dużych nakładów. Tegoroczna plantacja COIDOZUKa na 
samej gnojowicy przekroczyła moje oczekiwania plonu kiszon-
ki, dając go po prostu za dużo. Dlatego większość pola została 
zebrana na kiszonkę, a gdy plon zaczął przekraczać potrzeby 
bydła, to ostatnie kilka hektarów zostało skoszone na ziarno 
z rewelacyjnym wynikiem 14 t/ha (32% wilg). ‹‹
Jan Bender 
Chełmonie 
powiat golubsko-dobrzyński 

OPINIE PRAKTYKÓW 

›› Zaufałem Doradcy Terenowemu Panu Przemysławowi 
Zych, który namówił mnie do zasiewu odmiany kukurydzy 
CODIZOUK. Posiałem ją na areale 20 ha na VI klasie i nie żałuję, 
że dałem się na to namówić. Tym samym przekonałem się, że 
z odmianą CODIZOUK można nawet na VI klasie gleby zarobić 
dobre pieniądze na uprawie kukurydzy. ‹‹

Sławomir Bogacz 
Trzęsówka 
powiat kolbuszowski 

ZZBB
IIÓÓ

RR KK
UUKKUURRYYDDZZYY NNAA KKIISSZZOO

NN
KKĘĘ

REKORD POLSKI

ZZB
IÓ

R
KUKURYDZY NA

ZIARN
O

REKORD POLSKI
B I

Ó
R

KUKURYDZY NA

ZIARN
O2019

2019

KKII
SSZZ

OO
NNKKAA ZZ KKUUKKUURRYYDD

ZZYY

REKORD POLSKI

2019



KUKURYDZA PREMIUM – DOBÓR ODMIAN SEZON 2022 I 29

CODIZOUK
ROZWIŃ SKRZYDŁA!

MORFOLOGIA
Wysokość roślin

Wysokość os. kolb 152 cm
Ilość rzędów/kolba 16–18
Ilość ziaren/rząd 36–42
Ziarno typu pośredniego
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142,6

Chrząstowo

181,6

Głębokie

142,9

Kościelna 
Wieś

259,9

Krzyżewo

208,1

Łyski

133,2

Masłowice

218,2

Radostowo

118,2

169,7

225,2

Rarwino Słupia Smolice

wzorzec CODIZOUK

Źródło: COBORU PDO 2019

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY [dt/ha] CHARAKTERYSTYKA
Typ mieszańca 
dwuliniowy
Przydatność na gleby lekkie

Wigor początkowy

Odporność na wyleganie

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Plon ziarna w grupie wczesności

Plon świeżej masy 

Plon suchej masy 

Strawność całych roślin

Zawartość skrobi

GĘSTOŚĆ WYSIEWU Z K

Dobre stanowiska 90 90

Słabe stanowiska 80 85

tys. żywych ziaren/haOFICJALNY REKORD POLSKI
W PLONIE OGÓLNYM ŚWIEŻEJ MASY KUKURYDZY Z HEKTARA

ZOBACZ FILM!

Rolnik Rekordzista Polski  
Pan Andrzej Trzeciak 
z Trzyrzecza, woj. podlaskie, 
z certyfikatem potwierdzającym 
ustanowienie oficjalnego 
Rekordu Polski.

260 270
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„ZMIERZ SIĘ Z IGP POLSKA 2021” 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

CODIZOUK
4,51 m

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą 
tegorocznej edycji konkursu pod nazwą 
„Zmierz się z IGP” na najwyższą roślinę kuku-
rydzy z oferty IGP Polska został Pan Damian 
Kania z miejscowości Dębniki, powiat łom-
żyński. Zmierzona wysokość kukurydzy 
odmiany CODIZOUK uprawianej przez Pana 
Damiana wyniosła 4,51 metra będąc jedno-
cześnie najwyższą, ze wszystkich zgłoszonych 
w konkursie oraz historii samego konkursu. 
Nagrodę główną w konkursie stanowił bon 
uprawniający do zakupów renomowanych 
produktów Sano – Nowoczesne Żywienie Zwie-
rząt o wartości 3.000 PLN brutto.

Laureat konkursu Pan Damian Kania na tle 
zwycięskiej kukurydzy odmiany CODIZOUK 
o wysokości 4,51 m.

Dumny zwycięzca głównej nagrody 
w konkursie „Zmierz się z IGP Polska 
2021” podczas jej odbioru.

Pan Damian Kania 

NAGRODA 

GŁÓWNA

Dębniki   
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„ZMIERZ SIĘ Z IGP POLSKA 2021” 

CODIZOUK
4,50 m

 Decyzją Komisji Konkursowej postanowiono 
przyznać nagrodę dodatkową dla Pana Pio-
tra Andrzejewskiego z miejscowości Chwałów 
w powiecie jarocińskim. Zmierzona wysokość 
kukurydzy odmiany CODIZOUK uprawia-
nej przez Pana Piotra wyniosła 4,50 metra. 
Nagrodę dodatkową stanowił bon uprawniający 
do zakupu zestawu produktów dla krów zasu-
szonych Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt 
o wartości 1.000 PLN brutto. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za niezwykle 
zaciętą rywalizację!

Laureat konkursu Pan Piotr Andrzejewski 
na tle kukurydzy odmiany CODIZOUK 
o wysokości 4,50 m.

Zdobywca nagrody dodatkowej 
w konkursie „Zmierz się z IGP Polska 
2021” podczas jej odbioru.

Pan Piotr Andrzejewski

NAGRODA 

DODATKOWA

Chwałów   
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MAGNOLIA PZO

NESSIE PZO

CERES PZO
BOGINI URODZAJU

MONSTER PLONOWANIA

IMPONUJE WCZESNOŚCIĄ  
I PLONEM

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

• Grupa wczesności COBORU: bardzo wczesne 
i wczesne

• Nr 1 w plonie białka w swojej grupie wczesności

• Nr 1 w swojej grupie wczesności pod względem 
osadzenia najniższych strąków +1 cm do wzorca

• Badania urzędowe COBORU PDO

• Nr 1 w plonie nasion w regionie centralnym  
PDO 2020

• Nawet o +13,3 dt/ha więcej od wzorca

• Nr 1 w plonie nasion w swojej grupie wczesności

• Nr 1 w kategorii MTN badania COBORU

• Bardzo wysokie plonowanie w regionie 
południowym [113%] COBORU 2020

źródło: badania rejestrowe COBORU 2019–2020

źródło: badania COBORU PDO 2020

źródło: badania rejestrowe COBORU 2019–2020
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JURASSIC SU

MONALISA

KENDO
SZTUKA PERFEKCJI

SŁONECZNIK BEZ TAJEMNIC

SŁONECZNIKOWA ®EWOLUCJA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

• Średnio-wczesne kwitnienie i dojrzewanie

• Zawartość tłuszczu w nasionach [49–50%]

• Odmiana tolerancyjna na tribenuron metylowy

• Bardzo wczesne dojrzewanie

• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach  
[50–51%]

• Wysoka tolerancja na suszę

• Stabilne i wysokie plonowanie

• Bardzo wczesne dojrzewanie korzystne dla Polski

• Bezpieczny średni pokrój roślin
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SŁONECZNIK RÓŻNICUJE PŁODOZMIAN

MIROSŁAW DRECZKA
terazpole.pl

Nowe wymagania rynku i Wspólnej Polityki 
Rolnej skłaniają do zainteresowania się 
roślinami, których w danym gospodarstwie 
dawno, albo nigdy nie było. Takim gatun-
kiem bez wątpienia jest słonecznik. Zainte-
resowanie jego uprawą w Polsce w ostatnich 
latach bardzo wzrosło.

Obowiązek różnicowania płodozmianów jest 
twardym wymogiem, który będzie coraz silniej 
egzekwowany. Jednak rolnicy chcą mieć do 
dyspozycji gatunki, które są względnie łatwe 
w uprawie i podobnie jak zboża, kukurydza lub 
rzepak, można zbywać do poważnych odbior-
ców. Uprawa słonecznika na nasiona spełnia te 
warunki, zwłaszcza w odniesieniu do średnich 
i większych gospodarstw.

Podstawowe pytanie dotyczy oczywiście opła-
calności. Otóż w ostatnim dziesięcioleciu ceny 
słonecznika paszowego były mocno związane 
z notowaniami rzepaku, do których się zbliżały. 
Podobny poziom można przyjąć przy sporzą-
dzaniu wstępnych kalkulacji (umiarkowany 
plon 20–25 dt/ha). Lepsze warunki zbytu są 
realne w przypadku okrzepłych plantatorów 
odmian erukowych, którzy zawierają kontrakty 
z dużymi odbiorcami skupującymi niełupki do 
przetwórstwa poza granicami naszego kraju.

Poważniejszych przeszkód nie ma

Decyzję o siewie słonecznika trzeba poprzeć 
gruntowną analizą warunków panujących 
w danym gospodarstwie. Klimat w większości 
rejonów naszego kraju raczej jest odpowiedni 
dla tej rośliny, jeśli uprawiane będą odmiany 
bardzo wczesne, wczesne lub średnio wczesne. 
Niestety, w Polsce nie prowadzi się oficjalnych 
badań nad określaniem wczesności odmian 
słonecznika. Toteż dostawcy nasion w tym 
względnie kierują się indywidualną uznaniowo-
ścią. Odmiany przypisane do tej samej grupy 
wczesności w praktyce mogą dojrzewać w bar-
dzo różnych terminach.

Wzrost i rozwój słonecznika w niewielkim stop-
niu zależy od przebiegu pogody. Współczynnik 
transpiracji jest dość wysoki i wynosi 500–600 l 
wody na kilogram suchej masy (kukurydza 
300–400 l/kg s.m.). Jednak plon suchej masy 
słonecznika jest względnie niski, co przekłada 
się na ogólnie mniejsze zapotrzebowanie na 
wodę. Toteż roślina ta dość dobrze znosi okre-
sowe braki opadów.

Słonecznik urośnie w większości stanowisk, 
których odczyn gleby będzie obojętny lub zasa-
dowy. Nie ma dużych wymagań przedplono-
wych za wyjątkiem rzepaku silnie porażonego 
zgnilizną twardzikową, która także może go 
zaatakować.

Obserwacje terenowe pokazują, że mniejsze 
plantacje (2–3 ha) są narażone na duże straty 
spowodowane żerowaniem dzikich ptaków. 
Zdecydowanie lepiej jest w zasiewach powyżej 
10 ha, gdzie szkody ilościowe i sposób żerowa-
nia rozkładają się inaczej. Na dużej otwartej 
przestrzeni ptaki ziarnojady obawiają się natu-
ralnych wrogów i nie zapuszczają się w głąb 
pola. Dziesiątkują jedynie obrzeża.

Makroskładniki zastosować doglebowo

Wymagania pokarmowe są dość wysokie, 
a nawożeniowe raczej umiarkowane ze względu 
na niewysoki plon. Warto pamiętać, że plony 
niełupek uzyskiwane dotychczas w polskich 
gospodarstwach mieszczą się w dość szero-
kim przedziale 15–35 dt/ha, przy wilgotności 
15–20%. Do składników krytycznych należą: 
potas, siarka, magnez i bor. Wszystkie makro-
składniki należy stosować przedsiewnie.

Potrzeby nawożeniowe słonecznika przy plonie 
niełupek 25 dt/ha*

Składnik N P2O5 K2O
Dawka kg/ha 40–60 30–50 60

* na glebach mineralnych – według Terres Inovia
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W zależności od wybranej odmiany słonecznika 
pokrój roślin może być zróżnicowany (krótka 
lub długa łodyga), co w naszym klimacie nie ma 
większego znaczenia. Ważniejsza jest odpor-
ność na choroby oraz zawartość kwasu eruko-
wego. Pod względem wyglądu nasion rozróżnia 
się odmiany o niełupkach w czarno-białe paski 
i czarne. Dużą zawartością oleju cechują się 
odmiany o czarnych niełupkach. Natomiast 
paskowane niełupki zazwyczaj są cechą wyróż-
niającą odmiany pastewne, późne, które mają 
duże trudności z dojrzewaniem w warunkach 
klimatycznych naszego kraju.

Klasyczne odmiany słonecznika odchwaszcza 
się przedwschodowo herbicydami doglebo-
wymi. Niestety, większość z nich nie radzi sobie 
z chwastami jednoliściennymi. Dlatego trzeba 
brać pod uwagę osobny zabieg powschodowy 
przeciwko chwastom jednoliściennym za 
pomocą graminicydów. Ich zaletą jest możli-
wość wyczekania, aż większość chwastów jed-
noliściennych wzejdzie i podrośnie.

Wrażliwe na herbicydy powschodowe

W wielu krajach do odchwaszczania słonecz-
nika można wykorzystywać herbicydy nalistne 
zawierające tribenuron metylu bądź imaza-
moks. Wynika to z tolerancji niektórych odmian 
na te substancje czynne. Tribenuron metylu 
stosuje się w nich w fazie 4–8 liści w dawce 
25 g/ha.

Niestety, w Polsce wspomniane substancje 
aktywne nie są dopuszczone do stosowania 
w słoneczniku, chociaż w obrocie można spo-
tkać tolerujące je odmiany. Duża część odmian 
słonecznika nie ma odporności na tribenuron 
metylu lub imazamoks. Wybierając odmianę 
warto o to zapytać. Odmiany bez tolerancji 
mogą słabo rosnąć bądź wykazywać objawy fito-
toksyczności również na pozostałości w glebie 
herbicydów stosowanych do odchwaszczania 
przedplonów. Chodzi głównie o chlorosulfuron, 
aminopyralid, mezotrion i imazamoks.

Wszelkie prace na plantacji słonecznika można 
planować z dużym wyprzedzeniem. Termin jego 
siewu nakłada się z optymalnym dla buraka 
cukrowego. Zalecana głębokość siewu wynosi 
2–3 cm przy rozstawie międzyrzędzi 50–75 cm 
dla odmian wysokich i 25–50 cm dla niskich. 
Natomiast obsada niełupek na ogół wynosi 
55–65 tys./ha (30–40 kg/ha).

Zbiór słonecznika, bez względu na rejon kraju, 
zwykle przypada na przełomie września i paź-
dziernika. W niektórych latach na południu 
kraju zbędna bywa desykacja i można zebrać 
niełupki o wilgotności 12–15%.

Pewną barierą w uprawie słonecznika może 
być wyposażenie techniczne. W szczególno-
ści potrzebny jest dostęp do opryskiwacza 
o wysokim prześwicie w celu przeprowadzenia 
przynajmniej dwóch zabiegów ochronnych 
oraz heder do zbioru słonecznika. Chociaż po 
niewielkich modernizacjach i wyregulowaniu 
kombajnu słonecznik można kosić hederem 
zbożowym. Natomiast nie zaleca się używać 
hederu do kukurydzy, bo może powodować 
wysokie straty plonu.

Sprzedaż nie sprawia problemu

Możliwości zbytu niełupek są coraz większe, 
zarówno w kraju, jak i za granicę. Zaintereso-
wanie słonecznikiem przejawiają producenci 
pasz dla drobiu i zwierząt hobbystycznych. 
Przetwórstwo krajowego słonecznika na olej 
jest znikome. Nawet małe tłocznie nie chcą się 
zajmować jego przerobem, bo wstępna obróbka 
wymaga obłuszczania nasion przy użyciu bardzo 
drogiej maszyny. Odmiany erukowe cieszą się 
dużym zainteresowaniem eksporterów, którzy 
nabywców znajdują choćby za naszą zachodnią 
granicą.

Uprawa słonecznika nie jest zbyt skompliko-
wana i można się jej dość szybko nauczyć. 
O wiele ważniejszy jest prawidłowy dobór 
odmiany.  Zdjęcie: Dreczka
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