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Region Pomorza Zachodniego charakteryzuje duża zmienność klimatyczno-glebowa. 
Dotychczas kojarzony głównie z uprawą kukurydzy przeznaczanej na biogaz, ale dzięki 
postępowi hodowlanemu oraz pojawieniu się wysokowydajnych mieszańców coraz 
popularniejsza staje się tutaj uprawa kukurydzy na ziarno.  Wraz ze wzrostem areału kukurydzy 
ziarnowej, powstaje infrastruktura zagospodarowania tego surowca, co dobrze rokuje na stabilną 
przyszłość tego trendu. Zmartwieniem producentów kukurydzy są coraz częściej pojawiające się 
niedobory wody, przez co coraz chętniej sięgają po odmiany typu dent dobrze znoszące takie warunki.

Gorzów
Wielkopolski

Koszalin

Szczecin 1

P8521      FAO  Z: 220         str. 20     
Wczesny mieszaniec ziarnowy. Kukurydza nowej generacji, która łączy w sobie wybitny potencjał plonowania z 
bardzo krótkim okresem wegetacji. O jej wyjątkowości przesądzają świetne zdolności adaptacji nawet do 
najsłabszych stanowisk. Sprawia to, że jako jedna z nielicznych sprawdza się w uprawie, w najdalej na północ 
wysuniętych krańcach Polski.
P8307      FAO  Z: 230  K: 240     str. 24
Wczesny mieszaniec ziarnowy, wyhodowany w technologii Optimum® AQUAmax®. Doskonale znosi okresowe 
susze, co zawdzięcza oszczędnemu gospodarowaniu wodą oraz rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Może 
być z powodzeniem uprawiany nawet na najsłabszych stanowiskach. Jego bardzo wysoki potencjał 
plonowania potwierdzono na glebach średnich i ciężkich.
P8400      FAO  Z: 240         str. 28
Mieszaniec spełniający wszystkie wymagania stawiane  odmianom ziarnowym. Od lat plasuje się na czołowych 
miejscach wśród odmian mieszańców ziarnowych ze względu na stabilne plonowanie, tolerowanie 
niesprzyjających warunków glebowo-klimatycznych oraz wybitny potencjał plonotwórczy. Pokrój i charakterystyczna 
kolba, stały się jego rozpoznawalną marką, zapewniając mu niesłabnące zainteresowanie spowodowane 
głównie ponadprzeciętnie wysokim plonom oraz doskonałym zdolnościom oddawania wody.
P8500      FAO  Z: 250  K: 250     str. 31
Typowy mieszaniec kiszonkowy. Wyróżnia go charakterystyczny, mocny pokrój oraz bujne ulistnienie. Dodatkowo 
odznacza się ponadprzeciętnie rozwiniętą kolbą. Cechy te sprawiają, że jest to niedościgniony wzór dla innych 
mieszańców przeznaczonych na kiszonkę dla bydła. Jako jeden z nielicznych łączy wysoki potencjał plonowania 
z bardzo wysoką jakością pozyskanej kiszonki. Polecany także na biogaz - szczególnie na mocnych i średnich 
stanowiskach. 
P8589      FAO  Z: 250  K: 250     str. 32
Mieszaniec uniwersalny. Odznacza się wydatną kolbą, co przesądza o wszechstronności jego użytkowania. 
Może z powodzeniem być uprawiany na kiszonkę dla bydła oraz biogaz, LKS, a w sprzyjających warunkach także 
na ziarno. Niezawodny nawet na najsłabszych stanowiskach.
P0725      FAO  K: 320         str. 45
Mieszaniec późny, wybitnie przydatny do produkcji biogazu. Osiąga rekordowe plony świeżej i suchej masy. Może 
być uprawiany na zróżnicowanych stanowiskach, a dzięki cechom technologii Optimum® AQUAmax® doskonale 
radzi sobie z niedoborami wody. Stabilnie plonuje nawet w najcięższych warunkach. Jego wyjątkowe
zalety pozwoliły na zdobycie szerokiego grona zwolenników na całym Pomorzu Zachodnim.
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W rejonie Polski Centralnej i Północnej kukurydza wykorzystywana jest na ziarno oraz na 
kiszonkę dla bydła. Rejon cechuje duża zmienność glebowa, od gleb dobrych, zasobnych
i dobrze magazynujących wilgoć, po gleby lekkie, borykające się z okresowymi brakami wody. 
Dlatego rekomendowane przeze mnie odmiany kukurydzy Pioneer® charakteryzują się bardzo 
dobrym ulistnieniem, dużą tolerancją na warunki stresowe oraz wysokim plonem skrobi. Do uprawy 
kukurydzy na ziarno proponuję odmiany w typie ziarna dent, które wyróżniają się stabilnym, wysokim 
plonem oraz niższymi kosztami suszenia ziarna. W odmianach przeznaczonych na kiszonkę ziarno typu 
dent dominujące w palecie polecanych odmian, charakteryzuje się zdecydowanie łatwiejszym i poprawnym 
rozdrobnieniem w procesie zbioru roślin na kiszonkę oraz lepszym wykorzystaniem skrobi przez zwierzęta w 
okresie skarmiania. Grupa odmian z FAO 260 – 290 doskonale nadaje się do uprawy na biogaz, gwarantując 
wysoki poziom energii w kiszonce.

REGION

Najwcześniejszy dent na rynku Polskim w uprawie na ziarno. Szczególnie wybierany w rejonach Warmii i Mazur 
oraz Polski Środkowej na początkowy okres zbiorów.

„TOP” odmiana w klasie średnio wczesnych odmian do uprawy na ziarno typu dent. Odmiana odporna na 
warunki stresowe. Rośliny wyróżniają się wczesnym kwitnieniem, szybkim jesiennym dojrzewaniem kolb oraz 
wysoką dynamiką oddawania wody podczas suszenia.

Odmiany dwukierunkowe na kiszonkę, w części północnej oraz ziarno w całym regionie. Plony kiszonki posiadają 
wysokie parametry żywieniowe (wysoki plon skrobi oraz podwyższoną strawność). Nadają się do uprawy na 
glebach lekkich oraz doskonale tolerują okresowe braki opadów.

Wysokoplonująca odmiana typowo kiszonkowa. Polecam ją na dobre i średnie gleby. Wybierana przez naszych 
rolników, dzięki stabilnym wysokim plonom i suchej masy w kiszonce.

Odmiana o znakomitym wzroście początkowym, łączy w sobie cechy agronomiczne odmian N86, oraz A79 - 
kiszonka. Dobrze toleruje chłodne i mokre gleby, równocześnie nadaje się na lżejsze stanowiska. Polecana na 
kiszonkę,oraz na ziarno w Środkowej Polsce. Bardzo dobra odmiana w uprawie na kiszonkę oraz na biogaz w 
całym regionie.

To odmiany Optimum® AQUAmax® o znakomitej tolerancji na warunki stresowe oraz okresowe susze, szczególnie 
polecam w uprawie kiszonkowej na słabe i lekkie stanowiska. Odmiany te dają bardzo wysokie i stabilne plony 
ziarna w naszym regionie.
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P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 P9127 FAO  Z: 260  K: 280     str. 40
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Promotor poleca:

Pomorze i Kujawy to regiony o bardzo mocnym zróżnicowaniu pod względem glebowo- 
-klimatycznym. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych rolniczo miejsc w Polsce. 

Wykorzystywane najnowsze technologie oraz wysoki poziom wiedzy rolników sprawiają, że 
staliśmy się regionem mocno konkurencyjnym, wobec korzystniej położonych pod względem 

rolniczym, miejsc naszego kraju. Znajduje się tu wiele wysokowydajnych gospodarstw mlecznych, 
gdzie od wielu lat kukurydza stanowi główną bazę paszową. Podobnym zróżnicowaniem 

charakteryzuje się Północna Wielkopolska, dlatego dla tych regionów konieczny jest wybór 
odpowiedniego mieszańca tak, aby wykorzystać potencjał gleby, jak i danego siedliska.  Duża stabilność 

plonowania i wysoka tolerancja na mozaikę glebową to powód, dla którego rolnicy decydują się na odmiany 
Pioneer'a. Z roku na rok coraz większy udział w zmianowaniu przypada tu dla kukurydzy ziarnowej, a w 

szczególności tej w typie ziarna dent, która łączy w sobie cechy najwyższego potencjału plonowania, szybkiego 
dosychania ziarna, odporności na łamanie, wysokiej strawności i wielu innych.

REGION

Odmiana typowo ziarnowa, jedyna tak wczesna odmiana na rynku z ziarnem typu dent.  Nadaje się na gleby 
lżejsze, ale w dobrej kulturze, bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno na glebach dobrych i bardzo 
dobrych przy zwiększonej normie siewu. 

Najwcześniejsza odmiana z technologii Optimium® AQUAmax®. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na 
okresowe niedobory wody. Ten średnio-wysoki mieszaniec typu dent nadaje się na wczesny zbiór, zachowując 
przy tym niską wilgotność ziarna.

Odmiana w typie ziarna dent o ponadprzeciętnej wydajności ziarna, bogato ulistniona, przeznaczona do 
uprawy zarówno na wysokiej jakości kiszonkę oraz ziarno w całym regionie.

P8521 FAO  Z: 220         str. 20

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8329 FAO  Z: 240  K: 250     str. 26
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Popularność tej odmiany mówi sama za siebie, od wielu lat znajduje się na podium wśród odmian 
wybieranych i uprawianych na ziarno.

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Ziarno typu dent, mieszaniec bardzo uniwersalny pod kątem użytkowania ziarna/kiszonki oraz różnorakich 
stanowisk glebowych.

P8451 FAO  Z: 240  K: 240     str. 30 

Mieszaniec hodowany pod kątem kiszonki, daje bardzo duże plony zielonej masy. Wyjątkowo dobry wigor 
początkowy powoduje, iż można siać tę odmianę na glebach ciężkich.

P8500 FAO  Z: 250 K: 250     str. 31 

Odmiana w typie ziarna dent. Polecana w naszym regionie do uprawy na kiszonkę z uwagi na wysoki plon 
zielonej masy.

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34 
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W rejonie Polski Centralnej i Północnej kukurydza wykorzystywana jest na ziarno oraz na 
kiszonkę dla bydła. Rejon cechuje duża zmienność glebowa, od gleb dobrych, zasobnych
i dobrze magazynujących wilgoć, po gleby lekkie, borykające się z okresowymi brakami wody. 
Dlatego rekomendowane przeze mnie odmiany kukurydzy Pioneer® charakteryzują się bardzo 
dobrym ulistnieniem, dużą tolerancją na warunki stresowe oraz wysokim plonem skrobi. Do uprawy 
kukurydzy na ziarno proponuję odmiany w typie ziarna dent, które wyróżniają się stabilnym, wysokim 
plonem oraz niższymi kosztami suszenia ziarna. W odmianach przeznaczonych na kiszonkę ziarno typu 
dent dominujące w palecie polecanych odmian, charakteryzuje się zdecydowanie łatwiejszym i poprawnym 
rozdrobnieniem w procesie zbioru roślin na kiszonkę oraz lepszym wykorzystaniem skrobi przez zwierzęta w 
okresie skarmiania. Grupa odmian z FAO 260 – 290 doskonale nadaje się do uprawy na biogaz, gwarantując 
wysoki poziom energii w kiszonce.

REGION

Najwcześniejszy dent na rynku Polskim w uprawie na ziarno. Szczególnie wybierany w rejonach Warmii i Mazur 
oraz Polski Środkowej na początkowy okres zbiorów.

„TOP” odmiana w klasie średnio wczesnych odmian do uprawy na ziarno typu dent. Odmiana odporna na 
warunki stresowe. Rośliny wyróżniają się wczesnym kwitnieniem, szybkim jesiennym dojrzewaniem kolb oraz 
wysoką dynamiką oddawania wody podczas suszenia.

Odmiany dwukierunkowe na kiszonkę, w części północnej oraz ziarno w całym regionie. Plony kiszonki posiadają 
wysokie parametry żywieniowe (wysoki plon skrobi oraz podwyższoną strawność). Nadają się do uprawy na 
glebach lekkich oraz doskonale tolerują okresowe braki opadów.

Wysokoplonująca odmiana typowo kiszonkowa. Polecam ją na dobre i średnie gleby. Wybierana przez naszych 
rolników, dzięki stabilnym wysokim plonom i suchej masy w kiszonce.

Odmiana o znakomitym wzroście początkowym, łączy w sobie cechy agronomiczne odmian N86, oraz A79 - 
kiszonka. Dobrze toleruje chłodne i mokre gleby, równocześnie nadaje się na lżejsze stanowiska. Polecana na 
kiszonkę,oraz na ziarno w Środkowej Polsce. Bardzo dobra odmiana w uprawie na kiszonkę oraz na biogaz w 
całym regionie.

To odmiany Optimum® AQUAmax® o znakomitej tolerancji na warunki stresowe oraz okresowe susze, szczególnie 
polecam w uprawie kiszonkowej na słabe i lekkie stanowiska. Odmiany te dają bardzo wysokie i stabilne plony 
ziarna w naszym regionie.
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Promotor poleca:

Pomorze i Kujawy to regiony o bardzo mocnym zróżnicowaniu pod względem glebowo- 
-klimatycznym. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych rolniczo miejsc w Polsce. 

Wykorzystywane najnowsze technologie oraz wysoki poziom wiedzy rolników sprawiają, że 
staliśmy się regionem mocno konkurencyjnym, wobec korzystniej położonych pod względem 

rolniczym, miejsc naszego kraju. Znajduje się tu wiele wysokowydajnych gospodarstw mlecznych, 
gdzie od wielu lat kukurydza stanowi główną bazę paszową. Podobnym zróżnicowaniem 

charakteryzuje się Północna Wielkopolska, dlatego dla tych regionów konieczny jest wybór 
odpowiedniego mieszańca tak, aby wykorzystać potencjał gleby, jak i danego siedliska.  Duża stabilność 

plonowania i wysoka tolerancja na mozaikę glebową to powód, dla którego rolnicy decydują się na odmiany 
Pioneer'a. Z roku na rok coraz większy udział w zmianowaniu przypada tu dla kukurydzy ziarnowej, a w 

szczególności tej w typie ziarna dent, która łączy w sobie cechy najwyższego potencjału plonowania, szybkiego 
dosychania ziarna, odporności na łamanie, wysokiej strawności i wielu innych.

REGION

Odmiana typowo ziarnowa, jedyna tak wczesna odmiana na rynku z ziarnem typu dent.  Nadaje się na gleby 
lżejsze, ale w dobrej kulturze, bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno na glebach dobrych i bardzo 
dobrych przy zwiększonej normie siewu. 

Najwcześniejsza odmiana z technologii Optimium® AQUAmax®. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na 
okresowe niedobory wody. Ten średnio-wysoki mieszaniec typu dent nadaje się na wczesny zbiór, zachowując 
przy tym niską wilgotność ziarna.

Odmiana w typie ziarna dent o ponadprzeciętnej wydajności ziarna, bogato ulistniona, przeznaczona do 
uprawy zarówno na wysokiej jakości kiszonkę oraz ziarno w całym regionie.
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Popularność tej odmiany mówi sama za siebie, od wielu lat znajduje się na podium wśród odmian 
wybieranych i uprawianych na ziarno.

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Ziarno typu dent, mieszaniec bardzo uniwersalny pod kątem użytkowania ziarna/kiszonki oraz różnorakich 
stanowisk glebowych.

P8451 FAO  Z: 240  K: 240     str. 30 

Mieszaniec hodowany pod kątem kiszonki, daje bardzo duże plony zielonej masy. Wyjątkowo dobry wigor 
początkowy powoduje, iż można siać tę odmianę na glebach ciężkich.

P8500 FAO  Z: 250 K: 250     str. 31 

Odmiana w typie ziarna dent. Polecana w naszym regionie do uprawy na kiszonkę z uwagi na wysoki plon 
zielonej masy.

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34 

6

2
   Sławomir Sarnowski
   PROMOTOR

 tel. 503 538 913
 slawomir.sarnowski@europe.pioneer.com

Maciej Stranz
JUNIOR PROMOTOR

Tomasz Kamiński
JUNIOR PROMOTOR

Wojciech Osiński
JUNIOR PROMOTOR

tel. 885 805 885
maciej.stranz@europe.pioneer.com

tel. 515 030 550
tomasz.kaminski@pioneer.info.pl

tel. 697 356 183
wojciech.osinski@pioneer.info.pl

Promotor poleca:



W rejonie Polski północno-wschodniej w około 80% uprawa kukurydzy wykorzystywana 
jest na kiszonkę dla bydła mlecznego. W większości gospodarstw mlecznych w tej części 

kraju uprawa kukurydzy odbywa się na glebach lekkich oraz słabych. Z tego powodu 
rekomenduję odmiany kiszonkowe Pioneer’a,  charakteryzujące się bardzo dobrym ulistnieniem, 

dużą tolerancją na warunki stresowe oraz wysokim plonem skrobi. Natomiast do uprawy kukurydzy 
na ziarno proponuję odmiany w typie ziarna dent, które wyróżniają się stabilnym, wysokim plonem 

oraz niskim nakładem na dosuszanie ziarna.

Najwcześniejszy dent na Polskim rynku w uprawie na ziarno. Polecam tę odmianę szczególnie w rejonach
Warmii i Mazur oraz Północnego Podlasia.

Odmiana wybierana ze względu na swoją uniwersalność (kiszonka lub  ziarno z ekonomiczniejszej grupy 
cenowej). Rośliny są wysokie, dobrze ulistnione z wyżej zawieszoną kolbą.

Nasza „TOP” odmiana w klasie średnio-wczesnych odmian do uprawy ziarnowej typu dent, Odporna na 
warunki stresowe. Rośliny wyróżniają się  wczesnym kwitnieniem oraz szybkim jesiennym dojrzewaniem kolb.

P8521 FAO  Z: 220         str. 20

P8150 FAO  Z: 240 K: 230     str. 23 

P8400 FAO  Z: 240         str. 28  

Odmiana dwukierunkowa na kiszonkę oraz ziarno. Plony kiszonki cechują wysokie parametry żywieniowe 
(wysoki plon skrobi i podwyższona strawność). Świetnie sprawdza się do uprawy na glebach lekkich.

P8329 FAO  Z: 240  K: 250     str. 26 

Wysokoplonująca odmiana na kiszonkę. Polecana na dobre i średnie gleby. Wybierana przez rolników, dzięki 
stabilnym i wysokim plonom suchej masy w kiszonce.

P8500 FAO  Z: 250  K: 250     str. 31 

Odmiana o znakomitym wzroście początkowym, łączy w sobie cechy agronomiczne ziarna typu flint oraz 
dent. Dobrze toleruje chłodne mokre gleby równocześnie nadając się na lżejsze stanowiska. Polecam ją na 
kiszonkę oraz ziarno.

P9027 FAO  Z: 260  K: 260     str. 36 

Odmiana w technologii Optimum® AQUAmax® o znakomitej tolerancji na warunki stresowe oraz okresowe 
susze, szczególnie polecam ją w uprawie kiszonkowej, na słabe i lekkie stanowiska.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
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Rejon środkowo-zachodniej Polski uznawany jest za jeden z najcieplejszych w Polsce, 
dzieki temu doskonale przyjęła się tutaj uprawa kukurydzy na ziarno i na kiszonkę. W 
naszym terenie przeważają stanowiska glebowe lekkie i bardzo lekkie. Największym 
problemem, z którym borykają się rolnicy, są okresowe niedobory wody, które często zamieniają 
się w okresowe susze. Problem ten w dużej mierze udaje się rozwiązać, dzięki najnowocześniejszym 
mieszańcom Optimum® AQUAmax®, które są odmianami tolerancyjnymi na suszę. Mieszańce te 
doskonale radzą sobie w każdych warunkach pogodowych oraz glebowych. To właśnie te odmiany 
cieszą się największym zainteresowaniem wśród rolników. Ponadto cały region, a szczególnie 
województwo wielkopolskie, słynie z bydła mlecznego o wysokiej wydajności, co skłania rolników do wyboru 
właśnie naszych odmian na kiszonkę. Na uwagę zasługuje fakt, iż farmerzy z zachodniej Polski z dużą 
starannością i zaangażowaniem prowadzą wszystkie zabiegi agrotechniczne, wykorzystując maksymalny 
potencjał naszych odmian, co sprawia iż mogą się pochwalić jednymi z najwyższych plonów w całej Polsce.

REGION

Odmiana w technologii Optimum® AQUAmax®. Doskonała na ziarno, nadająca się do wczesnego zbioru
przy bardzo niskiej wilgotności, a przy okazji świetnie radzi sobie w latach suchych i stresowych.

Odmiana na kiszonkę, która świetnie sprawdza się na słabych glebach. Posiada bardzo dobrą tolerancję
na choroby liści. Polecam tę odmianę klientom, którzy cenią sobie wyjątkowo odporne odmiany kiszonkowe.

Średnio wczesna odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, podczas żniw zawsze osiąga przewagę
nad innymi odmianami pod względem niskiej wilgotności oraz łatwości w suszeniu.

Jak na swoją wczesność to "petarda" kiszonkowa (ogromne ilości, dobrej jakości kiszonki).
Doskonale sprawdza się także na słabszych stanowiskach glebowych.

Sprawdzona odmiana zarówno na dobrych stanowiskach, jak i bardzo słabych glebach. Niepozornie 
wyglądające kolby potrafią zaskoczyć w plonie najbardziej wymagających rolników.

Stara, ale bardzo stabilna w plonowaniu odmiana, uprawiana w obu kierunkach zarówno na ziarno,
jak i na kiszonkę, toleruje słabe stanowiska glebowe i wybacza błędy agrotechniczne.

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

PR39A98 FAO  K: 240         str. 29

P8400 FAO  Z: 240         str.28

P7902 FAO  K: 250         str. 25

PR38N86 FAO  Z: 260         str. 38

PR39F58 FAO  Z: 260  K: 260     str. 37

Odmiana uniwersalna,  średnio poźna,  charakteryzująca się bardzo stabilnym i wysokim potencjałem 
plonowania. Doskonale radzi sobie w różnych warunkach glebowo-klimatycznych, a ziarno typu dent
pozwala na osiągnięcie niskiej wilgotności podczas zbioru.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39

Poznań

Zielona Góra 5

Mieszaniec w technologii Optimum® AQUAmax®. Osiąga rekordowe plony zarówno ziarna, jak i kiszonki. 
Pozytywnie zadziwia nawet na słabych stanowiskach. Im lepsze gleby, tym potencjał plonowania
tej odmiany rośnie.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42

5
   Marcin Tomys
   PROMOTOR

 tel. 662 248 016
 marcin.tomys@europe.pioneer.com

Marek Dziubaty
JUNIOR PROMOTOR

Wiktor Wosiek
JUNIOR PROMOTOR

Marcin Wilski
JUNIOR PROMOTOR

tel. 608 315 778
marek.dziubaty@pioneer.info.pl

tel. 728 592 252
wiktor.wosiek@pioneer.info.pl

tel. 512 728 098
marcin.wilski@pioneer.info.pl

Promotor poleca:

W rejonie Polski północno-wschodniej w około 80% uprawa kukurydzy wykorzystywana 
jest na kiszonkę dla bydła mlecznego. W większości gospodarstw mlecznych w tej części 

kraju uprawa kukurydzy odbywa się na glebach lekkich oraz słabych. Z tego powodu 
rekomenduję odmiany kiszonkowe Pioneer’a,  charakteryzujące się bardzo dobrym ulistnieniem, 

dużą tolerancją na warunki stresowe oraz wysokim plonem skrobi. Natomiast do uprawy kukurydzy 
na ziarno proponuję odmiany w typie ziarna dent, które wyróżniają się stabilnym, wysokim plonem 

oraz niskim nakładem na dosuszanie ziarna.

Najwcześniejszy dent na Polskim rynku w uprawie na ziarno. Polecam tę odmianę szczególnie w rejonach
Warmii i Mazur oraz Północnego Podlasia.

Odmiana wybierana ze względu na swoją uniwersalność (kiszonka lub  ziarno z ekonomiczniejszej grupy 
cenowej). Rośliny są wysokie, dobrze ulistnione z wyżej zawieszoną kolbą.

Nasza „TOP” odmiana w klasie średnio-wczesnych odmian do uprawy ziarnowej typu dent, Odporna na 
warunki stresowe. Rośliny wyróżniają się  wczesnym kwitnieniem oraz szybkim jesiennym dojrzewaniem kolb.

P8521 FAO  Z: 220         str. 20

P8150 FAO  Z: 240 K: 230     str. 23 

P8400 FAO  Z: 240         str. 28  

Odmiana dwukierunkowa na kiszonkę oraz ziarno. Plony kiszonki cechują wysokie parametry żywieniowe 
(wysoki plon skrobi i podwyższona strawność). Świetnie sprawdza się do uprawy na glebach lekkich.

P8329 FAO  Z: 240  K: 250     str. 26 

Wysokoplonująca odmiana na kiszonkę. Polecana na dobre i średnie gleby. Wybierana przez rolników, dzięki 
stabilnym i wysokim plonom suchej masy w kiszonce.

P8500 FAO  Z: 250  K: 250     str. 31 

Odmiana o znakomitym wzroście początkowym, łączy w sobie cechy agronomiczne ziarna typu flint oraz 
dent. Dobrze toleruje chłodne mokre gleby równocześnie nadając się na lżejsze stanowiska. Polecam ją na 
kiszonkę oraz ziarno.

P9027 FAO  Z: 260  K: 260     str. 36 

Odmiana w technologii Optimum® AQUAmax® o znakomitej tolerancji na warunki stresowe oraz okresowe 
susze, szczególnie polecam ją w uprawie kiszonkowej, na słabe i lekkie stanowiska.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
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Kukurydza na stałe wpisała się w krajobraz naszego regionu, który glebowo 
i klimatycznie jest jednym z najlepszych w Polsce do uprawy tej rośliny. Głównym 

kierunkiem jest produkcja kukurydzy ziarnowej. Coraz większy areał, szczególnie w zachodniej 
części regionu, przeznaczany jest pod produkcję na potrzeby biogazowni. Dolny Śląsk i 

Opolszczyzna to zagłębie rolników profesjonalistów. To dzięki Państwa pracy, nasze odmiany 
mogą w pełni pokazać na co je stać.

Mieszaniec Optimum® AQUAmax® polecam ją dla tych, którzy oprócz wysokich plonów oczekują wczesnego 
zbioru przy niskiej wilgotności.

Bardzo wysoko plonująca, średnio wczesna odmiana ziarnowa. Jej najwyższe w swojej klasie plony zielonej 
masy, gwarantują sukces w uprawie na biogaz.

Przedstawicielka nowej genetyki. Charakteryzuje się bardzo wysokimi plonami w naszym regionie na wielu 
rodzajach gleb oraz zmiennych pod względem pogody latach. Po prostu TOPOWY mieszaniec.

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8500 FAO  Z: 250  K: 250     str. 31

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34

Odmiana o największym areale uprawy w regionie. Bardzo duże, często rekordowe, a co najważniejsze stabilne 
plony sprawiają, że wybierana jest przez coraz szersze grono rolników. Posiadane przez tę odmianę ziarno typu 
dent jest gwarancją maksymalnego plonu i niskiej wilgotności podczas zbioru. Natomiast w uprawie na 
biogaz ceniona jest za bardzo wysokie plony zielonej masy o niezwykle dużej zawartości ziarna.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39 

Mieszaniec w technologii Optimum® AQUAmax®. To odmiana o podwyższonej odporności na stres suszowy, 
osiąga rekordowe plony na dobrych glebach oraz od lat wykazuje się niezwykłą stabilnością na glebach 
lekkich. Odmiana dla najbardziej wymagających producentów. Jest to nowy standard w klasie premium.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
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11

Nasz region charakteryzuje się dużą różnorodnością glebową i klimatyczną. Aż 20% 
zajmują tereny górzyste, a występujące na nim gleby zaczynają się od V klasy, kończąc na 
I i II klasie na Opolszczyźnie w powiecie proszowickim oraz na wschodzie naszego regionu 
w powiecie opatowskim. Jesteśmy już obecni w tym rejonie Polski od 30 lat, pomagając 
właścicielom małych 2 hektarowych gospodarstw oraz tych kilkutysięcznych. Dzięki współpracy 
z Państwem doskonale znamy zakres potrzeb  gospodarstw rolnych oraz wiemy, jaką odmianę 
dobrać na odpowiednie stanowisko polowe. Region południowej Polski charakteryzuje się świetnymi 
warunkami do produkcji roślinnej. Możemy się pochwalić dobrymi glebami, których doskonałym 
przykładem jest powiat głubczycki. Na uwagę zasługuje fakt, iż panuje u nas długi okres wegetacji, zimy są 
dla nas stosunkowo łagodne, a stres suszy nas nie dotyczy. Dzięki naszej sumie rocznych temperatur możemy 
spokojnie używać odmian do 300 FAO.

   Mateusz Dolibóg
   PROMOTOR

 tel. 661 948 994
 mateusz.dolibog@europe.pioneer.com

REGION

Rewelacyjna odmiana w tej klasie wczesności, polecam ją na opóźnione siewy/przesiewy.
Optymalny plon przy lekko zwiększonym wysiewie.

Ta średniowysoka roślina odznacza się wyjątkowo bujnym ulistnienieniem, a jej potencjał na ziarno jest bardzo 
wysoki. Niewątpliwą zaletą odmiany Optimum® AQUAmax® jest dobry system korzeniowy, który sprawia że 
staje się wyjątkowo odporna na okresowe niedobory wody.

Odmiana o wysokim wzroście, charakteryzuje się bardzo dobrym ulistnieniem oraz doskonałym potencjałem 
plonowania na ziarno oraz kiszonkę w naszym rejonie.

Ulubiona odmiana naszych stałych klientów. Uprawiana ze względu na wysoki plon, szybki zrzut wody, jak
i również na swoją stabilność i powtarzalność w różnych latach. 

Odmiana o największym areale uprawy w regionie. Rekordowe, a co najważniejsze stabilne plony sprawiają, że 
wybierana jest przez coraz więcej rolników. Ziarno typu dent to gwarancja maksymalnego plonu i niskiej 
wilgotności podczas zbioru. W uprawie na biogaz ceniona jest za bardzo wysokie plony zielonej masy oraz za 
wyjątkową dużą zawartość ziarna.

Szczególnie polecam ten mieszaniec w technologii Optimum® AQUAmax® ze względu na posiadaną zdolność 
do intensywnego kwitnienia, lepszy stay-green oraz możliwość uprawy na wszystkich rodzajach gleb.

P8521 FAO  Z: 220         str. 20

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8821 FAO  Z: 260  K: 260     str. 35

PR38N86 FAO  Z: 270         str. 38

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39

P9127 FAO  Z: 260  K: 280     str. 40

Odmiana Optimum® AQUAmax® bijąca w ubieglych latach rekordy plonowania w moim terenie.
Tę średniowysoką odmianę wyróżnia bardzo dobry wzrost początkowy, mocna łodyga oraz szerokie liście.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42

Marek Szwec
PROMOTOR

Odmiana podobna profilem agronomicznym do P9241. Mieszaniec z technologią Optimum® AQUAmax® 
znakomicie plonuje w południowo-wschodniej Polsce na ziarno oraz kiszonkę.

P9486 FAO  Z: 280  K: 290     str. 43
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Jarosław Tokarski
JUNIOR PROMOTOR

Szczepan Wrona
JUNIOR PROMOTOR

Małgorzata Pietrasik
JUNIOR PROMOTOR

Justyna Bierut
JUNIOR PROMOTOR

tel. 510 067 977
marek.szwec@europe.pioneer.com

tel. 784 385 593
jaroslaw.tokarski@pioneer.info.pl

tel. 608 710 963
szczepan.wrona@pioneer.info.pl

tel. 531 267 312
justyna.bierut@pioneer.info.pl

tel. 882 592 084
malgorzata.pietrasik@pioneer.info.pl

Promotor poleca:

Kukurydza na stałe wpisała się w krajobraz naszego regionu, który glebowo 
i klimatycznie jest jednym z najlepszych w Polsce do uprawy tej rośliny. Głównym 

kierunkiem jest produkcja kukurydzy ziarnowej. Coraz większy areał, szczególnie w zachodniej 
części regionu, przeznaczany jest pod produkcję na potrzeby biogazowni. Dolny Śląsk i 

Opolszczyzna to zagłębie rolników profesjonalistów. To dzięki Państwa pracy, nasze odmiany 
mogą w pełni pokazać na co je stać.

Mieszaniec Optimum® AQUAmax® polecam ją dla tych, którzy oprócz wysokich plonów oczekują wczesnego 
zbioru przy niskiej wilgotności.

Bardzo wysoko plonująca, średnio wczesna odmiana ziarnowa. Jej najwyższe w swojej klasie plony zielonej 
masy, gwarantują sukces w uprawie na biogaz.

Przedstawicielka nowej genetyki. Charakteryzuje się bardzo wysokimi plonami w naszym regionie na wielu 
rodzajach gleb oraz zmiennych pod względem pogody latach. Po prostu TOPOWY mieszaniec.

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8500 FAO  Z: 250  K: 250     str. 31

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34

Odmiana o największym areale uprawy w regionie. Bardzo duże, często rekordowe, a co najważniejsze stabilne 
plony sprawiają, że wybierana jest przez coraz szersze grono rolników. Posiadane przez tę odmianę ziarno typu 
dent jest gwarancją maksymalnego plonu i niskiej wilgotności podczas zbioru. Natomiast w uprawie na 
biogaz ceniona jest za bardzo wysokie plony zielonej masy o niezwykle dużej zawartości ziarna.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39 

Mieszaniec w technologii Optimum® AQUAmax®. To odmiana o podwyższonej odporności na stres suszowy, 
osiąga rekordowe plony na dobrych glebach oraz od lat wykazuje się niezwykłą stabilnością na glebach 
lekkich. Odmiana dla najbardziej wymagających producentów. Jest to nowy standard w klasie premium.

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
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Region o dużym zróżnicowaniu glebowym, wyróżniający się w kraju jednymi z 
najniższych sum opadów atmosferycznych, z okresowymi niedoborami wody, 

przechodzącymi w okresowe susze. Ze względu na to zróżnicowanie oraz coraz lepszą 
tolerancję na te warunki – kukurydza stała się w tym regionie niezmiernie popularna. Głównymi 

kierunkami użytkowania kukurydzy w Centralnej Polsce jest kiszonka oraz ziarno. Coraz częściej 
rolnicy z tego regionu sięgają po odmiany z grup średnio późnych ze względu na zdecydowanie 

większy potencjał plonowania, ale też dlatego, że nowe pule genetyczne odmian w tym regionie, radzą 
sobie coraz lepiej. Doskonale oddają wodę, tolerują chłody wiosenne oraz okresowe niedobory wody, jak 

również dobrze adaptują się do różnych stanowisk glebowych.

Średnio wczesna odmiana Optimum® AQUAmax® z ziarnem typu dent. To niewątpliwy następca P8400. 
Doskonale toleruje okresowe niedobory wody szczególnie latem. Daje wysokie parametry plonu i posiada 
bardzo wysoką zawartość skrobi.

Średnio wczesna odmiana z ziarnem typu dent. Zalecam ją do uprawy dla szerokiego spektrum gleb
z czasową tolerancją na okresowe niedobory wody przy zredukowanej obsadzie. Roślina ta szybko dojrzewa
i doskonale oddaje wodę („dry down”).

Uniwersalny mieszaniec o wysokiej tolerancji na wiosenne chłody z ziarnem zbliżonym do flinta. Wysokie rośliny 
i zawartość skrobi sprawiają, że jest bardzo często wybierana do produkcji jakościowej kiszonki.

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8329 FAO  Z: 240  K: 250     str. 26

P8372 FAO  Z: 240  K: 240     str. 27

Średnio wczesna odmiana z ziarnem typu dent. To prawdziwy lider na rynku. Doskonała na ziarno o 
rekordowych plonach, znakomity wigor wiosenny oraz bardzo dobre oddawanie wody w okresie dojrzewania.

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Odmiana średnio wczesna z ziarnem typu dent. Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, 
bardzo dobrym wigorem początkowym.

P8589 FAO  Z: 250  K: 250     str. 32 
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Odmiana średnio późna z ziarna typu dent, szczególnie polecana na ziarno i CCM. Wysoko plonująca z 
tolerancją na okresowe niedobory wody. 

P8821 FAO  Z: 260  K: 260     str. 35 

Mieszaniec średnio późny z ziarnem typu dent. Stabilnie plonuje oraz posiada bardzo wysoki potencjał. 
Charakteryzuje ją bardzo dobre oddawanie wody w procesie dojrzewania, a ponadto doskonale nadaje się 
do produkcji znakomitej jakości i wysoko skrobiowej kiszonki o bardzo dobrej strawności.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39 

P8613 FAO  Z: 250  K: 260     str. 33 
Odmiana średnio wczesna z ziarnem typu dent o wysokiej zawartości skrobi i energii z ha. Doskonale toleruje 
okresowe chłody wiosenne. Rośliny o wysokiej zdrowotności, mocnych łodygach i odporności na wyleganie. 

REGION8
   Mariusz Grzelczyk
   PROMOTOR

 tel. 602 414 782
 mariusz.grzelczyk@europe.pioneer.com

tel. 733 880 131
anna.szewczyk@pioneer.info.pl

Anna Szewczyk
JUNIOR PROMOTOR

Promotor poleca:



Lubelszczyzna i Podkarpacie nie są obszarami jednorodnym rolniczo - Polska Północna
i północno-wschodnia część województwa lubelskiego wyróżnia się wyraźnie większym 
udziałem użytków trwałych oraz zielonych i tam uprawiana jest kukurydza na kiszonkę. Obszar 
dawnego woj. zamojskiego wyróżnia natomiast znaczny odsetek gleb kompleksu pszennego, 
bardzo dobrego i  dobrego, i właśnie tam farmerzy decydują się na uprawę kukurydzy na ziarno. 
Na Podkarpaciu znaczne zróżnicowanie warunków glebowo-klimatycznych sprawia, iż produkcja 
rolnicza prowadzona jest zarówno na bardzo dobrych, jak i słabych glebach, w korzystnych i skrajnie 
niekorzystnych warunkach klimatycznych, na terenach nizinnych, podgórskich,
a także górskich, na których użytkowanie gruntów rolniczych jest szczególnie uciążliwe. Mimo trudności 
wynikających z dużego rozdrobnienia rolnictwa na naszym terenie, mozaikowatości oraz zróżnicowania gleb,
a także coraz częstszego braku dostępu do wody na polach, nasi Klienci uzyskują świetne plony kukurydzy
i znakomitą jakość kiszonek. Zasługą jest tu odpowiedni dobór odmiany do danego kompleksu glebowego oraz 
duża determinacja i sumienność naszych Klientów, za co cały nasz zaspół Państwu dziękuje!

REGION

Szczególnie chętnie wybierana na kiszonkę ze względu na doskonały wzrost i wierne plonowanie w różnych 
warunkach klimatycznych. Cechuje ją duża wytrzymałość na suszę. Polecamy ją również na ziarno i biogaz.

Odmiana sprawdzająca się na glebach lekkich, z przeznaczeniem zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, 
zapewnia stabilne i wysokie plonowanie.

Optimum® AQUAmax® – odmiana ziarnowa i kiszonkowa (duża zawartość skrobi), chętnie wybierana na 
glebach lekkich ze względu na dużą tolerancję na okresowe niedobory wody w okresie wyrzucania wiechy. 
Stabilna, o pięknym, dużym i długim ziarnie typu dent.

PR39F58 FAO  Z: 260  K: 260     str. 37

P9027 FAO  Z: 260  K: 260     str. 36

P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42

Rzeszów

Lublin

Przemyśl

Zamość

Chełm

9

Odmiana polecana w naszym regionie zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Charakteryzuje się dużą ilością 
masy zielonej i znakomitą zdolnością do oddawania wody w produkcji kukurydzy na ziarno. Stabilna i wysoko 
plonująca.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39
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9
   Maciej Dybioch
   PROMOTOR

 tel. 609 734 131
 maciej.dybioch@europe.pioneer.com

Dawid Samborski
JUNIOR PROMOTOR

Iwona Korneluk
JUNIOR PROMOTOR

Kamila Pielas
JUNIOR PROMOTOR

Agnieszka Kołakowska
JUNIOR PROMOTOR

tel. 732 990 131
dawid.samborski@pioneer.info.pl

tel. 885 404 131
iwona.korneluk@pioneer.info.pl

tel. 732 880 131
agnieszka.kolakowska@pioneer.info.pl

tel. 887 404 131
kamila.pielas@pioneer.info.pl

Promotor poleca:

Region o dużym zróżnicowaniu glebowym, wyróżniający się w kraju jednymi z 
najniższych sum opadów atmosferycznych, z okresowymi niedoborami wody, 

przechodzącymi w okresowe susze. Ze względu na to zróżnicowanie oraz coraz lepszą 
tolerancję na te warunki – kukurydza stała się w tym regionie niezmiernie popularna. Głównymi 

kierunkami użytkowania kukurydzy w Centralnej Polsce jest kiszonka oraz ziarno. Coraz częściej 
rolnicy z tego regionu sięgają po odmiany z grup średnio późnych ze względu na zdecydowanie 

większy potencjał plonowania, ale też dlatego, że nowe pule genetyczne odmian w tym regionie, radzą 
sobie coraz lepiej. Doskonale oddają wodę, tolerują chłody wiosenne oraz okresowe niedobory wody, jak 

również dobrze adaptują się do różnych stanowisk glebowych.

Średnio wczesna odmiana Optimum® AQUAmax® z ziarnem typu dent. To niewątpliwy następca P8400. 
Doskonale toleruje okresowe niedobory wody szczególnie latem. Daje wysokie parametry plonu i posiada 
bardzo wysoką zawartość skrobi.

Średnio wczesna odmiana z ziarnem typu dent. Zalecam ją do uprawy dla szerokiego spektrum gleb
z czasową tolerancją na okresowe niedobory wody przy zredukowanej obsadzie. Roślina ta szybko dojrzewa
i doskonale oddaje wodę („dry down”).

Uniwersalny mieszaniec o wysokiej tolerancji na wiosenne chłody z ziarnem zbliżonym do flinta. Wysokie rośliny 
i zawartość skrobi sprawiają, że jest bardzo często wybierana do produkcji jakościowej kiszonki.

P8307 FAO  Z: 230  K: 240     str. 24

P8329 FAO  Z: 240  K: 250     str. 26

P8372 FAO  Z: 240  K: 240     str. 27

Średnio wczesna odmiana z ziarnem typu dent. To prawdziwy lider na rynku. Doskonała na ziarno o 
rekordowych plonach, znakomity wigor wiosenny oraz bardzo dobre oddawanie wody w okresie dojrzewania.

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Odmiana średnio wczesna z ziarnem typu dent. Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, 
bardzo dobrym wigorem początkowym.

P8589 FAO  Z: 250  K: 250     str. 32 

Radom

Włocławek
Płock

8

12

Odmiana średnio późna z ziarna typu dent, szczególnie polecana na ziarno i CCM. Wysoko plonująca z 
tolerancją na okresowe niedobory wody. 

P8821 FAO  Z: 260  K: 260     str. 35 

Mieszaniec średnio późny z ziarnem typu dent. Stabilnie plonuje oraz posiada bardzo wysoki potencjał. 
Charakteryzuje ją bardzo dobre oddawanie wody w procesie dojrzewania, a ponadto doskonale nadaje się 
do produkcji znakomitej jakości i wysoko skrobiowej kiszonki o bardzo dobrej strawności.

P9074 FAO  Z: 270  K: 270     str. 39 

P8613 FAO  Z: 250  K: 260     str. 33 
Odmiana średnio wczesna z ziarnem typu dent o wysokiej zawartości skrobi i energii z ha. Doskonale toleruje 
okresowe chłody wiosenne. Rośliny o wysokiej zdrowotności, mocnych łodygach i odporności na wyleganie. 

REGION8
   Mariusz Grzelczyk
   PROMOTOR

 tel. 602 414 782
 mariusz.grzelczyk@europe.pioneer.com

tel. 733 880 131
anna.szewczyk@pioneer.info.pl

Anna Szewczyk
JUNIOR PROMOTOR

Promotor poleca:



W regionie Polski Centralnej znajdują się odkrywki węgla brunatnego w Szczercowie, 
Bełchatowie i Koninie oraz kopalnia soli w Kłodawie. Skutkiem tego jest obniżony 

poziom wód gruntowych. W centrum w uprawie kukurydzy dominują gleby średnie, słabe 
i mozaikowate o bonitacji IV, V i VI klasy. Największym problemem regionu centralnego bywają 

długotrwałe susze występujące na przełomie od kwietnia do czerwca. Dlatego też niesłabnącą 
popularnością cieszą się odmiany Optimum® AQUAmax®, które dają rolnikom z naszego regionu 

poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że ich uprawy będą odporne na stres suszy. 

Zalecam ten mieszaniec do uprawy na kiszonkę na glebach średnich i słabych. Rośliny o bardzo dobrym 
wigorze, szybkim wzroście i szybkim dojrzewaniu. Bardzo dobrze plonuje w warunkach stresowych. 
Rekomenduje ją do uprawy w plonie głównym i wtórnym. Jest ulubioną odmianą wielu rolników.

Odmiana jest rewelacyjna do uprawy na ziarno i na kiszonkę na glebach dobrych i średnich. Rośliny są 
wysokie, bogato ulistnione oraz posiadają mocne łodygi. P8150 szybko dojrzewa i oddaje wodę z ziarna.

Rekomenduję tę odmianę rolnikom, którzy uprawiają kukurydzę na ziarno na glebach średnich, słabych
i szybko ogrzewających się wiosną. Mieszaniec o rekordowym plonowaniu w tej klasie wczesności. Ziarno
jest bardzo suche podczas zbioru i łatwo oddaje wodę.

PR39A98 FAO  K: 240         str. 29

P8150 FAO  Z: 230  K: 240     str. 23  

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Mieszaniec uniwersalny do uprawy  na ziarno i kiszonkę. Wiernie plonuje na glebach średnich, słabych
i mozaikowatych. Rośliny są średniowysokie, bogato ulistnione oraz zawierają wysoką zawartość skrobi
w zakiszanej masie. PR39F58 jest odmianą stabilnie plonującą na wielu gospodarstwach.

PR39F58 FAO  Z: 260  K: 260     str. 37 

Mieszaniec uniwersalny na ziarno i kiszonkę. Polecam go na gleby dobre i średnie. Odmiana daje bardzo 
wysokie, stabilne plony ziarna z hektara o niskiej wilgotności podczas zbioru. W uprawie na kiszonkę ceniona 
jest za wysoki plon zielonej masy o dużym udziale skrobi i energii. Jest to ulubiona odmiana wielu rolników.

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34 
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P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę z grupy Optimum® AQUAmax®. Daje rekordowe plony 
ziarna i zielonej masy z hektara. Toleruje gleby średnie, słabe, okresowe niedobory wody i wysokie temperatury 
podczas wegetacji. Rośliny są kompaktowe, średniowysokie o mocnych łodygach i bogato ulistnione. Dzięki 
stabilnemu plonowaniu i powtarzalności odmiana ta zdobyła wielu zwolenników.

Łódź

Kalisz
Piotrków

Trybunalski
10

REGION10
   Małgorzata Wrąbel
   PROMOTOR

 tel. 500 288 631
 malgorzata.wrabel@europe.pioneer.com

Bartosz Łużyński
JUNIOR PROMOTOR

tel. 606 247 762
bartosz.luzynski@pioneer.info.pl

Promotor poleca:



W regionie Polski Centralnej znajdują się odkrywki węgla brunatnego w Szczercowie, 
Bełchatowie i Koninie oraz kopalnia soli w Kłodawie. Skutkiem tego jest obniżony 

poziom wód gruntowych. W centrum w uprawie kukurydzy dominują gleby średnie, słabe 
i mozaikowate o bonitacji IV, V i VI klasy. Największym problemem regionu centralnego bywają 

długotrwałe susze występujące na przełomie od kwietnia do czerwca. Dlatego też niesłabnącą 
popularnością cieszą się odmiany Optimum® AQUAmax®, które dają rolnikom z naszego regionu 

poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że ich uprawy będą odporne na stres suszy. 

Zalecam ten mieszaniec do uprawy na kiszonkę na glebach średnich i słabych. Rośliny o bardzo dobrym 
wigorze, szybkim wzroście i szybkim dojrzewaniu. Bardzo dobrze plonuje w warunkach stresowych. 
Rekomenduje ją do uprawy w plonie głównym i wtórnym. Jest ulubioną odmianą wielu rolników.

Odmiana jest rewelacyjna do uprawy na ziarno i na kiszonkę na glebach dobrych i średnich. Rośliny są 
wysokie, bogato ulistnione oraz posiadają mocne łodygi. P8150 szybko dojrzewa i oddaje wodę z ziarna.

Rekomenduję tę odmianę rolnikom, którzy uprawiają kukurydzę na ziarno na glebach średnich, słabych
i szybko ogrzewających się wiosną. Mieszaniec o rekordowym plonowaniu w tej klasie wczesności. Ziarno
jest bardzo suche podczas zbioru i łatwo oddaje wodę.

PR39A98 FAO  K: 240         str. 29

P8150 FAO  Z: 230  K: 240     str. 23  

P8400 FAO  Z: 240         str. 28 

Mieszaniec uniwersalny do uprawy  na ziarno i kiszonkę. Wiernie plonuje na glebach średnich, słabych
i mozaikowatych. Rośliny są średniowysokie, bogato ulistnione oraz zawierają wysoką zawartość skrobi
w zakiszanej masie. PR39F58 jest odmianą stabilnie plonującą na wielu gospodarstwach.

PR39F58 FAO  Z: 260  K: 260     str. 37 

Mieszaniec uniwersalny na ziarno i kiszonkę. Polecam go na gleby dobre i średnie. Odmiana daje bardzo 
wysokie, stabilne plony ziarna z hektara o niskiej wilgotności podczas zbioru. W uprawie na kiszonkę ceniona 
jest za wysoki plon zielonej masy o dużym udziale skrobi i energii. Jest to ulubiona odmiana wielu rolników.

P8816 FAO  Z: 260  K: 270     str. 34 
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P9241 FAO  Z: 270  K: 280     str. 42 
Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę z grupy Optimum® AQUAmax®. Daje rekordowe plony 
ziarna i zielonej masy z hektara. Toleruje gleby średnie, słabe, okresowe niedobory wody i wysokie temperatury 
podczas wegetacji. Rośliny są kompaktowe, średniowysokie o mocnych łodygach i bogato ulistnione. Dzięki 
stabilnemu plonowaniu i powtarzalności odmiana ta zdobyła wielu zwolenników.

Łódź

Kalisz
Piotrków

Trybunalski
10

REGION10
   Małgorzata Wrąbel
   PROMOTOR

 tel. 500 288 631
 malgorzata.wrabel@europe.pioneer.com

Bartosz Łużyński
JUNIOR PROMOTOR

tel. 606 247 762
bartosz.luzynski@pioneer.info.pl

Promotor poleca:







Charakterystyka odmian
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**DENT 80-90 80-85

**DENT 75-90 75-85

ŚREDNIEWILGOTNE, ZIMNE SUCHE, PIASZCZYSTETYP
ZIARNA

TOLERANCJA
NA SUSZĘ

K
KISZONKA

tys./ha

Z
ZIARNO
tys./ha

POLECANE STANOWISKO GLEBOWEOCENA
Pioneer®:

ZALECANA
OBSADA:

***FILNT 80-90 80-90

** -DENT 70-90

**DENT 83-93 78-90

**FLINT 75-90 75-85

**DENT 83-90 78-88

***FLINT 75-90

***DENT - 75-85

**DENT 70-85 -

**DENT 83-90 80-90

**DENT 80-90 75-90

***DENT 75-90 70-85

***DENT 80-90 75-88

***DENT 75-85 70-85

**DENT 80-90 75-88

**DENT 75-90 75-85

***DENT 80-90 75-85

*** -DENT 75-85

**DENT 75-90 75-85

**DENT 80-90 78-88

***DENT 78-88 75-85

**DENT 80-85 75-80

**DENT 80-85 75-80

**DENT 70-83 70-80

***DENT 70-85 -

-
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Nawożenie powinno być odpowiednie
do oczekiwanych plonów.

Nawożenie:

Chłodną wiosną kondycję roślin poprawia nawożenie
łatwo przyswajalnymi formami fosforu i azotu,
np. rzędowo fosforanem amonu podczas siewu.
Po wschodach - nawozami dolistnymi zawierającymi
łatwo przyswajalny fosfor i azot oraz mikroelementy.
Racjonalne  nawożenie należy rozpocząć od analizy
gleby, zwłaszcza pH. Niskie pH blokuje przyswajalność
większości składników pokarmowych (wykres),
w konsekwencji niskie plony. Skrajnie niskie pH
uruchamia toksyczny dla roślin glin.

N

20

8

28

30

8

5

13

18

5

30

35

40

<1

7,5

8

15

2,5

5,5

8

8

Ca0 Mg0P205 K20

Każdej tony ziarna

Słomy (niezależnie od plonu)

Ziarno + słoma

Każdych 10 ton zielonej masy na kiszonkę
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