
Grudzień 2019 (nr 160)Strona 6 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Odmiany hodowli KWS kolejny suchy 
sezon potwierdzają stabilny potencjał 
plonowania w uprawie na kiszonkę i ziarno

Firma KWS od ponad 160 lat hoduje i produkuje nasiona roślin 
rolniczych. Dzięki intensywnej hodowli i ostrej selekcji dysponuje 
najwyżej plonującymi odmianami kukurydzy w różnych 
kierunkach użytkowania: na ziarno, kiszonkę, biogaz, bioetanol 
i grys. 

Od samego począt-
ku działalności 
hodowla odmian 
jest nastawiona na 
uprawę kukurydzy 

na trudnych stanowiskach, 
gdyż tam jest ona najczę-
ściej uprawiana. Efektem 
tych prac są odmiany Cli-
maControL3, które zalicza-
my do najwierniej plonują-
cych w warunkach upałów 
i ograniczonej dostępności 
wody. Oddzielne kierunki 
hodowli dotyczą pracy nad 
odmianami najwyżej plonu-
jącymi i odmianami w typie 
ziarna dent - widać wyraź-
nie, że plonują one znacz-
nie wyżej od porównywal-
nych odmian w tej samej 
grupie wczesności. Są to 

odmiany PLUS4GRAIN 
hodowli KWS. Producenci 
z całej Polski potwierdzają 
w praktyce, że nasze odmia-
ny są dobrze przystosowa-
nie do uprawy w krajowych 
warunkach glebowo-klima-
tycznych. Wysoko i stabil-
nie plonują w latach suchych 
i nadmiernie wilgotnych 
– w uprawie na kiszonkę 
i suche ziarno.

Głównym zadaniem ki-
szonki z kukurydzy jest do-
starczenie krowom taniej 
i zdrowej energii do produk-
cji mleka. Jako że jej więk-
sza część pochodzi ze skrobi, 
na kiszonkę dla krów mlecz-
nych proponujemy odmia-
ny stay-green (długo zielo-
ne) o doskonale strawnym 

włóknie, wysokoplonujące 
na ziarno typu flint-dent, 
zawierające głównie twar-
dą skrobię by-pass. 

Na trudne stanowiska po-
lecamy sprawdzone przez 
wiele sezonów odmiany 
AMBROSINI, RICARDI-
NIO, KWINNS i RONAL-
DINIO - to odmiany, które 
dają od wielu lat najwyższy 
udział plonu kolb i dzięki 
temu pozwalają uzyskać naj-
więcej energii ze skarmianej 
porcji kiszonki, a tym samym 
obniżyć dzienne koszty pro-
dukcji mleka. Odmiany ho-
dowli KWS są chętnie wybie-
rane przez hodowców bydła, 
gdyż ich uprawa daje solid-
ną bazę do produkcji wyso-
koenergetycznych kiszonek. 

Dla hodowców, którzy są 
zainteresowani osiąganiem 
maksymalnie możliwych 
plonów na wysokojakościo-
wą kiszonkę, proponujemy 
potężne AGRO VITALLO 
(280) i najwyżej plonujące 

na ziarno i kiszonkę: 
AGRO POLIS (230), FIGA-
RO (240). Odmiany KEN-
TOS (260) i WALTERINIO 
KWS (260) to obecnie naj-
wyżej plonujące odmiany 
w plonie ogólnym całych 
roślin, jednocześnie o wyso-
kiej jakości kiszonki, dzięki 
silnemu efektowi stay-green 
oraz ponadprzeciętnym plo-
nom ziarna tych odmian. 

Wybierając odmiany do 
uprawy na ziarno, kieruje-
my się głównie wysokością 
plonu ziarna i jego wilgotno-
ścią podczas zbioru. Bardzo 
ważna jest stabilność plo-
nowania w latach suchych 
oraz wczesność dojrzewa-
nia (FAO).

Hodowla KWS jest znana 
z wysokoplonujących od-
mian z grupy wczesnej i śred-
nio wczesnej. Ziarno tych 
odmian jest w praktyce mniej 
zainfekowane mikotoksyna-
mi, gdyż zbierane są wcze-
śniej od innych odmian.

Co roku wprowadzamy do 
obrotu nowe odmiany, które 
są doskonale przystosowane 
do coraz wyższych wyma-
gań plantatorów kukurydzy. 
W tym sezonie proponuje-
my kolejne kilka najwyżej 
plonujących odmian: 

AMAVIT FAO 220 – re-
kordzista plonu ziarna 
w grupie wczesnej. Najwyżej 
plonował na ziarno w latach 
2017-2018, a swój potencjał 
i stabilność plonowania po-
twierdził również w suchym 
roku 2019. Należy do od-
mian ClimaControl3.

VITALICO FAO 240 – 
daje jedne z najwyższych 
plonów ziarna w grupie śred-
nio wczesnej, a jednocześnie 
jest doskonałym surowcem 
do produkcji kiszonki.

Ofertę średnio późnych 
najwyżej plonujących w Pol-
sce odmian uzupełniliśmy 
o odmianę KENTOS FAO 
260, która wyróżnia się 
w uprawie na kiszonkę.

Odmiany wczesne KWIN-
TUS, KWS KAMPINOS 
i KWS KROGULEC ko-
lejny sezon potwierdziły 
swoje przystosowanie do 
uprawy w Polsce na ziarno 
i kiszonkę. 

Dwie najbardziej popular-
ne odmiany o ziarnie flint-
-dent: AGRO POLIS FAO 
230 i FIGARO FAO 240 to 
od kilku sezonów najwyżej 
plonujące średnio wczesne 
odmiany hodowli KWS na 
kiszonkę i ziarno. 

FIGARO FAO 240 – „po-
dwójnie silna” odmiana 
w plonie ziarna i ilości ener-
gii z kiszonki. To obecnie 
jedna z najbardziej popular-
nych odmian w Polsce. Jest 
wyjątkowo stabilna w plo-
nowaniu na różnych glebach 
i warunkach pogodowych. 

Trudne sezony wegetacyj-
ne 2018 i 2019 potwierdzi-
ły wybitne przystosowanie 
do naszych warunków od-
mian hodowli KWS o ziar-
nie dent: KELTIKUS (250) 
i KIDEMOS (260) - obie na-
leżą do grupy ClimaCon-
trol3. Odmiany te mają bar-
dzo dobry wigor początkowy 

i podwyższoną tolerancję na 
letnią suszę oraz przedłu-
żoną zieloność liści jesie-
nią, co gwarantuje efektywne 
nalewanie ziarna i wysokie 
plony. Doskonale oddają 
wodę z ziarna przed zbiorem. 

Odmiany UNIQUEDENT 
dojrzewają w Polsce wcze-
śnie, gdyż tu zostały wyho-
dowane i wyselekcjonowane 
spośród wielu innych rodów 
hodowlanych na polach do-
świadczalnych KWS naszym 
kraju. Możliwy jest ich wcze-
sny zbiór i uniknięcie pro-
blemu mikotoksyn.

Na najlepsze stanowiska 
i w rejony najbardziej sprzy-
jające uprawie kukurydzy 
w południowej Polsce pro-
ponujemy wybitnie wyso-
ko plonujące na ziarno dent 
odmiany średnio późne - 
PLUS4GRAIN: KOLETIS 
(280), KARPATIS (290) 
i KWS SMARAGD (290).

Firma KWS ma bardzo 
dobrze rozwiniętą sieć do-
świadczeń łanowych i pro-
dukcyjnych na dużych po-
letkach (15-20 arów) 
w warunkach produkcyj-
nych. Wśród odmian zbie-
ranych na suche ziarno 
w sieci doświadczeń łano-
wych KWS należy polecić 
za wysoki i suchy plon ziar-
na sprawdzone w poprzed-
nich sezonach: AMBROSI-
NI (220), które szczególnie 
wyróżnia się na słabszych 
stanowiskach glebowych, 
RICARDINIO (230), które 
stabilnie wysoko plonuje na 
ziarno oraz wybitne odmia-
ny KELTIKUS, KIDEMOS, 
AGRO POLIS i FIGARO. 
Bardzo stabilnie w warun-
kach niedostatku wody plo-
nuje sprawdzony RONAL-
DINIO (260). 

Na większości pól do-
świadczalnych w południo-
wej Polsce rekordowo wy-
soko plonowały: FIGARO, 
KELTIKUS, KIDEMOS, KO-
LETIS, KWS SMARAGD 
oraz KARPATIS.

Zachęcamy do kontaktu 
z przedstawicielami KWS 
Polska i autoryzowanymi 
dystrybutorami materia-
łu siewnego KWS w celu 
uzyskania dokładniejszych 
informacji i doradztwa 
odmianowego. 
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