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wytrzymałość na suszę

doskonałe plonowanie

dobry wzrost początkowy

wytrzymałość na suszę

doskonałe plonowanie

dobry wzrost początkowy

P9610
Nowość w technologii 
Optimum® AQUAmax®

późny

P8904
Nowość w technologii 
Optimum® AQUAmax®

średnio późny

FA
O

Kiszonka 260

Ziarno 260 FA
O

Kiszonka 280–290

Ziarno 280–290

gleby
słabsze

K: 80–85

Z: 75–80
gleby

słabsze

K: 75–80

Z: 70–75

gleby
średnie/lepsze

K: 80–85

Z: 78–82
gleby

średnie/lepsze

K: 80–85

Z: 75–80

Cechy:
Mieszaniec bardzo wysoko 
i stabilnie plonujący w uprawie 
na ziarno – daje bardzo 
wysokie plony ogólne skrobi 
i energii z ha 
Może być uprawiany na CCM 
oraz wysokoenergetyczna 
kiszonkę
Doskonale zaadoptowany do 
różnych warunków klimatyczno-
glebowych
Ziarno doskonale oddaje wodę 
i szybko dojrzewa

Cechy:
Mieszaniec o podwyższonej 
tolerancji na niedobory wody 
Tolerancyjny na wysoką 
temperaturę
Polecany szczególnie do 
uprawy na ziarno 
Rośliny średnio wysokie, 
kompaktowe, o mocnych 
łodygach i niżej osadzonych 
kolbach

Profil agronomiczny Profil agronomiczny

Zalecana obsada (tys./ha): Zalecana obsada (tys./ha):

Wymagania glebowe Wymagania glebowe

Wzrost początkowy 6

Tolerancja na suszę 8

Stay-green 6

Dry-down 8

Wzrost początkowy 6

Tolerancja na suszę 8

Stay-green 6

Dry-down 7

Charakterystyka Charakterystyka

Kiszonka: 260

Parametry jakościowe 6

Plon skrobi 7

Kiszonka: 280–290

Parametry jakościowe 6

Plon skrobi 7

Ziarno: 260

Plon ziarna 8

Odporność na wyleganie 6

Ziarno: 280–290

Plon ziarna 8

Odporność na wyleganie 6

wilgotne ziemie średnie suche, piaszczyste wilgotne ziemie średnie suche, piaszczyste

mieszaniec pojedynczy SC
typ ziarna dent

mieszaniec pojedynczy SC
typ ziarna dent

Zalecenia uprawowe
Polecany do uprawy w całej 
Polsce, szczególnie na 
ziarno, na dobrych i średnich 
glebach w odpowiedniej 
obsadzie� Dostarcza wysokie 
plony skrobi z ha� Z uwagi 
na duży udział ziarna 
zbierać na kiszonkę gdy linia 
mleczna będzie dalej niż 2/3, 
wymagany zgniatacz ziarna�

Zalecenia uprawowe
Polecany do uprawy 
w rejonach południowych, 
na stanowiskach narażonych 
na okresowe niedobory 
wody, w odpowiedniej 
obsadzie� Toleruje wysoką 
temperaturę, jednakże rośliny 
wymagają wody� Nadaje się 
do wcześniejszych siewów� 
Z uwagi na FAO polecany na 
kiszonkę, a na ziarno tylko 
w najcieplejszych regionach�
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