
Odmiany kukurydzy wpisane do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych w 2017 r. 

Podejmując decyzję o wyborze odmiany warto dowiedzieć się, czy została ona wpisana do 
Krajowego Rejestru Odmian. Jeżeli dana odmiana została zarejestrowana oznacza to, że 
przeszła odpowiednią procedurę badań rejestrowych, a jej wartość na tle innych odmian 
była sprawdzana w warunkach przyrodniczo-klimatycznych naszego kraju – jest to 
szczególnie ważne w przypadku odmian zagranicznych. Wpisanie odmiany do rejestru 
oznacza, że spełniła ona określone wymagania dotyczące jej wartości i jakości.  
 

Odmiany na kiszonkę 

Odmiany na ziarno 

Agro Fides – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

Casandro – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240-250; 
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o. 

ES Seafox – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 230-240; 
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o. 

Keltikus – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250-260; 
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

KWS Corazon – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; 
przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

KWS Magnet – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

KWS Vitellio – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

Mattie – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o. 
Milosz – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna 
P8329 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH 
Oddział w Polsce 
P8821 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH 
Oddział w Polsce 
Perrero – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o. 
RGT Chromixx – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna 
do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o. 
SM Furman – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna 
do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR” 
Susetta – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do 
użytkowania na ziarno; zgłaszający: AIC Seeds GmbH 
SY Telias – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna 
do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o 
 

DS1460C – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna 
do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Dow AgroSciences GmbH 
ES Scorpion – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do 



użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o. 

Fortop – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do 
użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR” 
Kartagos – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna 
do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

LG31255 – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do 
użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka 
Europejska Oddział w Polsce 

SM Kurant – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna 
do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR” 

Odmiany uniwersalne 

Benedictio KWS – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; 
przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 

Figaro – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240-250; przydatna 
do użytkowania na kiszonkę i ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Edyta Baca 

    Źródło: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 


