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Szanowni Państwo,

Służąc pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru mieszańców kukurydzy 

w nadchodzącym sezonie, oddajemy do Państwa dyspozycji nasz najnowszy 

katalog KUKURYDZA 2015.

Rekomendujemy w nim m.in. najbardziej wartościowe mieszańce kukurydzy, 

wyselekcjonowane pod kątem atrakcyjności jakościowej i wartości 

gospodarczej. Wierzymy, że przedstawiona oferta spotka się z życzliwym 

przyjęciem i dużym zainteresowaniem, oraz pozwoli Państwu dokonać 

najwłaściwszej oceny i korzystnego wyboru.

Życząc Państwu miłej lektury, pozostajemy w przekonaniu o naszej dalszej 

owocnej współpracy, przynoszącej obustronną satysfakcję.

Z wyrazami szacunku

Prezes i Pracownicy Flora Sp. z o.o.
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Hodowca: Euralis 
Rejestracja: Polska  2012 r. 

 Z mieszaniec trójliniowy
 Z rośliny średnio wysokie z umiarkowanie 

eksponowaną cechą stay green

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO
stanowiska dobre  86 000 
stanowiska średnie  83 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej 
z wyjątkiem stanowisk łatwo przepuszczalnych wodę.

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał plonowania 

na ziarno potwierdzony wynikami 
doświadczeń rejestrowych i porejestrowych

 Z wyjątkowa ekspozycja formy dent ziarna 
dla tej klasy wczesności!

 Z duży udział mączystej skrobi

 Z szybkie oddawanie wody z ziarna 
w końcowym okresie wegetacji 
– fast dry down

 Z dobra tolerancja na wyleganie 
i zdrowotność roślin* – niższy od wzorca 
stopień porażenia grzybami fuzaryjnymi: 
łodyg – 7% (wzorzec = 8%) 
kolb – 9% (wzorzec = 13%)

 Z odmiana rekomendowana do przemysłu 
gorzelniczego

*) Dane wg badań rejestrowych COBORU w l. 2010‑2011.
WZORZEC stanowi średni wynik odmian zarejestrowanych i uczestniczących 
w dośw. PDO COBORU/PZPK l.2010‑2011).

Kolba typu flex

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
zbliżone do dent

ES CIRRIUS  FAO 230

Mieszaniec 
z zębem
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 Doświadczenia serii ziarnowej grupy 
wczesnej COBORU /PZPK:  
rozpoznawcze*
porejestrowe** 
porejestrowe na płn. kraju***
Plon ziarna przy 15% wody (dt/ha)

  Doświadczenia porejestrowe serii 
ziarnowej grupy wczesnej  COBORU /PZPK 
w latach 2012 - 2014

„ES Cirrius to dla Euralis jeden z ważniej-
szych przedstawicieli grupy genetycznej 
Tropical Dent®. Odmianę zarejestrowano 
w Polsce w 2012 roku i od tej chwili cieszy się 
dynamicznie rosnącym zainteresowaniem 
producentów kukurydzy na ziarno.
Wczesność dojrzewania (FAO 230) umożliwia 
jego przydatność do uprawy na terenie całe-
go kraju. Niepozorne rośliny o generatywnym 
pokroju, niosą ze sobą niespotykany potencjał 
plonowania w tej klasie wczesności.
Wyjątkowe (w tej grupy odmian) dla ES 
Cirrius jest bardzo szybkie dosychanie ziarna 
w ostatnim okresie wegetacji – cecha odmian 

typu „dent”.Unikalność polega także na tym, 
że następuje to znacznie wcześniej niż dla 
zdecydowanej większości późnych odmian 
typu „dent’’.Umożliwia to rozszerzenie uprawy 
ES Cirrius na ziarno w kierunku północnym 
kraju przy zapewnieniu relatywnie niższej 
wilgotności omłotu. Łatwość i niskie koszty 
dosuszaniem ziarna w suszarni są kolejnym 
atutem odmiany.
Wszystkie wymienione cechy, w połączeniu 
z dobrą tolerancją na słabsze stanowiska gle-
bowe sprawiają, że ES Cirrius jest wyróżniającą 
się propozycją odmianową w szerokiej palecie 
odmian ziarnowych kukurydzy.

CGFP Grupa Fundacja Potulicka, Wojnowo, woj. 
kujawsko-pomorskie, Gł. Agronom Andrzej Słomczewski, 
1900 ha kukurydzy
Odmiana ES Cirrius jest przez nas uprawiana 
na ziarno od dwóch lat. Aby w pełni wykorzystać 
potencjał plonowania tej odmiany kierujemy 
ją głównie na gleby klasy III A do IV B, a dzięki 
wczesności i szybkiemu oddawaniu wody (ziarno 
zbliżone do dent) możemy po niej uprawiać 
pszenicę ozimą. W naszym rejonie rok 2014 był 
dla kukurydzy najtrudniejszy od wielu lat z uwagi 
na ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe 
w kluczowych dla tej rośliny fazach rozwojowych. 
W tych warunkach ES Cirrius również potwierdził 
swój potencjał i niezawodność plonując najwyżej 
w swojej klasie wczesności.

CERPLON Cerekwica, woj. kujawsko-pomorskie, 
Prezes Roman Rezulak, 600 ha kukurydzy
W minionym sezonie, już po raz trzeci z rzędu 
uprawiałem odmianę ES Cirrius na ziarno.
Doskonale sprawdza się w uprawie w monokul-
turze i systemie bezorkowym który dominuje 
w gospodarstwie. Nawet na glebach nieco 
słabszych -jak IV klasa- na jakich zasiałem ES Cir-
rius, odmiana plonowała na wysokim poziomie 
a za taki uważam plon rzędu 10,5-11 ton ziarna 
przy 28% wilgotności zbioru. Z doświadczenia 
mogę więc stwierdzić, że elastyczność w dopaso-
waniu do różnych gleb ale utrzymanych w dobrej 
kulturze sprzyja wykorzystaniu wyjątkowego 
potencjału tej odmiany. Ponadto jej atutem jest 
szybka utrata wody z ziarna przy dojrzewaniu 
co jest korzystne z punktu widzenia ekonomii 

uprawy oraz organizacji prac np. związanych 
z terminowym siewem pszenicy ozimej. Będę 
zdecydowanie rozszerzał areał uprawy ES Cirrius 
w roku przyszłym!

GR Krzysztof Domański, Radoszkowice, 
pow. oławski, woj. dolnośląskie, 30 ha kukurydzy 
W tym roku CIRRIUSA uprawiałem już po raz 
trzeci. Na stanowisku II klasy po oborniku, 
zebrałem ponad 14 ton ziarna o wilgotności 
24,5%, co potwierdziło moje wcześniejsze 
obserwacje o ponadprzeciętnym potencjale 
plonowania tej odmiany.
W sezonie 2014 uprawiałem też odmiany z konku-
rencyjnej amerykańskiej hodowli, które przy 
CIRRIUS-ie wypadły bardzo blado.
W przyszłym roku planuję posiać Cirriusa na 90% 
swojego areału i już teraz wiem, że się nie 
zawiodę.

GR Mariusz Derlatka, powiat swiebodziński, woj. lubuskie 
240 ha kukurydzy
Odmianę ES Cirrius siałem już po raz trzeci z rzędu 
i nie zawiodła mnie jeszcze ani razu. W tym roku 
stanowiła aż 40% areału uprawy. Przekonuje mnie 
niesamowity potencjał plonowania tej odmiany, 
oraz jej dopasowanie do różnych warunków 
środowiskowych, jakie występują u mnie na polu. 
ES Cirrius potrafi wytworzyć kolbę o dużych roz-
miarach – znalazłem w tym roku kolby które miały 
po 20 rzędów! Ponadto ES Cirrius to odmiana 
która bardzo szybko oddaje wodę z ziarna na polu 
(mogę ją wcześniej kosić) i w suszarni.Odpowiada 
mi to bardzo bo mam niskie koszty suszenia i bar-
dzo wysoki plon dla tej klasy wczesności.

Rekomendacje rolników

Rekomendacja hodowcy Błażej Springer - Product Manager Kukurydza, Euralis

ES CIRRIUS    WYNIKI I OPINIE
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Hodowca: Syngenta 
Rejestracja: Polska 2011 r. 

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie z umiarkowanie eksponowaną 

cechą stay green 

CHARAKTERYSTYKA
 Z wysoki potencjał plonowania na ziarno 

potwierdzony wynikami doświadczeń 
porejestrowych COBORU/PZPK

 Z duża stabilność plonowania w różnych 
warunkach klimatycznych 

 Z mocny wigor roślin po wschodach, także 
w okresie wiosennych chłodów 

 Z wczesne oddawanie wody z ziarna pod koniec 
okresu dojrzewania roślin

 Z wyśmienita zdrowotność roślin wg 
doświadczeń rejestrowych

•	niższy od wzorca stopień porażenia kolb 
grzybami fuzaryjnymi - 8% (wz. = 12%) 

•	najlepsza ocena w tolerancji na porażenie 
roślin Omacnicą prosowianką tj. 15% roślin 
porażonych (wzorzec = 19%)

 Z bardzo dobra odporność na wyleganie 
łodygowe

 Z odmiana rekomendowana dla przemysłu 
młynarskiego

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     MŁYN      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  83 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk 
najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone do flint

SY MULTITOP   FAO 240

Wielka  
Kumulacja 
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Kryteria uwarunkowane genetycznie
 Z duża zawartość skrobi w ziarnie typu 

flint
 Z wysoki ciężar właściwy - MTZ ok. 300 g
 Z duże, okrągłe ziarniaki o bardzo 

dobrym wykształconym bielmie 
szklistym i równomiernym 
zabarwieniu

 Z łatwość oddzielenia zarodka 
od ziarniaka

 Z zdrowotność ziarna – brak porażenia 
grzybami Fusarium

Kryteria zależne od rolnika:
 Z zbiór w pełnej dojrzałość fizjologiczna 

ziarna
 Z mały udział ziaren połamanych 

i pękniętych
 Z właściwa jakość suszenia
 Z jednolitość partii ziarna

GR Suchodębie, powiat Kutno, woj. łódzkie 
Właściciel E. Dutkowski, 100 ha kukurydzy
SY Multitop uprawiam już od 4 lat ze względu na nieza-
wodność i wysokie plonowanie na słabszych stanowiskach. 
Szczególnie uwidoczniło się to w tym roku przy miesięcz-
nym braku opadów w okresie kwitnienia i wysokich tem-
peraturach.Ponadto siewy kukurydzy zaczynam wcześnie 
i tu odmiana znakomicie sprawdza się dzięki genetyce 
„flint’’. Zauważyłem ponadto wręcz minimalne w porów-
naniu z innymi odmianami uszkodzenie kolb omacnicą. 
Przekłada się to na brak porażenia grzybami Fusarium 
i zdrowotność ziarna. Dzięki temu można uzyskać wyższą 
cenę za ziarno szczególnie przy sprzedaży do młynów.

Grupa Agrade, powiat Mogilno, woj. kuj.-pom.
Prezes Szymon Łuczak, 300 ha kukurydzy
Od lat prowadzę wspólnie z dystrybutorem doświadcze-
nia poletkowe z odmianami kukurydzy starając się już 
na wczesnym etapie „wyłowić’’ ciekawe odmiany. Tak też 
się stało w przypadku SY Multitop którego wprowadziłem 
do uprawy polowej w sezonie 2014 po udanych testach 
w 2013 r.
Poza potwierdzeniem wysokich plonów, uwidoczniły się 
wysokie walory zdrowotnościowo-jakościowe odmiany.
Uprawiana na polu na którym poprzednio rosła także 

kukurydza i była ogromna presja omacnicy zauważyłem 
zdecydowanie mniejsze porażenie roślin co było miła nie-
spodzianką.W konsekwencji tego poza wysokim plonem 
zebrane zostało ziarno o wysokiej jakości (brak porażeń 
grzybami fuzaryjnymi!) które zamierzam sprzedać na kon-
sumpcję do młyna. SY Multitop na pewno znajdzie swoje 
miejsce w doborze odmian w nadchodzącym sezonie!

GR Bogdan Koczorowski, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie 
680 ha kukurydzy 
W minionym sezonie po raz pierwszy zdecydowałem się 
posiać odmianę SY Multitop i był to strzał w dziesiątkę. Już 
na wiosnę zauważyłem dużo lepszy wigor początkowy 
tej odmiany niż na innych polach. Przedstawiciel 
dystrybutora stwierdził że to zaleta genetyki typu flint. 
SY Multitop wykazał się bardzo dobrym zapyleniem 
i w konsekwencji zaziarnieniem kolb, czego nie mogę 
powiedzieć o wszystkich wysianych odmianach. Jednak 
najbardziej zauważalna w stosunku do innych odmian 
była zdrowotność SY Multitop. Czyste, zdrowe ziarno przy 
zbiorze bez jakichkolwiek śladów fuzariozy było także 
prawdopodobnie efektem czegoś, co mnie szczególnie 
zainteresowało – zdecydowanie mniejsze porażenie roślin 
przez omacnicę prosowiankę. W 2015 roku też posieję 
SY Multitopa!

PR Rusko, powiat jarociński, woj. wlkp.,
Dyrektor P. Majchrzak, 1200 ha kukurydzy
Wybraliśmy do uprawy odmianę SY Multitop po raz pierw-
szy w 2014 roku z zamiarem sprzedaży ziarna do przerobu 
w młynie kukurydzianym. Cieszę się z trafnego wyboru, 
gdyż nie dość, że osiągnęliśmy plon średnio 9 ton na su-
cho to okazało się, że zdrowe ziarno o dobrym „wyszkleniu’’ 
było minionej jesieni bardzo poszukiwane. Ponadto, 
SY Multitop wykazał się znikomą reakcją na zmienne 
stanowiska glebowe co dodatkowo podnosi atrakcyjność 
i walory agronomiczne tej odmiany.

RSP Stobrawa, pow. brzeski, woj. opolskie
Prezes L. Jarynowski, 160 ha kukurydzy
Odmianę kukurydzy Multitop posialiśmy w gospodarstwie 
trzy lata temu z rekomendacji dystrybutora. Kukurydzę 
uprawiamy na glebach klasy IV a, b, a ta odmiana wyróżnia 
się dużą stabilnością i niezawodnością plonowania. Pomi-
mo tegorocznych majowych krótkotrwałych podtopień, 
zebraliśmy 13 ton zdrowego ziarna i nie zawiodła nas 
podobnie jak w poprzednich sezonach. Zdrowy łan aż 
do zbioru, mała podatność na omacnicę, bardzo dobre 
oddawanie wody jest wizytówką Multitopa. Takiej odmiany 
nie powinno zabraknąć w żadnym gospodarstwie.

Stanisław Grygier – właściciel młyna kukurydzianego, Wonieść, powiat Śmigiel, woj. wielkopolskie
W roku 2014 skupiliśmy na młyn duże ilości ziarna odmiany SY Multitop. Jestem bardzo zadowolony z tej 
odmiany, ze względu na wyjątkową czystość ziarna, brak porażenia grzybami fuzaryjnymi, które często dys-
kwalifikują partie ziarna do przemiału. Poza tym SY Multitop ma bardzo dobre „wyszklenie” ziarna i nikły udział 
skrobi mączystej. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję plantatorom odmianę SY Multitop do uprawy 
z przeznaczeniem na przetwórstwo.

Mieszańce 
kukurydzy re-
komendowane 
przez hodowcę 
dla przemysłu 
młynarskiego

Rekomendacje rolników

Rekomendacja przetwórcy

Na przestrzeni ostatnich lat, bardzo zmien-
nych dla optymalnego rozwoju kukurydzy 
SY Multitop plonował nad wyraz stabilnie, 
zawsze osiągając bardzo dobre rezultaty – za-
równo w doświadczeniach jak i produkcji po-
lowej. Dużą zaletą jest dobry wigor wiosenny, 
umożliwiający wcześniejszy siew lub wybór 
stanowisk wolniej nagrzewających się.
W tym roku na terenie Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny dużym problemem okazało 
się porażenie roślin przez grzyby z rodzaju 
Fusarium. W doświadczeniach ścisłych pro-
wadzonych przez Syngenta przy współpracy 
z SDOO, wyraźnie zaobserwowano niższe 

porażenie odmiany SY Multitop przez Fusa-
rium, co również było potwierdzone w trakcie 
badań rejestracyjnych w Polsce. Bardzo 
dobra zdrowotność plus wysoka tolerancja 
na wyleganie są fundamentami stabilnego 
i wysokiego plonowania. Z kolei ziarno tej 
odmiany posiada duży udział skrobi szklistej 
przez co doskonale sprawdza się w przemyślę 
młynarskim. Reasumując, SY Multitop jest 
stabilną odmianą o wysokim potencjale plo-
nowania dla producentów ziarna, ceniących 
sobie plastyczność, zdrowotność mieszańców 
oraz oczekujących zbioru ziarna dobrej jakości.

Rekomendacja hodowcy Rafał Sadowy – Portfolio Manager Corn, Syngenta 

Podstawowe wymagania dla ziarna kukurydzy 
przeznaczonego do przerobu w młynie

A B C D SY Multitop

SY MULTITOP    WYNIKI I OPINIE
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Hodowca: Caussade
Rejestracja: Niemcy  2010 r.

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie z klasycznym 

sposobem dojrzewania

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO      MŁYN      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000
stanowiska słabsze  80 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb, również słabsze.  
Wyjątkowo dobrze toleruje okresowe niedobory  
wody w glebie.

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał plonowania 

na ziarno potwierdzony wynikami 
doświadczeń rozpoznawczych 
i porejestrowych COBORU/PZPK

 Z wyjątkowa stabilność plonowania 
w odmiennych warunkach glebowych 
i klimatycznych

 Z szybkie oddawanie wody z ziarna przy 
zasychających roślinach

 Z ziarno łatwo wymłacalne i szybko oddające 
wodę w procesie suszenia

 Z bardzo wysoka tolerancja na fuzariozy kolb

 Z znakomita jakość handlowa ziarna

 Z odmiana rekomendowana  
dla przemysłu młynarskiego

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
zbliżone do flint

LUIGI CS   FAO 240-250

Moc i osiągi

8



PR-P „ROLA”, Krzyżowice, pow. brzeski, woj. opolskie
Dyrektor Zakładu Piotr Przystajko, 160 ha kukurydzy

Odmianę kukurydzy Luigi uprawiamy już trzeci rok z rzędu. 
Jest mieszańcem nietuzinkowym i niezawodnym od do-
brego startu na wiosnę po bardzo zadowalające plony 
i zdrowotność rośliny aż do zbioru. W naszych warunkach 
uprawy nie mieliśmy nigdy kłopotu z tą odmianą jeśli 
chodzi o choroby typu głownia czy fuzarium, również 
omacnica omija ją z daleka. Uprawiamy ją z sukcesem 
na stanowiskach klasy IVa, b często mozaikowatych. Luigi 
zawsze znajdzie miejsce na naszej liście preferowanych 
mieszańców.

GR Zdzisław i Mariusz Załoga 
Bukowie, pow. Namysłów, woj. opolskie, 130ha kukurydzy

W sezonie 2014 odmianę Luigi CS posialiśmy na świeżo 
nabytych gruntach o pow. 20 ha. Była to gleba mozaikowa 
od III do V klasy. Zebraliśmy 10,5 T ziarna o wilgotności 
25%. Zauważyliśmy że rośliny nie wyległy aż do zbioru 
i dziki nie robiły w niej szkód. Wielu sąsiadów i poprzedni 
użytkownicy tego pola pytali nas: co zrobiliście, że kuku-
rydza jest tak dorodna, a wcześniej nic tam nie chciało 
rosnąć? Myślę, że jest to najlepsza rekomendacja dla 
odmiany Luigi.

PR Taczanów, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie
Prezes J. Graś, 350 ha kukurydzy

W 2014 roku, za radą przedstawiciela dystrybutora posia-
łem odmianę Luigi CS na stanowisku słabym- gleba klasy 
IVb i w większości V. Zauważyłem dobry start młodych 
roślin wiosną nawet pomimo przeciągających się okresów 
chłodów. Jednak najbardziej cenię Luigi CS za to, że mimo 
ekstremalnych warunków latem tj. upałów i niskich opa-
dów deszczu wytworzyła duże i dobrze zaziarnione kolby. 
Zauważyłem też dobrą zdrowotność ziarna tuż przed 
zbiorem które nie wykazywało oznak porażenia grzybami 
fuzaryjnymi. Zdecydowanie polecam tą odmianę na słabe, 
przepuszczalne stanowiska.

KRP Manieczki, powiat śremski, woj. wielkopolskie
Prezes F. Dzierżawczyk, 950 ha kukurydzy

Uprawiam duży areał kukurydzy i w związku z tym co roku 
trafiają się stanowiska które niekoniecznie odpowiadają 
wymaganiom kukurydzy szczególnie w użytkowaniu 
na ziarno. Od dwóch lat przekonuję się, że idealną odmia-
ną na właśnie takie stanowiska „graniczne” jest Luigi CS. 
W pełni wypełnione ziarnem kolby i duża masa tysiąca 
ziaren wprowadziły mnie w zaskoczenie, że w tak trudnym 
dla kukurydzy roku i na takich stanowiskach odmiana 
ta nie zareagowała na wyjątkowo niekorzystne w tym 
roku warunki środowiskowe. Ponadto z racji wcześniej-
szego dojrzewania roślin możliwy jest wcześniejszy zbiór 
w porównaniu z innymi odmianami tej klasy wczesności. 
Na słabszych glebach na pewno będę w dalszym ciągu 
siał Luigi CS!

Pierre Brotier – Prezes Kalizea Polska;  
młyn Siechnice, woj. dolnośląskie

Odmiana Luigi CS od lat znajduje się na naszej 
liście preferowanych odmian kukurydzy.
Dzięki dużemu udziałowi bielma szklistego 
i stabilnemu plonowaniu jest idealnym wy-
borem na cele młynarskie zarówno dla nas jak 
i producenta.

GR P. Wojtasiński, Rakoszyce, powiat Środa Śl., woj.dolnośląskie, 
250 ha kukurydzy

Z kukurydzą Luigi mam już 3 lata doświadczenia 
w uprawie na ziarno. W roku 2014 miałem wysiane 150ha 
na stanowiskach mozaikowatych klasy od III do V. Jest 
jedną z najlepszych odmian na tego typu gleby. Średni 
plon przy wilgotności 30% w tym roku był na poziomie 11 
ton. Kukurydza Luigi jest koszona jako jedna z pierwszych. 
Ziarno jest bardzo dobrej jakości bez porażenia grzybami 
fuzaryjnymi. Śmiało mogę polecić tą odmianę wszystkim 
którzy są zmuszeni siać kukurydzę na słabych glebach 
i cenią dobrą jakość zbieranego ziarna. W roku 2015 z pew-
nością będą kontynuował uprawę tej odmiany.

PRPHU „Książ-Rol”, powiat Śrem, woj.wielkopolskie
Kierownik S. Dzitkowski, 300 ha kukurydzy

Mieszańca Luigi CS uprawiamy już od 3 lat i jest to trafiony 
wybór. Długo poszukiwaliśmy odmiany która na glebach 
przeznaczanych przez nas do uprawy kukurydzy na ziarno, 
a są to w zdecydowanej większości klasa IV i V, byłaby 
niezawodna i nie reagowała znacząco na braki wody latem. 
Z pełnym przeświadczeniem mogę stwierdzić, że taką 
odmiana jest Luigi CS! Ponadto wartość tej odmiany pod-
nosi fakt, że zbiera się dość suche ziarno w porównaniu 
z innymi odmianami w tej klasie wczesności i ziarno to jest 
w typie flint które jest dość często poszukiwane na terenie 
Wielkopolski do przetwórstwa młynarskiego. Niezawod-
ność plonowania i jakość ziarna to są według mnie główne 
atuty Luigi CS.

Rekomendacje rolników

Rekomendacja przetwórcy

Odmiana LUIGI CS wyróżnia się wyjątkową 
niezawodnością plonowania na ziarno bez 
względu na przebieg pogody w sezonie we-
getacyjnym. Cechą wyjątkową a potwierdza-
ną i bardzo docenianą przez polskich rolników 
jest duża elastyczność pod względem doboru 
stanowiska. Doświadczenia plantatorów jak 
i wyniki oficjalnych doświadczeń wskazują, 
że LUIGI CS doskonale radzi sobie także 
na słabszych stanowiskach, glebach mozai-
kowych oraz przy deficycie wody w okresie 
letnim. LUIGI CS wykazuje bardzo wysoką 

tolerancją na porażenia kolb grzybami z rodza-
ju Fusarium co wpływa na wartość handlową 
ziarna. Ziarno to, poza zdrowotnością odzna-
cza się dobrymi parametrami przemiałowymi, 
przez co jest preferowane do produkcji mły-
narskiej. Atuty jakościowe ziarna w połączeniu 
z niezawodnością plonowania i plastycznością 
odmiany względem warunków uprawy prze-
mawiają za atrakcyjnością LUIGI CS na rynku 
polskim. 

Rekomendacja hodowcy Maciej Marczewski – Dyrektor Caussade Polska

Mieszańce kukurydzy rekomendowane 
przez hodowcę do przemysłu młynarskiego

Rianni CS Luigi CS Backari CS

Średnia  
DON  
mg/kg

Reith    
DON  
mg/kg

Schwa-
rzenau 
DON  
mg/kg

Senko-
fen  
DON  
mg/kg

WZORZEC 1,65 1,53 2,1 1,33

LUIGI CS 0,23 0,32 0,23 0,15

*PR 39 F58 1,36 0,82 3,14 0,13

*ZIDANE 1,88 2,02 2,44 1,18

*LG 3220 2,78 2,29 3,33 2,73

Źródło Caussade Polska, *) Odmiany wzorcowe

 Zawartość mykotoksyny DON w ziarnie kukurydzy  
wg testów Elisa w dośw. LFL Niemcy, Bawaria – 2010 r.

LUIGI CS    WYNIKI I OPINIE
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Hodowca: Monsanto
Rejestracja: UE 2011 r. 

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie z umiarkowaną 

cechą stay green

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał 

plonowania na ziarno potwierdzony 
wynikami doświadczeń 
rozpoznawczych COBORU/PZPK

 Z bardzo dobry wigor początkowy 
roślin także w okresie wiosennych 
chłodów

 Z wysoka tolerancja na wyleganie 
łodygowe 

 Z znakomita zdrowotność roślin

 Z wyśmienita tolerancja na  
fuzariozy kolb

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO        

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO
stanowiska bardzo dobre 88 000
stanowiska dobre  85 000

Wymagania glebowe 

Gleby średnie  lub  zwięzłe  - również  „zimne” 
z tendencją do długiego ogrzewania się

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego 
bardzo zbliżone do flint

DKC 3415   FAO 250

Fortuna do 
wzięcia!
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Średni plon ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU /PZPK 
grupy średniopóźnej w latach 2012-2014

DKC 3415    WYNIKI
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ES METRONOM   FAO 240
Hodowca: Euralis 
Rejestracja: UE  2014, spodziewana w Polsce 2015 r.

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie z dobrze wyeksponowaną  

cechą stay green

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16 

Ziarno zbliżone do flint.

Nowa  
genetyka 

Euralis

CHARAKTERYSTYKA
 Z wysoki potencjał plonowania 

na ziarno w zmiennych warunkach 
środowiskowych -106,8 dt/ha = 
104% wzorca*

 Z nowa genetyka Euralis

 Z wysoka zdrowotność roślin

•	 tolerancja na fuzariozę łodyg 
(porażenie 8% przy średnim dla 
grupy 14%) *

•	 tolerancja na porażenie Omacnicą 
prosowianką (24% przy średniej dla 
grupy 31%) *

 Z mało podatny na wyleganie 
łodygowe (89% roślin stojących)*

 Z regularna dobrze wypełniona 
ziarnem kolba typu fix

 Z wymaga zagęszczonego siewu 

 
*) Doświadczenia rejestrowe COBORU 2013 r. 
Grupa średniowczesna na ziarno.

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

     ZIARNO
stanowiska dobre  86 000          
stanowiska słabsze   83 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb pozostające w dobrej 
kulturze.

N O W O Ś Ć !12



Hodowca: Caussade 
Rejestracja: UE  2014 

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie 

z umiarkowaną cechą stay green

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu 
pośredniego 
zbliżone do flint

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     MŁYN      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO 
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  83 000 

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem  
stanowisk lekkich, łatwo przepuszczalnych 
wodę.

CHARAKTERYSTYKA
 Z typowo ziarnowa odmiana 

z grupy wczesnej o wysokim 
potencjale plonowania

 Z bardzo intensywny początkowy 
wzrost roślin po wschodach 
nawet w mniej sprzyjających 
warunkach

 Z rośliny bogato ulistnione, 
regularnie osadzone kolby 
o pełnym zaziarnieniu

 Z ziarno zbliżone do typu flint, duża 
„szklistość’’ bielma, z dobrymi 
parametrami młynarskimi

RIANNI CS  FAO 230-240

Może 
spodobać się 

każdemu

N O W O Ś Ć !

 Doświadczenia 
rozpoznawcze serii 
ziarnowej grupy 
średniowczesnej   
COBORU /PZPK 
w 2014 r.
Plon ziarna w dt/ha 
przy 15% wody
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CODILIO   FAO 250
Hodowca:  Codisem 
Rejestracja: UE  2014

 Z mieszaniec pojedynczy 
 Z rośliny średnio wysokie z dobrze 

wyeksponowaną cechą stay green

Kolba typu flex 

Ilość rzędów: 16-18 

Ziarno w typie dent

KOD 
„dentplon”

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał 

plonowania na ziarno  
– 134,9 dt/ha (doświadczenia 
rozpoznawcze COBORU/PZPK 
w 2014 r.)

 Z dobra plastyczność 
w dostosowaniu do zmiennych 
warunków siedliskowych

 Z szybkie oddawanie wody 
w końcowym okresie wegetacji 
roślin (fast dry down)

 Z znakomita zdrowotność roślin

•	wysoka tolerancja na fuzariozę 
łodyg

•	wybitna tolerancja na fuzariozę kolb
•	bardzo zdrowe ziarno

 Z wysoka tolerancja na wyleganie 
łodygowe

 Z łatwość i wysoka efektywność 
suszenia ziarna

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO     BIOETANOL     

Zalecana obsada roślin 
przy zbiorze w szt./ha

   ZIARNO 
stanowiska średnie 85 000 
stanowiska słabsze 80 000 

Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb – z wykluczeniem 
stanowisk podmokłych, zlewnych.

Średni plon ziarna 
w doświadczeniach 
rozpoznawczych 
COBORU/PZPK 
grupy średniopóźnej 
w 2014 r.

N O W O Ś Ć !14



Saludo... 
zawsze na 

plusie!

SALUDO   FAO 220
Hodowca: RAGT 
Rejestracja: UE

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie, z kolbami bardzo 

regularne osadzonymi na łodydze

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO 
stanowiska dobre  85 000 
stanowiska średnie  80 000 

Wymagania glebowe 

Dobra plastyczność w dostosowaniu się 
do różnych stanowisk z wyjątkiem gleb 
najlżejszych, łatwo przepuszczalnych.

CHARAKTERYSTYKA
 Z wysoki potencjał plonowania 

na ziarno 

 Z stabilne plonowanie w kolejnych 
latach

 Z dobry wigor początkowy i wysoka 
tolerancja na niskie temperatury 
w okresie wschodów roślin

 Z duża odporność na wyleganie 
łodygowe i korzeniowe

 Z bardzo wysoka zawartość skrobi 
w ziarnie 

 Z rekomendowana dla przemysłu 
gorzelniczego
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BACKARI CS   FAO 250
Hodowca: Caussade
Rejestracja:  UE 2011 r.

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny średnio wysokie 

z umiarkowaną cechą stay green

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania

ZIARNO     MŁYN

Zalecana obsada roślin 
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO
stanowiska dobre  85 000
stanowiska średnie  83 000

Wymagania glebowe

Gleby średnie lub zwięźlejsze – również 
„zimne” długo nagrzewające się.

Kolba typu: flex 

Ilość rzędów: 14-16 

Ziarno typu pośredniego zbliżone do flint

Piękna
bestia

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał plonowania 

na ziarno potwierdzony wynikami 
doświadczeń rozpoznawczych 
i porejestrowych COBORU/PZPK

 Z znakomity wigor początkowy 
roślin umożliwia wczesny siew oraz 
dobre tempo rozwoju w okresie 
wiosennych chłodów

 Z wysoka tolerancja na fuzariozy kolb

 Z duży udział szklistej części skrobi 
w ziarniaku

 Z odmiana rekomendowana 
dla przemysłu młynarskiego

Jadwiga Aleksandrowicz, 
Przedstawiciel Regionalny, Caussade Polska

Już od czterech lat Backari CS znakomicie sprawdza się 
i wysoko plonuje szczególnie na stanowiskach zimniej-
szych i zasobniejszych w wodę i składniki pokarmowe. Po-
siada kapitalny wigorem początkowy roślin wiosną czym 
wyróżnia się nawet w stawce odmian o ziarnie typu flint. 
Umożliwia to rozpoczęcie bardzo wczesnych siewów bez 
negatywnego wpływu na tempo wzrostu roślin a w kon-
sekwencji na plon. Dodatkowo ziarno Backari CS cechuje 
się dużym udziałem skrobi szklistej i wysoką gęstością 
co jest wysoko cenione przez przemysł młynarski.Podczas 
sezonu wegetacji i zbioru w 2014 roku, rośliny jak i ziarno 
wyróżniały się bardzo dobrą zdrowotnością.Rolnicy, którzy 
posiadali podpisane kontrakty z młynami, szczególnie 
podkreślają wysoką tolerancję kolb – a co za tym idzie- 
również ziarna na grzyby z rodzaju fuzarium. Bardzo 
zachęcam do uprawy Backari CS szczególnie w gospodar-
stwach wcześnie rozpoczynających siewy, posiadających 
stanowiska zwięźlejsze lub tzw. „zimne gleby’’.

Rekomendacja hodowcy
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Nadenty
trójliniowiec

DKC 3509   FAO 240-250
Hodowca: Monsanto
Rejestracja:  UE  2011 r. 

 Z mieszaniec trójliniowy
 Z rośliny średnio wysokie 

z umiarkowaną cechą stay green

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 ZIARNO     BIOETANOL      

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    ZIARNO 
stanowiska średnie  83 000  
stanowiska słabsze  80 000 

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb z wyjątkiem stanowisk 
najlżejszych

CHARAKTERYSTYKA
 Z wysoki potencjał plonowania 

na ziarno

 Z dobra adaptacja do zmiennych 
warunków glebowych

 Z wysoka stabilność plonowania

 Z szybkie oddawanie wody z ziarna 
w końcowej fazie wegetacji – fast 
dry down

 Z dobra tolerancja na wyleganie 
łodygowe

 Z duże, płaskie i mączyste ziarno 
łatwe w suszeniu

 Doświadczenia rozpoznawcze serii ziarnowej grupy średniopóźnej  COBORU /PZPK w 2014 r.
 Plon ziarna DKC 3509 w dt/ha przy 15% wody

Kolba typu flex 

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu dent
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CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo uniwersalny w wyborze 

kierunku produkcji ziarno/kiszonka

 Z wysokie i stabilne plony ziarna 
w każdych warunkach klimatyczno-
glebowych

 Z znakomicie toleruje okresowe 
niedobory wody w glebie lub uprawę 
na słabszych stanowiskach

 Z wybitna tolerancja na fuzariozę kolb 
i łodyg

 Z znakomity w użytkowaniu na kiszonkę:

•	 rewelacyjnie wysokie plony ogólne  
suchej masy

•	 imponujące plony energii z hektara
•	wysoka wartość fitosanitarna kiszonki 

ze względu na znakomitą zdrowotność 
roślin

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

ZIARNO     KISZONKA     

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

   ZIARNO KISZONKA
stanowiska dobre 86 000 90 000
stanowiska słabsze 82 000 85 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb.

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno zbliżone do flint

LG 32.16   FAO 250
Hodowca: Limagrain
Rejestracja: UE 2009 r.

 Z mieszaniec pojedynczy
 Z rośliny wysokie o bujnym ulistnieniu z mocno 

eksponowaną cechą stay green, posiadające bardzo 
dobrze zaziarnioną kolbę

Odmiana na 
szóstkę !
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LG 32.16 to mieszaniec wyjątkowo uniwersal-
ny, przeznaczony do uprawy na ziarno, kiszon-
kę i z przeznaczeniem na biogaz. Sprawdza 
się w uprawie na glebach słabszych w dobrej 
kulturze i glebach dobrych.

Odmiana dobrze radzi sobie w warunkach 
stresowych, a dużą popularność wśród 
polskich rolników zawdzięcza wysokim i sta-
bilnym plonom, co w tym względzie plasuje 

ją w ścisłej czołówce mieszańców na rynku 
polskim. W użytkowaniu na kiszonkę LG 32.16 
charakteryzuje się wysokim plonem suchej 
masy, bardzo wysoką koncentracją energii oraz 
wysoką wartością fitosanitarną kiszonki dzięki 
znakomitej zdrowotności roślin oraz ziarna.

Rekomendacja hodowcy Jacek Wojciechowski, Przedstawiciel Regionalny Limagrain

LG 32.16   OPINIE
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Hodowca: HR Smolice
Rejestracja:  Polska 2014 r.

 Z mieszaniec trójliniowy
 Z rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione 

z dobrze eksponowaną  cechą przedłużonej 
zieloności roślin - stay green  

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA     BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

   KISZONKA
stanowiska średnie 90 000
stanowiska słabsze 85 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie stanowiska z wyjątkiem gleb najsłabszych, 
zdegradowanych .

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał plonowania 

potwierdzony doświadczeniami 
rejestrowymi COBORU w l. 2012 -2013 
w grupie średniopóźnej:

•	plon ogólny suchej masy  
210,7 dt/ha = 104% wzorca nr 1!

•	plon jednostek pokarmowych  
23 200 = 104% wzorca nr 1!

•	plon świeżej masy 644 dt/ha = 106% nr 1!
 Z wysoka wartość żywieniowa:

•	plon suchej masy kolb  
104,8 = 102% wzorca

•	 cienka osadka kolb
•	 zdrowotność roślin i kolb (tolerancja 

na grzyby fuzaryjne i głownię guzowatą)
 Z bardzo dobry wigor młodych roślin 

po wschodach

 Z dobra adaptacja do zmiennych 
warunków glebowych i środowiska

 Z znakomita w wykorzystaniu na biogaz

Kolba typu fix 

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego

N O W O Ś Ć !

LEGION   FAO 260-270

Z ziemi 
polskiej dla 

Polski  
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  Doświadczenia porejestrowe serii 
kiszonkowej grupy średniopóźniej  
COBORU /PZPK w 2014 r.

  Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej grupy 
średniopóźniej  COBORU /PZPK w 2014 r. w Polsce

  Doświadczenia poletkowe HZZ Osowa Sień, 2014 rok

LEGION    WYNIKI
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Hodowca: HR Smolice 
Rejestracja: Polska

 Z mieszaniec trójliniowy
 Z rośliny wysokie z cechą przedłużonej 

zieloności liści – stay green

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA     BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

   KISZONKA
stanowiska dobre 90 000
stanowiska słabsze 85 000

Wymagania glebowe 

Świetna adaptacja do różnych stanowisk w tym 
szczególnie gleb lekkich i mozaikowych, na 
których wykazuje nadzwyczajną tolerancję na 
okresowy deficyt wody w glebie. 

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo stabilne plony zielonej i suchej 

masy

 Z bardzo dobra strawność (ocena „in vitro”) 
zielonych części (łodyg z liśćmi) oraz 
kolb. Cecha potwierdzona w badaniach 
rejestrowych COBORU!

 Z regularność plonowania w odmiennych 
warunkach środowiska w tym 
szczególnie w latach niekorzystnych 
pogodowo ze względu na okresowe braki 
opadów deszczu

 Z dłużej utrzymująca się zieloność liści 
i łodyg pozwala na wydłużenie terminu 
zbioru plantacji przy zachowaniu 
właściwej zawartości suchej masy 
w całych roślinach

 Z dobra przydatność kiszonki do produkcji 
biogazu ze względu na dodatnią 
korelację plonu ogólnego suchej masy 
i wysokiej strawności z całych roślin

Kolba typu flex

Ilość rzędów: 12-14

Ziarno typu pośredniego

OPOKA   FAO 240
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plenność
niezawodność
strawność



ES ARCHIMEDES FAO 260
Hodowca: Euralis 
Rejestracja: UE 2008 r.

 Z mieszaniec trójliniowy
 Z rośliny bardzo wysokie o dużej masie liści 

z mocno eksponowaną cechą zieloności – 
stay green

Kolba typu fix

Ilość rzędów: 14-16

Ziarno typu pośredniego

CHARAKTERYSTYKA
 Z bardzo wysoki potencjał 

plonowania na kiszonkę 
potwierdzony wynikami 
doświadczeń rozpoznawczych 
i porejestrowych

 Z wyśmienity w wykorzystaniu 
na biogaz: bardzo wysokie plony 
ogólne suchej i zielonej masy

 Z stabilne plonowanie w kolejnych 
latach

 Z dobra adaptacja do różnych 
warunków klimatyczno-
glebowych

 Z możliwość wydłużenia terminu 
zbioru na kiszonkę

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA      BIOGAZ  

Zalecana obsada roślin  
przy zbiorze w szt./ha

    KISZONKA
stanowiska dobre  90 000 
stanowiska słabsze   85 000

Wymagania glebowe 

Wszystkie rodzaje gleb.

Kiszonka 
i biogaz  

w jednym

Aldona Jabłońska,  
przedstawiciel regionalny EURALIS

ES Archimedes to nasza „topowa” odmiana kiszonko-
wa.  Wieloletni lider wydajności w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU. Plony suchej masy z ha  na 
poziomie 212dt,  przy udziale kolb w zakiszanej masie 
na poziomie 50%. Rośliny bardzo wysokie w mocnym 
typie „stay green”, i bardzo dobrej fitosanitarności – 
zdrowotności całych roślin. Niezawodny nawet na 
słabszych stanowiskach glebowych lub w trudnych 
dla kukurydzy latach względem zaopatrzenia gleby 
w wodę.

Rekomendacja hodowcy
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promocja
mieszańców kukurydzy

Zarezerwuj powierzchnię kukurydzy wypełniając  
Voucher i przekaż dystrybutorowi do dnia 
26. stycznia 2015 roku.

Opcja STARTER już od 15 ha kukurydzy!
Opcja CORNY już od 20 ha kukurydzy!

Szczegółowe informacje u przedstawicieli handlowych dystrybutora.



 Wykaz cech mieszańców kukurydzy

Z - Ziarno • K - Kiszonka • G - Grys • A - alkohol • B - biogaz

Odmiana WYKORZYSTANIE WIGOR POCZĄTKOWY ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

Z K G A B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ES Cirrius

SY Multitop

Luigi CS

DKC 3415

ES Metronom

Rianni CS

Codilio

Saludo

Backari CS

DKC 3509

LG 32.16

Legion

Opoka

ES Archimedes
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Odmiana EKSPOZYCJA CECHY STAY GREEN WYMAGANIA GLEBOWE TEMPO ODDAWANIA WODY Z ZIARNA 
PODCZAS DOJRZEWANIA ROŚLIN

SŁABA ŚREDNIA WYSOKA NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE WOLNE ŚREDNIE SZYBKIE

ES Cirrius

SY Multitop

Luigi CS

DKC 3415

ES Metronom

Rianni CS

Codilio

Saludo

Backari CS

DKC 3509

LG 32.16

Legion

Opoka

ES Archimedes
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Region Opolskie

BRZEG, 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77 416 51 78
e-mail: brzeg@flora-praszka.pl

OLESNO, 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34 358 24 64
e-mail: olesno@flora-praszka.pl

NYSA, 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77 435 85 33, 435 88 12
e-mail: nysa@flora-praszka.pl

LEWIN BRZESKI, 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77 412 81 44
e-mail: lewin@flora-praszka.pl

PRUDNIK, 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77 436 02 67
e-mail: prudnik@flora-praszka.pl 

GŁOGÓWEK, 48-250, ul. Dworcowa 16
tel. 77 437 26 55
e-mail: glogowek@flora-praszka.pl

BIAŁA, 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77 438 70 87
e-mail: biala@flora-praszka.pl

ROZMIERKA, 47-171 Rozmierka, ul. Dworcowa 15
tel. 77 417 50 24
e-mail: rozmierka@flora-praszka.pl

FLORA PRASZKA
46-320 Praszka
ul. Kopernika 15
tel. 34 359 11 89, 34 359 11 79
tel./fax 34 359 18 29

www.flora-praszka.pl
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

Region Dolny Śląsk

SZALEJÓW DOLNY, 56,  
57-314 Szalejów Górny
tel. 74 868 70 17
e-mail: szalejow@flora-praszka.pl

LEGNICA, 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76 721 77 73
e-mail: legnica@flora-praszka.pl

ŁAGIEWNIKI, 58-210, ul. Nadrzeczna 24A
tel. 74 894 01 00
e-mail: lagiewniki@flora-praszka.pl

GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie,  
ul. Wrocławska 34
tel. 71 316 88 08
e-mail: gniechowice@flora-praszka.pl

ŻMIGRÓD, 55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 10
tel. 603 113 042, 609 237 865
e-mail zmigrod@flora-praszka.pl

Region Śląsk

WITKOWICE, 42-270 Witkowice,  
ul. Leśna 1, tel. 34 329 82 19
e-mail: witkowice@flora-praszka.pl

PIETROWICE WIELKIE, 47-480 Pietrowice Wielkie, 
ul. Świętokrzyska 48
tel. 663 868 504
e-mail: pietrowice@flora-praszka.pl

Oddziały/Sklepy


