kukurgdzo
Już od k ku a1 Dnom Kukurydzy W skrzee\! e tol,larzyszy preŻenlac]a odrn an Wie u
1rm hodolr'/la|ych nas ennych co Umoż Wia
poróWnanie W Żb żonych Walunkach g ebowych
k nralycŻnych sŻerok e] pa eiv kra]oLlych
Żaqran cŻnYĆlr odman kukL]rVdŻV oferowanlch

Hodowla Bośl]n smolice Grupa lHAB
kióla nra nai$ ęksŻy LrdŻlał Vr po skim rynku
kukurydzy ]e51Wlaśccieem ponad 40

t

zare]e_

strovranych odmjan m esŻańcowych iej toś]ny
preŻen1owala V/ SkrŻe evr e cztery z nich:

Bosomaka, Podlasiaka' sI4 Hetmana
zawiszę'

slł

PrŻy po e|ku 5mo ck ch odm an plzysłUchl_
Wa śmysi-A przeŻ dłuŻszą chw ę roŻmowom
z producentanr przedstawjc e a tet lrmy Adama skowrońskiego, który Wspó n e Ż głólvnym
hodolvcą kLrkurydŻy W smo cach plol' dl hab.
JóŻelem AdamcŻykiem preŻeniował odm any
Ż na]iowsŻe] koekc] spółk ' Akural natral jśmy
na Wym anę op n o prŻydatnoścodm an do Lrptawy na k sŻonkę
Ż rnlody.n rnałżeństwern ro njkóW Że Ws Koby nik k WysŻogrodLr
na l'4azowsŻL] W ich oospodarsllvie cŻącym 45 ha qruntó\ł olnyclr
]0 lra łąk kukuiydŻa Upralvana jesi colocŻn]€ na około ]0 lra
Ż prŻeznaczenem na ksŻonkę d a 60 sztuk bydła, V/ lynr ŻWlasŻcŻa
da ponad 30 kró\l m ecŻnych. lłariusz zuławnik lprawal vr' 1ym

KonsumenlÓVr Vr klórym Rosornak otrŻymał najw ęce] głosóW {spo'
śród Li/szyslkch Żłotych medaislóW Tarqó\ł)' Boso]1']ak zoslałopra'
cowany' ]ako p]er!/sŻy lv paece odnr an HR smo ce Z ]łykorŻysia_
njefir nowocŻesne] rnelody podlvo]onyclr lrap oidóW' Na nas|ona te]
odm any rolnjcy WycŻ€k\łal Żan ir ]esŻcze W 20]3 r' dokonano ]e]
Jo'mane] re]estracj. ]ak na p.Żyslowole cepłe bułk'' laktycŻn]e
W pełn polwierdŻa ona lr'l uplawie lr'] ąŻane Ż nia ocŻekWana Roso_
rnak lFAo 250_260]Żapewn a bardŻo lvysoke pLcny Żarna Wyśme
nla ksŻorkę doskonae się też sprawdŻiłW suchym sezonie 2015 r
n e 1yko W Posce,
na połudn U Europy' W Posce WylącŻnym
dyslrybL]torem nas on tego nr esŻańca ]esl i rma Agro PolWojceclra
B]ałeckiego z Ryk
Zarejesirowany róWrr eż W 20]5 I m eszan]ec po]edyncŻy Pod_
lasiak (FAo 260) to beŻ Wątpen a najwyŹsza do iego rokLr odm ana
W snro]lck e] kolekcjj Zoslała ona Wpjsana do r€jestru po dwóch
latach badań ze śred|m Wyn kem suc|re] ]irasy o 1 5 t'ha Wyzszyrn
od WŻorca' Ro nikom preferującym Wysokoenelgetyc4ą kiszonkY"
Ż dlrżym udŻałem kob zalecam podkeśaprof JóŻe1AdamcŻyk
Wysoke koszen e te] kLrkLrrydzy, bo nacŻe] L]dzal such€j masy
z ko]b może być Żbyl nisk Nalomias1 W syluac]' gdy potrŻeba
W gospodals1w e dUŻo pasŻy, a sŻcŻegó ne przy uprav]e na boqaŻ
m esŻanjec len takŻe Wspanjae speln a te ocŻekilvan a W Posce
lr']ylącŻnośó na tę odmia|ę ma fłma Agrohande Jarkowsk
'
Tró] n owy slł Hehan o icŻb e FAo 2rl0 to średnowĆŻesna
po'ol'.'
odl
e po lo' ó o

ae

roku na kisŻonkę dWe odmiairy smolckego Villasa oraŻ Fabella
Ż l rmy saatbau klóre ]ak móWil ładn e Wyrosły a ch p ony
zeone] masy roln]k osŻacowałna poŻjonr e o 30o; WyżsŻym nż rok
1em!' Poneważ co rokrr próbowana jest W tym oospodars1We ]akaś

nowość ro

n k prŻViechałprŻV rŻeć się m. n.

nowe odm

ane

Pod.

lasiakowi Że smolc bO prŻypadta nru do ol]stu |a poU są5ada'

Podlasak

komentowal Pan MarLrsŻ ]est {lyżsŻy od Vtrasa na
ebie V kasyW suchym rokLrrn alW p€lniŻa2arnione ko]by.
W dząc duże za nleresowan e Io n kóW nną srno Ćką odm aną
mieszańcową Rosomakiem ptoduceni Wypyiy\,'!'ał o n ą prŻedsta_
Wc e a f rmy| jego UWagę ŻWrócly dorodne kolby oraŻ ob1te L] st
n enje z bardzo szerokirn ]śćm ' Dz ęki n m - Wy]aśn l Adam SkoW
rońsk Bosomak ma dlrżo V/lęksŻą powierŻclrn ę asymiacy]ną co
korzyshie przeklada s ę na p ony'
[ł eszan ec po]edynczy Rosomak 10 faqowa odm aną nov/e]
smo ckie] ko ekc]' L.]]ronorowana ra tegorocznych M ędzynarodo
Wych Tarqaclr Ro n cŻyrh Po agra_Prenr ery W Poznan u dwoma
Złolymi N4eda am : p rŻyŻnanym W konklrrsie ocenanytn przeŻ bran
źoNyĆlr ekspelróVi oraŻ ,ł ló[n e prestiżov/ym pebscyce
q
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z całą 0rupą odrn an takclr jak rodŻ]ny Sana Vtrasa czy Rosomaka'
Ma natom asl dużo lvspó]nego Ż Żare]estrollaną trŻy ata WcŻeśne]
odr| a|a Ko|kLrrenl. bo ma]ą tę samą formę rnalecŻną. sM Hetman

ponowalbardŻo slab n e W lóżnych kL malycŻn e alach20]4 20]5,
Uzyskując ]04% śledniego ponu Żarna odman Wzorcolvych' Wy.
różn a sę niżsŻym od lr]Żofca aż o 35'. polażen eir l!ŻaloŻa kob.
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.250) prŻypomina flyg
ądem inną nowa odmianę lj S|VI Hubala
a także Wcześ| ei Zarejes1ro!!ane Bosonraka cŻy Tonacię
Wspo na ch cechą jest piękny szeroki iść'WsŻys1k e one ma]ą tę
samą 1ormę oicowska PlŻy prodLrkc] k sŻonk] Ża$sŻe ep ej ]est
m
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ŻaŻ|acŻa]ą hodowcy suc]rą firas:. Ż sŻerokeqo
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Ż grLrbe], zdrev/n ałej łodyg W upra\lie |a z arno glvalantu]e to
naslo|ecznie|
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