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Pan Andrzej Peć
Księży Dwór, powiat działdowski, 
woj. warmińsko-mazurskie, 2018 r.

Gospodaruję na powierzchni 75 ha na glebach mo-
zaikowych 4 i 5 klasy. Większość areału stanowią 
łąki i pastwiska, a wśród upraw dominuje 
kukurydza i pszenica ozima. Już od trzech lat pro-
dukuję kiszonkę dla moich krów z kukurydzy firmy 
SAATBAU. W tym roku postanowiłem 
spróbować nowej odmiany MEANDROS. Choć 
wiosna była chłodna odmiana miała dobre wscho-
dy i bardzo szybko rosła do pokaźnych rozmiarów. 
Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie fakt jak dobrze 
poradziła sobie na moich mozaikowych glebach 
podczas tegorocznej suszy. W efekcie uzyskałem 
średnio ponad 60 ton kiszonki z hektara.

Jestem bardzo zadowolony z plonów jakie osią-
gnąłem z tej odmiany i będę ją wysiewał 
w kolejnych sezonach.

Pan Jarosław Michalczuk
Puciska, pow. hajnowski, 
woj. podlaskie, 2018 r.

Prowadzę gospodarstwo rolne na areale 65 ha, 
o profilu roślinnym. Uprawiam rzepak, zboża 
i kukurydzę  na powierzchni 11ha.
W tym roku po raz pierwszy posiałem odmianę 
MEANDROS, która zaplonowała u mnie na pozio-
mie 11 t/ha przy wilgotności 24%.

Z trzech odmian posianych w tym roku 
MEANDROS był najlepiej plonującą odmianą.



MEANDROS FAO 230-240

Rzeka ziarna i mleka!

mocny „stay-green”

bardzo duży udział kolb 
w zakiszanej masie

wysoka strawność

wysoka 
energetyczność paszy

wysoki potencjał
plonowania

wysokie, 
masywne  rośliny

bardzo mocny 
wczesny wigor

tolerancja na chłody

bardzo dobra tolerancja 
na okresowe niedobory
 wody

możliwość uprawy na 
ziarno

Zalecana obsada roślin:
ziarno: 8 - 8,5 roślin/m²  
kiszonka: 9 - 9,5 roślin/m² 

Wymagania glebowe:
Niskie. Nadaje się do uprawy 
we wszystkich rejonach kraju.

Pan Krzysztof Aleksiejczuk, pow. hajnowski, woj. podlaskie, 2018 r.
W moim gospodarstwie MEANDROS wyróżnił się w tym suchym 2018 roku bardzo dobrymi  wschodami 
i początkowym wzrostem, a zaplonował na poziomie 11 t/ha przy wilgotności 28%, co uważam za bardzo 
dobry wynik.

Dodatkowa
opcja 
zaprawiania

Wyniki plonowania 2018r.

Paprotki
56 t/ha

Grygieliszki
51 t/ha

Ligi
62 t/ha Lejkowo

50 t/ha

Wizny
60 t/ha

Plonowanie odmiany
MEANDROS

Księży Dwór
60 t/ha

Trywieża
9,21 t/ha

Puciska
9,72 t/ha

Legenda:

kiszonka
[Plon zielonej masy t/ha]

ziarno 
[Plon t/ha]

Sejny
63 t/ha


