
typ odmiany:  
pojedyncza (SC)

typ ziarna:  
semi flint / semi dent

Kierunki użytkowania

    

Profil agronomiczny
wzrost początkowy m m m
tolerancja na suszę m m m
stay green m m
dry down m m

Zalecana obsada
ziarno i CCM 75 000 – 80 000 roślin/ha

wysokoenergetyczna 
kiszonka

90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
ziarno i CCM I oraz II rejon uprawy

wysokoenergetyczna 
kiszonka

I, II i południowa część III 
rejonu uprawy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

Zdrowotność
Fusarium  m m

Morfologia i genetyka

Rosomak FAO 250-260

Zalety
• silny wzrost początkowy, rośliny dość wysokie oraz bardzo dobra sztywność łodyg
• dobra tolerancja na suszę, co potwierdziły w Polsce lata 2013 i 2015. Jedna 

z nielicznych odmian, która na tle innych najdłużej zachowywała zieloność liści 
i wytwarzała duże kolby

• znakomita odporność roślin na choroby – fuzariozę kolb i głownię guzowatą
• bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem 

na suszenie lub kiszenie

Porejestrowe 2013Rejestrowe 2012/2013

Ziarnowe doświadczenia COBORU grupy średniopóźnej (plon przy wilgotności 14%)

Podczas suszy w 2015 r. ROSOMAK potwierdził przydatność na stanowiska 
słabsze i uboższe w wodę

* wzorzec stanowi średnia plonu z odmian: Alduna, 
Amoroso, ES Chrono, Grosso, Lavena, Lindsey, MAS 
29H, P9400, PR38N86, Ronaldinio.

* wzorzec stanowi średnia plonu doświadczenia z odmian zaresjestrowanych w Polsce

Chrząstowo

140,0 dt/ha 109%

Cicibór

100,6 dt/ha 116%

Głębokie

122,1 dt/ha 104%

Skołoszów

142,6 dt/ha 106%

Słupia Wielka

133,9 dt/ha 107%

Węgrzce

116,1 dt/ha 103%

Zybiszów

121,5 dt/ha 108%

Świebodzin

130,8 dt/ha 113%

Śrem

132,7 dt/ha 107%

Tomaszów Bol.

143,3 dt/ha 111%

Plonowanie odmiany 
ROSOMAK  
w stacjach PDO

Imponująco prezentował się w 2015 roku 

Rosomak jak na panujące w Polsce warunki 

doskwierającej suszy. Wyglądał na tyle okazale, 

że postanowiliśmy zrobić Rosomakowi 

krótką sesję zdjęciową, na którą załapał się 

prof. Adamczyk, szef działu hodowli kukurydzy, 

a zarazem współautor odmiany. 

zdjęcia wykonano 24. lipca 2015

 

123,6 dt/ha 
wzorzec 121,3 dt/ha

2. miejsce w dośw. ziarnowych 
PDOiR w 2013!

W Y N I K I

Ziarnowe doświadczenia 
COBORU w 2013 r.  
Plon przy wilgotności 
14%, grupa 
średniopóźna



Uprawa na kiszonkę
Dariusz Szmigiel
Budziska  
na Lubelszczyźnie
190 sztuk bydła,  
w tym 80 krów  
dojnych

Rosomak bardzo dobrze „przyjął się” 
w naszym gospodarstwie. Ta nowa 
odmiana zaprezentowała się na naszym 
polu jako kukurydza o bardzo szerokich 
liściach, grubych, sztywnych łody-
gach oraz bardzo ładnie zaziarnionych 
kolbach. W warunkach długiej, zimnej 
wiosny kukurydza ta ładnie powschodziła 
i – co ciekawe – najlepiej i najszybciej 
na słabych glebach, a następnie dobrze 
się rozwijała, tworząc z czasem bardzo 
wyrównany, długo zielony łan, w którym 
podczas zbiorów nie było połamanych 
roślin ani pourywanych kolb. Już od okre-
su wschodów widać było, że żaden 
spośród 6 wysianych w naszym gospo-
darstwie mieszańców polskich i zagra-
nicznych nie będzie w stanie dorównać 
Rosomakowi. Zauważyliśmy także, że naj-
lepiej wytrzymał on silną presję omacnicy 
prosowianki, tak jakby „nie bał się” tego 
szkodnika.

W sumie Rosomak zapewnił nam bardzo 
wysokie plony zielonej masy z dużym 
udziałem kolb, co pozwoliło zebrać z 1 
ha około 100 ton bardzo wartościowej, 
wysoce energetycznej paszy (10 dużych 
przyczep, każda przynajmniej po około 
8 ton zielonej masy), czyli bez porówna-
nia więcej niż wcześniej uzyskiwaliśmy 
na tym samym polu z innych odmian 
kukurydzy. Napełniając „rękaw” foliowy 
sprawdziłem, że ziarno Rosomaka miało 
26% wilgotności, a liście i łodygi były 
jeszcze zielone.

Leszek Wesołowski
Korytnica,  
gm. Trojanów
30 ha kukurydzy

Doceniam Rosomaka m.in. za wyrówna-
ne wschody, bardzo dobry wigor po-
czątkowy i dalszy, szybki wzrost, bardzo 
szerokie liście, zapewniające duże ilości 
zielonej masy oraz grube kolby „aż pęcz-
niejące ziarnem”. W 2014 roku uprawia-
łem cieszące się dobrą opinią odmiany 
zagraniczne, ale w moim gospodarstwie 
najlepszy okazał się Rosomak. Kosząc 
tę kukurydzę, napełniałem przyczepę 
pociętą zielonką na znacznie krótszym 
odcinku w porównaniu z innymi odmia-
nami.

Uprawa na ziarno
Maciej Pietraszuk
1300 ha, w tym ponad 1000 ha ku-
kurydzy z przeznaczeniem na ziarno

Prowadzę gospodarstwo rolne w woje-
wództwie lubelskim. Zajmuję się pro-
dukcją roślinną na powierzchni 1300 
ha. Jednym z głównych gatunków jest 
kukurydza uprawiana na ziarno już 
od ponad 20 lat. W roku 2014 zasiane 
jej było ponad 1000 ha, a wśród nich 
polska odmiana ze Smolic – Rosomak. 
Po zbiorach okazało się, że Rosomak 
wyraźnie wyżej plonował niż odmiany 
zagraniczne, co było dla mnie sporym 
zaskoczeniem. Rosomak stosunkowo 
najlepiej poradził sobie w sytuacji długiej 
suszy, panującej w rejonie moich upraw 
do 9 lipca. Na plantacji obsianej tym mie-
szańcem rośliny dotrwały aż do zbioru 
(18 października) w dobrej kondycji, nie 
były połamane ani też nie pogubiły kolb. 
Uzyskaliśmy średnio 9,5 t mokrego ziarna 
z ha, przy czym i tutaj na końcowych 
zbiorach bardzo niekorzystnie zaważyły 
duże szkody spowodowane w zasiewach 
kukurydzy przez dziki.

W 2015 roku postanowiłem znacząco 
zwiększyć udział Rosomaka w zasiewach 
kukurydzy. Z czystym sumieniem mogę 
polecić Rosomaka rolnikom zaintereso-
wanym wysokimi plonami ziarna.

Łukasz Sergiel
Stary Bazanów  
koło Ryk
72 ha gruntów 
ornych

Byłem zaskoczony bardzo silnym wigo-
rem tej odmiany podczas wschodów, 
a szczególnie tym, że w tym samym 
momencie na glebie klasy IV rośliny miały 
20 cm, a na piaskach wyższe. Szybko 
zauważyłem, że szybciej wystartowały 
rośliny na ziemiach lżejszych i cieplej-
szych pomimo, że na obu stanowiskach 
tym razem nie brakowało wilgoci. Ale 
z doświadczeń prowadzonych rok wcze-
śniej przez Pana Wojciecha Białeckiego 
zapamiętałem, że także w warunkach 
dokuczliwej suszy spośród kilkudziesię-
ciu wysianych tam odmian na poletku 
demonstracyjnym wybroniło się tylko 
kilka odmian, w tym Rosomak, który miał 
silnie rozwinięty system korzeniowy. 
Rosomak został zebrany na ziarno. 
Zdecydowanie górował w plonie ziarna 
pośród innych odmian, które uprawia-
łem. Zebrałem ok. 14 ton z ha mokrego 
ziarna, a plon byłby na pewno jeszcze 
wyższy, ale bardzo duże szkody wyrzą-
dziły w kukurydzy dziki. Porównałem 
też Rosomaka ze starszym smolickim 
mieszańcem Bosmanem, który rów-
nież jest znany z grubych kolb. Ziarno 
z trzech kolb Rosomaka ważyło 1,15 kg, 
a z trzech kolb Bosmana 0,85 kg, a róż-
nica wynika z tego, że wprawdzie obie 
odmiany wykształcają kolby podobnej 
wielkości, ale osadki tej nowszej odmiany 
Rosomak są znacznie cieńsze. Na nowy 
sezon zamówiłem cała paletę Rosomaka, 
bo bardzo dobrze się sprawdził w moim 
gospodarstwie i chciałbym go uprawiać 
już na znacznie szerszą skalę.

Opinie producentów o odmianie

Uzbrojony… w długie kolby

Odporny na bombardowanie…  głowni guzowatej

Pancerna wytrzymałość… na wyleganie

Nie poddający się… fuzariozom

militarne zabezpieczenie 
wysokiego plonu

ROSOMAK

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski 
tel. 602 862 369, 81 865 45 44

Firma Przedsiębiorstwo Handlowe „AGRO-

POL” Wojciech Białecki powstała w 1988 roku 

w miejscowości Ryki. Od początku działalności 

do dnia dzisiejszego firma zajmowała się 

sprzedażą hurtową i detaliczną materiału 

kwalifikowanego nasion kukurydzy i zbóż.

Posiadamy w swojej ofercie odmiany nasion 

na wyłączność. Wszystkie nasiona posiadają 

aktualne świadectwa kwalifikacyjne 

i są na bieżąco badane w laboratoriach dzięki 

czemu spełniają wymogi stawiane przez Unię 

Europejską.

Programy badawczo-rozwojowe realizowane 

przez naszych partnerów opierają się 

na wykorzystaniu najnowszych technologii 

i nieustannie doskonalonych metod 

badawczych, których celem jest uzyskanie 

odmian charakteryzujących się wysoka jakością 

ziarna, wysokim plonowaniem, zdrowotnością 

oraz łatwością przerobu.

Wyłączny dystrybutor 
odmiany Rosomak

Przedsiębiorstwo Handlowe  
„AGRO-POL” Wojciech Białecki

ul. Fabryczna 2A/2B
08 – 500 Ryki

tel. 602 862 369, 81 865 45 44

e-mail: agropol@poczta.onet.eu 

SPRZEDAWCA NASION


