
MASZ POLE
DO POPISU

106% średniego plonu odmian 
wzorcowych, przy wyższej o 1,1% 
zawartości suchej masy w kolbach

plon suchej masy:

106% wzorca w dośw. rejestrowych
102% w PDO 2016

wysoki plon wartościowej kiszonki

odporność na 
fuzariozy

SM POPIS FAO 270

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



Wymagania glebowe
toleruje słabsze stanowiska glebowe

Tolerancja na choroby
Głownia guzowata l l w
Fusarium  l l l

Omacnica   l l w

Morfologia 
i genetyka 

typ odmiany: 
trójliniowa (TC) 

typ ziarna:  
semi flint

Zalety
•	 odmiana badana w grupie odmian średniopóźnych, a więc 

tych o najwyższym potencjale plonowania, uzyskała 
w plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu 
odmian wzorcowych, przy wyższej o 1,1% zawartości suchej 
masy w kolbach

•	 jedna z najwyższych odmian w smolickiej ofercie, 
co wskazuje na jej wykorzystanie także do produkcji 
biogazu

•	 wysoka odporność na fuzariozy potwierdzona w obu latach 
doświadczeń rejestrowych

SM POPIS  FAO 270

popis 2017 Radostowo
Rychliki
Krzyżewo
Chrząstowo
Masłowice
Słupia
Węgrzce
Przecław
Śrem
Kościelna Wieś
Pawłowice

Węgrzce

106,5%

Słupia 

102,6%

Śrem 

105,8%

rychliki

105,6% • 100,6%

radoStoWo

100,4% • 100,8%

paWłoWice

107,7% *

przecłaW

110,0%

maSłoWice

111,3% • 101,5%

koŚcielna WieŚ

110,3%

krzyżeWo

114,1% • 103,6%

chrząStoWo

100,1% • 102,8%

łySki

108,7%

cicibór duży

101,6%
Smolice

104,1%

kobierzyce

100,6%

marianoWo

100,4%

Wyniki plonowania w SDOO

 \ Doświadczenia COBORU. Plon ogólny 
suchej masy (% wzorca) 
 

  rejestrowe 2014-2015  
      (*) wynik tylko za 2014) 

  porejestrowe 2016

Kierunki użytkowania

 

Profil agronomiczny
wzrost początkowy l l l 

tolerancja na suszę l l w
stay green l l w

Zalecana obsada
kiszonka na glebach słabszych 80 000 – 85 000 roślin/ha 

na glebach lepszych: 85 000 – 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy
kiszonka I, II i tylko najcieplejsza południowa część III 

rejonu uprawy kukurydzy

 \ Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015 
Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca
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105,7%

plon ogólny suchej masy

108,1%

plon ogólny świeżej 
masy

103,8%

plon jednostek 
pokarmowych

101,8%

zawartość suchej masy 
w kolbach

DYSTRYBUTOR - KONTAKT


