
Kolba typu fi x
Ilość rzędów: 14-16 

Ziarno zbliżone 
do fl int

Hodowca: Euralis 
Rejestracja: UE  2014, rejestracja w Polsce 2015 r.

 ■ mieszaniec pojedynczy
 ■ rośliny wysokie z dobrze wyeksponowaną 
cechą stay green

ES METRONOM  
FAO 240

CHARAKTERYSTYKA
 ■ nowa genetyka Euralis

 ■ uniwersalna w kierunkach wykorzystania

 ■ znakomita do produkcji wysokoenergetycznej 
kiszonki

 ■ bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony 
doświadczeniami porejestrowymi COBORU w roku 2016:
• plon ogólny suchej masy: 219,1 dt/ha = 102% wzorca
• plon jednostek pokarmowych: 24420 = 102% wzorca
• plon suchej masy kolb 117,6 dt/ha = 102% wzorca
• udział sm kolb w plonie ogólnym 54% = 100% wzorca
• plon świeżej masy 608 dt/ha = 103% wzorca

 ■ wysoki potencjał plonowania na ziarno w zmiennych 
warunkach środowiskowych; doświadczenia 
porejestrowe COBORU 2015 r.
76,3 dt/ha = 100% wzorca*

 ■ 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%) *
 ■ mało podatny na wyleganie łodygowe (89% roślin 

stojących)*

 ■ regularna dobrze wypełniona ziarnem kolba typu fi x

 ■ wymaga zagęszczonego siewu 

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

REKOMENDACJA
Zalecany kierunek użytkowania 

 KISZONKA    ZIARNO     

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
    KISZONKA ZIARNO 
stanowiska dobre 90 000  86 000          
stanowiska słabsze 86 000  83 000

Wymagania glebowe 
Wszystkie rodzaje gleb pozostające w dobrej kulturze rolnej.
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  ES METRONOM   WYNIKI

  Doświadczenia porejestrowe (PDO) na kiszonkę. 
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy w roślinach

  Doświadczenia rozpoznawcze na kiszonkę. 
Plon ogólny suchej masy i zawartość suchej masy w roślinach

  Doświadczenia porejestrowe  serii 
kiszonkowej COBORU /PZPK w 2016 r.

Węgrzce
582 dt/ha
234,6 dt/ha

WrócikoWo
754 dt/ha
260,9 dt/ha

TomaszóW bol.
652 dt/ha
212,2 dt/ha

słupia 
604 dt/ha
202,3 dt/ha

Śrem 
629 dt/ha
217,1 dt/ha

sulejóW
548 dt/ha
212,3 dt/ha

smolice
562 dt/ha
221 dt/ha

siedlce
674 dt/ha
298,2 dt/ha

rychliki
503 dt/ha
165,3 dt/ha

rarWino
480 dt/ha
189 dt/ha

radosToWo
607 dt/ha
208 dt/ha

masłoWice
748 dt/ha
252,9 dt/ha

koŚcielna WieŚ
548 dt/ha
183,6 dt/ha

kobierzyce
638 dt/ha
230,2 dt/ha

krzyżeWo
726 dt/ha
238,4 dt/ha

kaWęczyn
406 dt/ha
170,9 dt/ha

głodoWo
568 dt/ha
194,8 dt/ha

chrząsToWo
653 dt/ha
229,3 dt/ha

cicibór duży
578 dt/ha
207 dt/ha

  Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej 
grupy średniowczesnej  COBORU /PZPK w 2016 r.

Plon ogólny świeżej masy [dt/ha] 
Plon ogólny suchej masy [dt/ha]
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