Kosynier FAO 220-230

Morfologia i genetyka

Zalety

typ odmiany:
trójliniowa (TC)

• wczesność, stabilność plonowania
• dobra odporność na fuzariozy kolb

Kierunki użytkowania

typ ziarna:
semi flint

Plonowanie
W sezonach wegetacyjnych 2011‑2012 średni
plon ziarna 118,7 dt/ha, przy plonie wzorca
115,6 dt/ha.

NOWOŚCI

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

Zalecana obsada
kiszonka
ziarno i CCM

95 000 – 100 000 roślin/ha
80 000 roślin/ha

ŚREDNIOWCZESNE

Rejon uprawy
kiszonka

cały kraj, szczególnie w rejonach mniej
korzystnych klimatycznie

ziarno i CCM

II i południowa część III rejonu uprawy
kukurydzy

Wymagania glebowe
toleruje słabsze gleby

ŚREDNIOPÓŹNE

Tolerancja na choroby
Głownia guzowata		

mm

Grupa Osadkowski –
wyłączny dystrybutor
na terenie Polski
tel. +48 71 394 70 20
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Wyniki strawności
Parametr

parametry dobrej kiszonki (zawar‑
tość w % w suchej masie paszy)

Kosynier

sucha masa

33-35

32,8

ADF

16-22

20,6

NDF

36-41

34,0

białko ogólne

8-12

8,9

pH

poniżej 4,2

3,8

popiół surowy

poniżej 5

4,5

skrobia

34-45

40,2

włókno surowe

17-20

15,6

Źródło: badanie kiszonki z odmiany Kosynier w laboratorium PFHBiPM w Kobiernie

\\ Plon ziarna w % wzorca w latach 2011-2012 wg badań
COBORU

wczesność
stabilność plonowania
odporny na fuzariozę kolb
energetyczna kiszonka
dobra zdrowotność
i strawność roślin
W doświadczeniach
ziarnowych grupy
wczesnej PDOiR 2013:

1w rejonie
miejsce
północnym
2 miejsce
w całej Polsce

*) doświadczenia rejestrowe COBORU

KOSYNIER
Na straży wysokiego plonu ziarna!

Grupa Osadkowski
– wyłączny
dystrybutor
na terenie Polski

www.hrsmolice.pl
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ES Cirrus
29,5
Konkurent

wilgotność ziarna (%)
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Ambrosini
Mosso

28,5

wzorzec

wzorzec

Kosynier
Ricardinio

Nerissa
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Silvinio
27,5

27
MAS 15P
26,5
Laurinio
26
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plon ziarna (dt/ha)
* - wzorzec tworzą wyniki odmian w grupie z 5 miejscowości z północy Polski

Źródło: PDOiR 2013, grupa wczesna w rejonie północnym; plon ziarna w dt/ha
przy 14% zawartości wody

Źródło: www.coboru.pl

Źródło: laboratorium PFHBiPM w Kobiernie

