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 Najwyższy plon ziarna pośród wszystkich odmian i badanych 

rodów w doświadczeniach rejestrowych rok zbioru 2019 we 

wszystkich grupach wczesności – średnia z kraju 111% wzorca 

(126,6 dt/ha) 

 Najwyższy plon CCM pośród wszystkich odmian i badanych rodów 

w doświadczeniach rejestrowych 2019 we wszystkich grupach 

wczesności – średnia z kraju 111 % wzorca (219 dt/ha) 

 Bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb – 104 % wzorca (75,1 %) 

 Rewelacyjna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe  

 Mocny efekt stay green, zdrowe liście i łodygi 

 Rekomendowana do uprawy na ziarno, ccm, bioetanol                            

i wysokoenergetyczną kiszonkę  

 Kolba typu Fix, ziarno typu semi dent 

 Bardzo dobry wigor początkowy  

 Szybkie oddawanie wody z ziarna 
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Wzorzec SM Wawel

Plon ziarna w kraju przy 14% wody (dt/ha), 
COBORU 2019 

+ 1,25 tony więcej z hektara w stosunku 

do wzorca!!! 

 

średni plon w skali kraju ponad 12,6 ton   

z hektara przy wilgotności 14% 

 

105% wzorca w dwuleciu badań 

rejestrowych 2019-2020 – 12,7 t/ha 

Zaplanuj wysokie zbiory!!! 
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Plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych 2019 w stacjach 
doświadczalnych oceny odmian przy 14% wody (dt/ha) 

Wzorzec SM Wawel

Plonowanie powyżej wzorca we wszystkich badanych 

regionach podczas doświadczeń rejestrowych w roku 

2019 

 

Plon nawet do 16 ton suchego ziarna!!! 
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2019 

Wygrywaj z najlepszymi bez względu na FAO !!! 
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Wykorzystaj potencjał stanowiska i zbierz ponad 20 ton CCM z hektara!!!  
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Średni plon ziarna w kraju przy 14 % wody, 

COBORU doświadczenia rejestrowe: 

 

2019 – 12,6 t/ha 

2020 – 12,7 t/ha 

Najwyższy odnotowany plon ziarna     

w regionach przy 14 % wody, 

COBORU doświadczenia rejestrowe: 

 

2019 – 16,2 t/ha 

2020 – 16,5 t/ha 

Wysoki, stabilny plon w każdych warunkach!!! 


