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pszenica ozima | KLASA A

pszenica ozima | KLASA B

Zdrowa, krótka, intensywnie
zielona, daje duży plon ziarna

Najwcześniejsza, bardzo
niska odmiana chlebowa

KEPLER

AVENUE

Zalety

Rejestracja: Polska 2010 |  Hodowla:

bardzo wysokie i stabilne plonowanie
niskie rośliny, sztywne źdźbło
grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych

najwcześniejsza pszenica typu chlebowego B o porównywalnej z jęczmieniem ozimym
dojrzałości zbiorczej
niskie rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie
odmiana preferuje wczesny i optymalny termin siewu

Nasiona dostępne w opcji ze stymulatorem wzrostu NANO STAR

Profil agrotechniczny

Rejestracja: UE 2014 |  Hodowla:

Zalety

CECHY JAKOŚCIOWE

Profil agrotechniczny

CECHY JAKOŚCIOWE

Tolerancja niskiego pH

średnia

MTZ [g]

wysoka – 46

Tolerancja niskiego pH

średnia

MTZ [g]

średnia – 43

Zimotrwałość

niższa – 2,5

Gęstość ziarna

wysoka

Zimotrwałość

średnia – 3

Gęstość ziarna

średnia

Odporność na suszę

średnia

Wyrównanie ziarna

wysokie

Odporność na suszę

dość wysoka

Wyrównanie ziarna

średnie

Wymagania glebowe

średnie do większych

Zawartość białka

wysoka

Wymagania glebowe

mniejsze

Zawartość białka

wysoka

pszenica ozima | KLASA B

pszenica ozima | KLASA A

Rekordowe plonowanie,
mocne rośliny, dorodne ziarno

Wysoki
potencjał jakości

KWS LIVIUS

RGT METRONOM

Zalety

Rejestracja: Polska 2013 |  Hodowla:

Rejestracja: Polska 2017 |  Hodowla:

Zalety

stabilne plony w różnych warunkach – w 2018 r. wpisana na Listę Odmian Zalecanych woj. lubuskiego
bardzo grube ziarno o bardzo wysokiej liczbie opadania, wysokim wyrównaniu oraz dobrej zawartości
białka
bardzo dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, septoriozę
plew oraz brunatną plamistość liści

bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna
bardzo wysoka gęstość i wyrównanie ziarna, wysoka  liczba opadania i zawartość glutenu
dobra zimotrwałość – 4,5
dobra tolerancja gleb o niższym pH

Profil agrotechniczny

Profil agrotechniczny

CECHY JAKOŚCIOWE

CECHY JAKOŚCIOWE

Tolerancja niskiego pH

niska

MTZ [g]

bardzo wysoka – 47

Tolerancja niskiego pH

bardzo dobra

MTZ [g]

bardzo wysoka – 49

Zimotrwałość

średnia – 3,5

Gęstość ziarna

średnia

Zimotrwałość

dobra

Gęstość ziarna

wysoka

Odporność na suszę

średnia

Wyrównanie ziarna

bardzo wysokie

Odporność na suszę

średnia

Wyrównanie ziarna

bardzo wysokie

Wymagania glebowe

średnie

Zawartość białka

bardzo wysoka

Wymagania glebowe

mniejsze od średnich

Zawartość białka

wysoka
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