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ŻYTO KWS BONO F1
•
•
•
•

odmiana żyta ozimego mieszańcowa,
charakteryzuje się wyjątkową odpornością na suszę,
Bardzo dobra jakość ziarna, charakteryzującego się stabilną liczbą opadania oraz gęstością
Dobre zapylanie dzięki systemowi PollenPlus®

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala

9°

Średni plon

79.8 dt/ha

Wczesność

średnia

Wysokość roślin

tradycyjne

MTZ

średnia

Zawartość białka

4.0 (średnia)

Odporność na wyleganie

4.7 (średnia)

Odporność na porastanie

5.0 (średnia)

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala

9°

Mączniak prawdziwy

7.6 (wysoka)

Rdza brunatna

6.5 (dobra)

Septorioza liści

7.1 (wysoka)

Choroby podstawy źdźbła

8.2 (wysoka)

Rynchosporioza

7.5 (dobra)
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Żyto hybrydowe KWS Vinetto. Nowość
Pakiet korzystnych cech - wysoki plon ziarna, dobra odporność na wyleganie, korzystny profil zdrowotnościowy
Wysoka jakość technologiczna ziarna - możliwość wykorzystania na cele konsumpcyjne lub paszowe
Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej
do materiału siewnego

Profil odmiany
Rok wpisania do krajowego rejestru
2017
Typ odmiany
Hybrydowa
Cechy rolnicze
Wysokość roślin a1 [cm]
143
Wyleganie [skala 9°]
6,5
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°]
7,9
Rdza brunatna [skala 9°]
7,5
Rdza źdźbłowa [skala 9°]
7,9
Rynchosporioza [skala 9°]
8,0
Septorioza liści [skala 9°]
7,3
8,1
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°]
Struktura plonu
Masa 1000 ziarn [g]
34,2
Plon ziarna a1 [% wzorca]
129
Plon ziarna a2 [% wzorca]
128
Jakość
Liczba opadania [wyniki zbonitowane]
6
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018
Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub
jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018
Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna
Informacje ważne do 06.2019 r.
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Jęczmień hybrydowy Galileoo
Nowe odmiany - jeszcze większe możliwości! Sezon 2018 rozpoczęty!
Oferujemy odmianę mieszańcową jęczmienia ozimego hybrydowego:
SY GALILEO. Jest odmianą trzeciej generacji. Posiada dobrą odporność przeciw
mączniakowi prawdziwemu, rynchosporiozie i plamistości siatkowej, dzięki czemu SY
Galileo bardzo dobrze jest przystosowany do intensywnej uprawy.
Nadaje się również na słabsze stanowiska.

Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia.
Mieszaniec trójliniowy.
•
•
•

Najwyższe wyniki plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu
poziomach intensywności!*
Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, wysoka liczba ziaren w kłosie.
Doskonała waga hektolitra.
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Jęczmień hybrydowy Wootan
Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia.
Mieszaniec trójliniowy.

•
•
•

Najwyższe wyniki plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu
poziomach intensywności!*
Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie, wysoka liczba ziaren w kłosie.
Doskonała waga hektolitra.

CHARAKTERYSTYKA

WZROST

SKŁONNOŚĆ DO

PODATNOŚĆ NA

PLON

TYP JEDNOKŁOSOWY
Termin kłoszenia
Wczesność
Wysokość roślin
Wymagania glebowe
Łamliwość źdźbeł
Łamliwość kłosów
Mączniak prawdziwy
Plamistość siatkowa
Rynchosporioza
Rdza karłowa
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia
Gęstość łanu
Liczba ziaren/kłos
MTZ
Plon ziarna na poziomach
intensywności 1/2

JAKOŚĆ

Masa hektolitra

5
5
6
4
5
5
4
5
4
7
4
8
5

(średni)
(średnia)
(średnie-wysokie)
(niewielkie-średnie)
(średnia)
(średnia)
(niewielka-średnia)
(średnia)
(niewielka-średnia)
(wysoka)
posiada gen odporności na typ 1
(niska-średnia)
(wysoka-bardzo wysoka)
(średnia)

9;9

(bardzo wysoki; bardzo wysoki)

6

(średnia-wysoka)
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