Grâu de toamnă

TIKA TAKA A
TIC TAC - TIC TAC, Nu sunt productii de pierdut

Avantaje:
Clasa de panificatie A.
Soi de grau nearistat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte buna la rasarire.
Soi care combina potentialul mare de productie si calitatea pentru panificatie.
Are o toleranta buna la iernare, precum si la principalele boli foliare si ale spicului.

Cultivation:
Soiul este recomandat in zonele de favorabilitate pentru cultura graului de toamna din zona de sud, sud-vest si sud-est (
in special in zona Dobrogei dar si in Moldova)
Densitatea de semanat recomandata in conditii optime este de 330 - 340 b.g. /mp ce ofera o densitate medie la recoltat
de peste 700 de spice pe mp.
Toleranta la seceta si arsita este foarte buna, iar talia medie ii confera o toleranta foarte buna la cadere.

Kurzprofil:
---- = fo ate slab / timp u riu / mic,

productie
Toleranţă la secetă
Toleranţă la iernat
precocitatea
greutatea hectolitrică
calitate de panificaţie
Gluten Index
Fuzarioza spicului
Septorioza frunzelor

Potential de peste 8500 kg/ha
mare
mare
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+ + + + = fo ate b u n / tardiv / mare

Grâu de toamnă

TIKA TAKA A
TIC TAC - TIC TAC, Nu sunt productii de pierdut
apariţia spicului
precocitatea
Toleranţă la iernat
Toleranţă la secetă

mare
mare

structura producţiei:
spice/ m² (Densitatea plantelor)
Număr de boabe pe spic
productie
MMB

Potential de peste 8500 kg/ha

Calitate de panificaţie:
greutatea hectolitrică
calitate de panificaţie
cifra de cadere
Valoarea de sedimentare
Gluten Index
Randament făina
Perioada de semănat
Cantitatea de sămanţă
Talia plantelor
Regulator de crestere al plantelor
(no notes)

Incepand cu cea de-a doua decata a lunii septembrie pana la inceputul lunii noiembrie
330 - 340 b.g./mp
medie
La avertizare

Rezistenţă la boli:
făinare
Fuzarioza spicului
Rugina brună a grâului
Septorioza frunzelor
Rugina galbenă a grâului
Fungicide pentru cultivarea intensivă La avertizare
Alegerea produsului si aplicarea
In functie de experiente si de conditiile din ferma.
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