Orz toamnă

LAVERDA
Premiată pentru producți

Avantaje:
Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, recunoscut pentru producţiile constante si calitative an de an;
Prezintă un grad ridicat de toleranţă la un spectru larg de boli;
Toleranță deosebită la temperaturi scăzute și la secetă.

Cultivation:
• Se pretează pentru toate zonele de cultură ale orzului din România, cu rezultate excepționale în arealele unde seceta este
factor limitativ;
• Densitatea de semănat recomandată este 330-340 b.g. /m2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 de
spice recoltabile/m2;
• Soi cu o valoare furajeră deosebită, care are potențial foarte mare de producție.

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

Precocitatea
resistenţa la iernare
Masa hectolitrică (MH)
Talia plantelor
Rezistenţa la cădere
Arsura frunzelor

mare
medie - înaltă
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+ + + + = fo ate b u n / tardiv / mare

Orz toamnă

LAVERDA
Premiată pentru producți
Precocitatea
resistenţa la iernare
vigurozitatea in prima faza de
crestere

mare
foarte bună

Structura producţiei:
densitatea de spice (pe m²)
MMB
Număr de boabe pe spic

Calitatea:
Masa hectolitrică (MH)
Perioada de semănat
Cantitatea de sămnţă
Talia plantelor

a 3-a parte a lunii Septembrie până la sfârşitul lunii Octombrie
330 - 340 b.g./mp
medie - înaltă

Rezistenţa la cădere
Regulatori de creştere

la avertizare

Rezistenţa la boli:
Făinare
Sfâşierea frunzelor
Arsura frunzelor
Protecţia plantelor

Se recomandă tratamente de protecţia plantelor la avertizare
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