Secară

INSPECTOR
Pentru panificaţie şi furaj

Avantaje:
Soi de secară foarte productiv;
Potenţial mare de producţie în toate zonele de cultură din România;
Înfrățire foarte bună în primăvară, soi cu toleranţă mare la principalele boli foliare;
Toleranţă foarte bună la cădere;
Rezultate foarte bune în condiții de stres hidric şi termic;
Soiul de secara Inspector este o combinaţie bună între plante sănătoase şi producţii ridicate.

Cultivation:
Se recomandă să fie cultivat atat în tehnologie extensivă, cat și intensivă;
Poate fi semănat inclusiv spre sfârșitul epocii optime recomandate;
Densitatea de semănat recomandată este de 300-320 b.g./m2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 700
de spice recoltabile/m2;
La avertizare se recomandă aplicarea regulatorului de crestere (în tehnologie intensivă, în anii în care avem precipitaţii
ridicate).

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

precocitatea
norma de semănat
Talia plantelor
Rezistenţa la cădere
Pătarea brună a frunzelor sau
septorioza
Fuzarioza spicului

300 - 320 bg/m2 in conditii optime
înaltă
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+ + + + = fo ate b u n / tardiv / mare

Secară

INSPECTOR
Pentru panificaţie şi furaj
apariţia spicului
precocitatea
densitatea plantelor (spice/ m²)
MMB
Număr de boabe pe spic

Calitatea:
cifra de cădere
norma de semănat
Talia plantelor

300 - 320 bg/m2 in conditii optime
înaltă

Rezistenţa la cădere
regulatori de creştere

la avertizare

Rezistenţa la boli:
făinare
Rugina galbena
mediu spre ridicată
Pătarea brună a frunzelor sau
septorioza
Rugina bruna
Fuzarioza spicului
Septorioza
Fungicide pentru cultivarea intensivă la avertizare
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