Porumb

OSSK 396 380
Excelenţă garantată!

Cultivation:
Hibrid semitimpuriu cu perioadă de vegetație de 120-124 de zile.
• Recomandat pentru producția de boabe cât și pentru siloz.
• Potențial de producție foarte ridicat; răspunde favorabil în tehnologii intensive.
• Capacitate foarte bună de polenizare, datorită coincidenței foarte bune la înflorit.
• Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este între 1.200-1.4000 C

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

maturitate FAO
toleranţă la temperaturiile scăzute
din primăvară
toleranţă la arsiţă si secetă
densitatea, la neirigat
densitatea, la irigat
inserţia ştiuletului (înălţimea)
stay green
număr de rânduri pe ştiulete
număr de boabe pe rând
viteza de pierderea a apei din bob
potenţial de producţie
Rezistenta la cadere
Rezistenţă la tăciunele comun
(Ustilago maydis)
Rezistenţă la fusarium (putregaiul
tulpinelor)
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maturitate FAO

380

structura hibridului:
Tip hibrid
Tipul bobulului

hibrid simplu
dentat

Adaptare:
toleranţă la temperaturiile scăzute
din primăvară
toleranţă la arsiţă si secetă

tehnologia de cultivare:
densitatea, la neirigat
densitatea, la irigat
adaptarea la tehnologie minimă

55 - 65.000 de b.g./hectar
65 - 70.000 de b.g/hectar

dezvoltare plantelor:
vigurozitatea
talia plantei
inserţia ştiuletului (înălţimea)
stay green
număr de rânduri pe ştiulete
număr de boabe pe rând
viteza de pierderea a apei din bob

productivitatea & calitatea:
potenţial de producţie
adaptare la recoltare mecanizată
MMB (la recoltare)
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resistenţa la:
Rezistenta la cadere
Rezistenţă la tăciunele comun
(Ustilago maydis)
Rezistenţă la fusarium (putregaiul
tulpinelor)
Rezistenţă la pătarea frunzelor (Helm.
Turc.)
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