Porumb

ISH 303 350
Spartanul lider din 350

Cultivation:
• Hibrid timpuriu cu o genetică excelentă și vigoare excepțională la răsărire.
• Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres și o stare fitosanitară bună.
• Perioadă de vegetație de 110-115 zile.
• Pretabil pentru semănatul timpuriu, recomandat pentru toate zonele de cultură.

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)

Version: 06.05.2020 / 4.00
SAATEN-UNIO N RO MANIA S.R.L.
Str. General Praporgescu,
Nr 1-5 Et.4, Ap.8,
Sector 2
020965, Bucuresti

350
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+ + + + = fo ate b u n / tardiv / mare

Porumb

ISH 303 350
Spartanul lider din 350
maturitate FAO

350

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 pl/ha
65 -70.000 pl/ha

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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Porumb

ISH 303 350
Spartanul lider din 350
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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