Mazăre

SALAMANCA
Stabilitate remarcabila in fiecare an - Cel mai cultivat soi din Romania

Avantaje:
• Soi de mazăre care a dovedit potențialul ridicat de productie în majoritatea fermelor unde a fost cultivat.
• Rezistență foarte mare la cădere și aplecare.
• Soi afil cu creștere determinată.
• Potențial de producție de peste 5 tone/ha, cu recoltare ușoară.

Cultivation:
Nu este necesara aplicarea de azot in cultura. Este recomandat un repaos de 4-5 ani in rotatia culturilor
inainte de revenirea pe aceeasi sola/parcele a mazarii
Acest soi şi-a demonstrat potenţialul de producţie în mai multe ţări.

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

Maturitate
Potențial de producție
Producție proteică
MMB
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+ + + + = fo ate b u n / tardiv / mare

Mazăre

SALAMANCA
Stabilitate remarcabila in fiecare an - Cel mai cultivat soi din Romania
Creștere:
Maturitate
Talia plantei
Începutul înfloririi
Perioada de înflorire
Rezistența la cădere

Producție și calitate:
Potențial de producție
Producție proteică
MMB

Cultivare:
Adâncimea de semănat
Densitate
Perioada semănatului
Protecția culturii
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În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se poate semăna pană la 6 cm
65-90 plante/m2, în funcție de momentul semănatului și locație
În funcție de condițiile climatice și de sol, de la începutul lunii martie
Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a tripșilor și gărgărița mazării (Bruchus
pisorum) din bob (păstăi). Botrytis cinerea și Mycosphaelle sp.trebuie controlate prin
tratament fungicid
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