PSZENICA OZIMA

6,0
SPRAWDZONA NAJWYŻSZA

ZIMOTRWAŁOŚĆ
SPOŚRÓD

PSZENIC OZIMYCH W POLSCE!*

Hodowca: DANKO
Typ odmiany: jakościowa A, oścista

Wysoka
zimotrwałość

Wysokie cechy
młynarsko-piekarskie

Wysokie
plonowanie

Bardzo dobra
odporność na
choroby

Wysoka
odporność
na wyleganie

NAJLE
PSZ PSZA
OŚCISENICA
POLSTA NA
RYNKKIM
U!

Cechy odmiany:
•
•
•
•
•

pewne i stabilne plonowanie na terenie całego kraju,
bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,
bardzo dobra mrozoodporność (6 w skali 9 pkt),
bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie,
bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze

Odporność na choroby

Termin kłoszenia	

późny

Wysokość roślin [cm]	

98

MTZ [g]	

48,8

Odporność na wyleganie	

dobra

Zimotrwałość
Wymagania glebowe 

6,0 bardzo dobra
na gleby średnie i dobre

Mączniak prawdziwy - liście	
Rdza brunatna
Septorioza liści	

dobra

bardzo dobra
dobra

Fuzarioza kłosów

bardzo dobra

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

bardzo dobra

Brunatna plamistość liści (DTR)

bardzo dobra
*Źródło: COBORU

PSZENICA OZIMA OSTROGA

Najlepiej plonująca ochrona przeciwko dzikom!
Najlepsza pszenica oścista na polskim rynku.

Teraz wzbogacona stymulatorem
wzrostu NANO-GRO®.

to produkowany wyłącznie przez Top Farms Nasiona kwalifikowany materiał siewny
zbóż odmian hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych z technologią
uprawy autorstwa firmy ADAMA.

Stymulator wzrostu
i plonowania roślin
®
NANO-GRO

produkt
całkowicie
organiczny

NANO-GRO® to inteligentny, organiczny stymulator wzrostu
i plonowania roślin, który wpływa na rozwój roślin, jednocześnie
indukując ich odporność.
NANO-GRO® zapewnia stymulację wzrostu i rozwoju roślin na
trzech płaszczyznach:
1. stymulację rozwoju systemu korzeniowego
2. aktywację rozwoju części nadziemnej roślin
3. indukcję odporności roślin na choroby i warunki stresowe
co w efekcie przekłada się na WYŻSZY, LEPSZEJ JAKOŚCI PLON.

nie powoduje
zmian
genetycznych
NANO-GRO

tel. +48 666 831 978
tel. +48 694 467 734
tel. +48 664 779 056
tel. +48 666 831 895

®

znacząco
podnosi plony
– do 30%

bezpieczny
dla ludzi
i środowiska
wysoki
efekt
ekonomiczny

Średni wzrost plonu przy zastosowaniu NANO-GRO® w stosunku do
standardowych upraw kształtuje się na poziomie 10-15%.

REJON I
REJON II
REJON III
REJON IV

zwiększa
odporność
roślin

REJON V
REJON VI
REJON VII

* Punkt handlowy Top Farms Agro Sp. z o.o.
Bogdanowice Kolonia, 48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 0669, tel. +48 600 012 834,
tel. +48 660 444 338, tel. +48 608 298 298

Top Farms Agro Sp. z o.o.
ul. Przelot 24, 60-408 Poznań,
tel. +48 61 847 91 39

www.topfarms-nasiona.pl

tel. +48 698 690 749
tel. +48 664 779 061
tel. +48 608 298 298

