KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY GWARANCJĄ WYSOKIEGO PLONU
JĘCZMIEŃ OZIMY - UPRAWA Z DUŻYM POTENCJAŁEM
Tegoroczne zbiory nie pozostawiają wątpliwości co do celowości dalszego ograniczenia uprawy jęczmienia jarego i
mieszanek zbożowych. W taki scenariusz doskonale wpisuje się jęczmień ozimy, który na tle innych gatunków
zbóż dzięki lepszemu wykorzystaniu zapasu wody pozimowej wyróżnia się dużą odpornością na wiosenną suszę .
Agrochest w tym sezonie rekomenduje dwie odmiany jęczmienia wielorzędowego hodowli Saaten Union Titus i
Souleyka. Obie odmiany charakteryzuje wysoki potencjał plonowania, duża odporność na choroby i wyleganie oraz
wysoka zimotrwałość. Polecany przez nas wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny zaprawiony Baytanem Trio
180 FS i nawozem ADOB Nasiona gwarantuje bardzo dobre, wyrównane wschody zdrowych o dużym wigorze roślin.

Jęczmień ozimy w sprzyjających warunkach
pogodowych i przy odpowiedniej agrotechnice jest
zbożem bardzo wdzięcznym w plonowaniu
Czynniki decydujące o stanie uprawy:
- właściwy dobór odmiany
- pełnowartościowy materiał siewny
- optymalny terminu siewu
- jesienne zwalczanie mszyc, skoczków

O czym należy pamiętać po tegorocznych doświadczeniach z uprawą jęczmienia ozimego
- im dłuższa i cieplejsza jesień, tym późniejszy optymalny termin siewu
- rutynowy zabieg insektycydem w celu jesiennego zwalczenie mszyc konieczną ochroną przed żółtą
karłowatością jęczmienia

Titus
SUPER PLON , SUPER JAKOŚĆ , SUPER ZIMOTRWAŁOŚĆ
długosłoma odmiana jęczmienia w typie pojedynczokłosowym tworząca gęsty i równy łan
- stabilny i wysoki plon ziarna
- bardzo wysoka zimotrwałość 5,5 wg badań COBORU
- duże, ciężkie ziarno o bardzo dobrej jakości (wysoka MTZ i dobre wyrównanie)
- wysoka odporność na wyleganie
- polecana na trudne stanowiska i opóźniony termin siewu
- wysoka tolerancja na okresowe susze
Titus w ścisłej czołówce najlepiej plonujących odmian, szeroko zalecany do uprawy w Polsce ( wg COBORU)

Souleyka
EKSPLOZJA PLONU
jęczmień zimy wielorzędowy, pastewny
- bardzo wysoki potencjał plonu porównywalny z odmianami hybrydowymi
- stabilne źdźbło odporne na wyleganie
- wysoka tolerancja na choroby liści
- wysoka zimotrwałość - 5,0 wg badań COBORU
- polecana na wszystkie stanowiska
Sześć lat wysokich plonów - w każdym roku, w każdej intensywności uprawy!

Wyjątkowo dobre cechy Souleyki i Titusa zadecydowały, że COBORU wprowadził je do wzorca
odmianowego w latach 2013, 2014 i 2015.

