SAATEN-UNION POLSKA
Wiesz co siejesz

Pszenica ozima chlebowa B

ARTIST

Plon jak malowany

Zalety:

Klasyfikacja:*

• Bardzo wysoki poziom plonowania bez względu na
poziom agrotechniki,

• Termin kłoszenia
• Termin dojrzewania
• Zimotrwałość
• Wysokość roślin
• Odporność na wyleganie
Struktura plonu:
• Potencjał plonu a1
• Potencjał plonu a2
• Gęstość łanu
• Ilość ziaren w kłosie
• MTZ

• Średnio-wczesna zarówno w kłoszeniu jak i dojrzałości
technologicznej,
• Bardzo wysoka i stabilna liczba opadania a także wysoki
ciężar hektolitra,

Plonowanie pszenicy ozimej ARTIST wg badań na opóźniony termin
siewu COBORU w 2014
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dt/ha, % wzorca

I

III

a1 80,3 dt/ha 111%
a2 90,9 dt/ha 110%

a1 86,3 dt/ha 110%
a2 94,2 dt/ha 105%

V

Charakterystyka jakościowa:
• Zawartość białka
• Wskaźnik sedymentacyjny
• Liczba opadania
• Wydajność mąki T550
• Objętość chleba ze 100g mąki
• Wodochłonność mąki

5 (średnia)
8 (wysoki do b. wysokiego)
9 (bardzo wysoka)
6 (średnio-wysoka)
5 (średnia)
7 (wysoka)

Termin wysiewu:
Gęstość siewu:

Odmiana 5

Odmiana 4

Odmiana 3

92,0

ARTIST

94,0

Odmiana 1

96,0

9 (bardzo wysoki)
8 (wysoki do b. wysokiego)
5 (średnia)
5 (średnia)
6 (średnia do wysokiej)

• 15 września do 15 października
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Odmiana 2

Plon zianra, % wzorca

• Najczęściej rekomendowana do uprawy odmiana
pszenicy ozimej w Polsce (wg. LZO COBORU 2015-2017).

5 (średni)
5 (średni)
4 (średnia)
4 (średnio-niskie)
7 (wysoka)

II

a1 81,5 dt/ha 104%
a2 94,5 dt/ha 103%

• wczesny siew
• optymalny siew
• późny siew

220-240 ziaren/m2
270-310 ziaren/m2
310-350 ziaren/m2

Nawożenie azotem:
Dawka powinna zostać dostosowana do stanowiska,
Zazwyczaj:
• faza krzewienia BBCH 13-25
• fa
• dawka późna BBCH 39

80-100 kg N/ha
60-70 kg N/ha
50-70 kg N/ha

Regulator wzorostu:
Odporność na choroby:

a1 75,3 dt/ha 125%
IV
a2 85,9 dt/ha 119%

a1 75,3 dt/ha 113%
a2 90,7 dt/ha 107%
VI

• Mączniak prawdziwy
• DTR
• Rdza brunatna
• Septorioza liści
• Fuzarioza kłosów
• Choroby podstawy źdźbła

a1 78,4 dt/ha 108%
a2 93,8 dt/ha 107%
*

Uwaga! Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU,
zaś w Niemczech przez BSA, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń
hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą
odbiegać od wy-ników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć
jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dane wg COBORU

8 (wysoka do b. wysokiej)
(wysoka
)
6 (średnio-wysoka)
7 (wysoka)
8 (wysoka do b. wysokiej)

