Ozimá pšenice

TOBAK B
Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!
potravinářská pšenice
Přednosti odrůdy
Absolutně bezkonkurenční výnos zrna
Velmi dobrý zdravotní stav
Mrazuvzdornost a zimovzdornost
Mimořádná plasticita

Pěstování odrůdy
POPIS ODRŮDY
Naprosto šokující odrůda, bourající hranici 10
tun zrna z hektaru. Neuvěřitelně rekordních
výnosů zrna odrůda TOBAK dosahuje zejména
díky kombinaci mimořádně pevného zdraví,
plastičnosti a tolerance k půdně-klimatickým
podmínkám. Výnos je postaven na spojení vyššího
počtu klasů, vysokého počtu zrn v klase a střední
HTZ. Vyšší odnožovací schopnost zaručuje
výbornou autokompatibilitu v průběhu špatných
seťových podmínek.
OMEZENÍ ODRŮDY
Při velmi vysokém infekčním tlaku fusarií
doporučujeme neopomenout ošetření klasu.
DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba
pro dosažení pekařských parametrů „A“
neopomenout vhodné hnojení sírou a všemi
ostatními makro i mikroprvky a zejména zvýšené
kvalitativní hnojení dusíkem.
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Popis odrůdy
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---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní
Vývoj
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání

rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

rekordní výnosy zrna (až 120 % na kontroly v neošetřené variantě)

Pekařská kvalita
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná
Šlechtitel
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Termín setí

od první poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí

300 zrn / m2
350 - 400 zrn/m2
400 - 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Hnojení sírou

Potřeba růstových
regulátorů

TOBAK je vysoce intenzivní pšenice 160 – 200 kg/ha

Odnožování (včetně
Nmin)

EC 21 – 28
(odnožování)

50 – 60 kg
N/ha (20 %)

Sloupkování (počátek)

EC 29 – 31 (počátek
sloupkování)

30 – 40 kg
N/ha (30 %)

Sloupkování (vývoj)

EC 32 – 35 (hlavní
sloupkování)

30 – 40 kg
N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle
očekávaného výnosu)

EC 45 – 49
(plný praporec až
praskání pochvy)

50 – 60 kg
N/ha (30 %)

první nebo druhé produkční hnojení doporučujeme provést hnojivem obsahujícím síru
v dávce 20 – 30 kg síry/ha

EC 28 (konec
odnožování)

CCC 750g 1,5l/ha

EC 31 (začátek
sloupkování)

0,3 + 0,4 l/ha Ethephonu nebo čistý
trinexapac-ethyl 0,3 l/ha nebo
mepiquat-prohexadion 0,6 l v EC 32 – 35

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

Dle infekčního tlaku

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

Vysoká intenzita, vysoký
infekční stav
(zejména fusarie klasu)

EC 51 – 65 přípravek s účinností na
fusaria klasu
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Vhodnost po obilovině
Vhodnost po kukuřici

ano (+)
ne (-)
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