
Előnyök:

jól terhelhető, kiválóan bokrosodó, középkorai fajta
szálkás kalászok, kompakt és ütemesen betakarítható állomány
évjárattól függetlenül megbízhatóan nyújt prémium minőséget

Fajtajellemzők:

Egyedülálló tulajdonságok együttesen teszik immár harmadik éve értékessé a fajtát a hazai őszibúza-termesztők számára.
A CH COMBIN az októberi vetéseket követően jó ütemben fejlődik az ország valamennyi búzatermesztésre alkalmas
régiójában. Eredményesen és kompromisszumoktól mentesen használható, középérésű fajtaként egyre meghatározóbb a
malmi minőséget előnyben részesítő termelők körében.
Tenyészidejével és stabil, kiegyenlített termésmennyiségével a NÉBIH középérésű fajtajelöltek között 2015-ben is
kimagasló, 7,99 t/ha-os szemterméssel bizonyított. Jól bokrosodó típus, amit az átlagosnál jobb és intenzívebb
körülmények között történő termesztésben prémium malmi minősége mellett versenyképes termése is igazol.
Jól terhelhető, nagy levélfelületű, megdőlésre nem hajlamos fajta. A kompakt növények erős szára a legintenzívebb
viszonyok között is képes megtartani a CH COMBIN nagy termőképességű, szálkás kalászait. A fajta formás, széles és
tömött felépítésű kalászaiban rendszerint nagy ezermagtömegű magokat érlel, aminek eredményeképpen magas
hektolitersúlyú, kiváló árualap állítható elő.
Gombabetegségekkel szemben jó ellenálló képességű a CH COMBIN. A megszokotthoz hasonló, differenciált
növényvédelmet alkalmazva állományai egészségesek és biztonsággal beérlelik termésüket.
Betakarítása könnyen és jó ütemben elvégezhető, ami állóképességének és kompakt méreteinek  köszönhető.
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kalászolás
érés
télállóság
szárazságtűrés

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász

MINŐSÉG:

esésszám
Zeleny szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom

VETÉS:

javasolt vetésidő október eleje - október közepe
vetési norma 3,5 - 4,0 millió mag/ha

ÁLLOMÁNYJELLEMZŐK:

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentő használata általában nem szükséges

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda
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