
Előnyök:

közép-korai érésű, kiváló malmi paraméterekkel rendelkező búza                                                         
a szárazságnak, a fuzáriumnak és egyéb levélbetegségeknek jól ellenálló, tarkalászú fajta
típus                                      
kiválóan bokrosodó, ún.kompenzációs típusú fajta

Fajtajellemzők:

A CHIRON őszi búza nemesítésünk egyik legfrissebb eredménye, a 2018-as portfóliónk új tagja, mely fajtának az
erősségei a közép-korai érésidő biztonsága mellett a kiváló termésszintben megnyilvánuló nagyon jó minőségi (A1-A2)
adottságokban kereshető.  A 2017. évi kiemelkedő eredményességgel záruló németországi fajtaelismerést követően
hazánkban és számos kelet-közép európai országban (CZ, SK, RO, UA) is fokozott érdeklődés kezdte el övezni ezt a fajtát!
Hiszen a nemzetközi vizsgálatokkal párhuzamosan a hazai kísérleteink is alátámasztják, hogy a CHIRON kiválóan tolerálja
korai vetésben az alacsonyabb vetőmag norma (3,5 millió mag/ha) melletti termelést, akár a megkésett vetést is, sőt az
eltérő elővetemény hatást (akár az időben lekerülő kukorica előveteményt is), a szárazodásba hajló termőhelyeket
egyaránt. Egy valódi ún. kompenzációs fajtatípus, ami átlagos kalászmérete és ezerszemtőmege dacára a nagyon jó
bokrosodó képességében jut kifejeződésre. A levélszárító betegségekkel, rozsdákkal szemben jó ellenálló képességű, sőt a
kalászfuzáriummal szemben is a legjobb ellenálló képességgel jellemezhető. Így az átlagosnál alacsonyabb gombaölő szer
igényű, nagyon egészséges fajták közzé sorolható, mellyel un. új utat nyitó fajta a magas malmi kategóriát képviselő
szegmensben. A fajta napjainkban hazai vetőmag szaporító területtel is rendelkezik.
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kalászolás
érés
télállóság
szárazságtűrés

TERMÉSFELÉPÍTÉS:

kalász szám/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász

MINŐSÉG:

esésszám
Zeleny szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom

VETÉS:

javasolt vetésidő szeptember vége - 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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