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GENERAŢIE NOUĂ | PRODUCŢII DE TOP

Recomandat să fie cultivat în mediul de cultură mijlociu și ridicat din Oltenia, Muntenia,
Dobrogea și Banat.

Ma turita te a  Re la tiva :

107

Grup a  d e  m a turita te :

tardiv

Ca ra c te ristic i g e ne ra le :

• Tipul bobului: Dentat
 
• Înflorire: Medie
 
• Vigoarea la răsărire: Foarte Bună
 
• Toleranţă la secetă și arșiţă: Foarte Bună
 
• Adaptabilitate la  condiţiile de mediu: Foarte Bună
 
• Viteza de pierdere  a apei din bob: Foarte Bună
 
• Toleranţă la frângere: Foarte Bună
 
• Calitate fitosanitară  a boabelor: Foarte Bună

   

A va nta je  p rinc ip a le :

• Potenţial de producţie ridicat
 
• Pretabil la densităţi  ridicate
 
• Acceleron seed applied solution
 
• Viteza de pierdere a apei din bob
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