АСПЕКТ
Ранній налив - запорука успіху
Озима пшениця

Опис продукту
За якісними показниками АСПЕКТ - цінна пшениця групи А з високим показником числа падіння та
високою масою тисячі зерен. Сорт належить до зимостійкої групи та має високу стабільність у всіх
ґрунтово-кліматичних зонах України.
Відмінна реалізація закладеного потенціалу

Унікальність сорту полягає в його швидкому розвитку у весняний період. Ранній налив, і як
наслідок – раннє дозрівання, убезпечує фермера від значних ризиків високих температур в період
наливу зерна. Сорт АСПЕКТ, будучи найбільш раннім з безостих сортів в портфоліо ДСВ, дає
можливість для виробників отримувати гарні результати, навіть у складних умовах, що можуть
скластися в сівозміні. АСПЕКТ максимально реалізує свій потенціал за рахунок кількості колосів на
одиницю площі та високої маси тисячі зерен. Для даного типу сорту притаманний середній
потенціал кущення з густотою продуктивних колосів на період збирання в межах 480-550 штук на
метр квадратний.
Потужний старт та раннє дозрівання

АСПЕКТ одночасно поєднує в собі такі надзвичайно важливі для наших умов характеристики, як
потужний старт навесні, ранній налив і дозрівання, а також високі показники посухо- і
зимостійкості. Саме така комбінація дає сорту надзвичайно широку адаптивність від умов Півночі,
яким властивий значно коротший вегетаційний період та до умов Півдня, де критичними є
швидкість наливу. За строками посіву сорт рекомендований від ранніх до оптимальних, коригуючи
при цьому норму висіву від низької до середньої. За схильністю до враження основними
хворобами від низької до середньої, з досить доброю стійкістю до проростання зерна у колосі.
Потужний старт та раннє дозрівання
Висока маса тисячі зерен
Зимостійка група
Висока стабільність у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України

Врожай і структура врожайності
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Озерненість колоса

Маса тисячі насінин
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Придатність
Пшениця після
пшениці
Мульча посівна

Ранній посів

Пізній посів
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Рекомендований для вирощування

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної
правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть
змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.
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