ПРОДУЦЕНТ
Відмінне здоров'я рослин
Озима пшениця

Опис продукту
ПРОДУЦЕНТ – новий середньопізній сорт пшениці, рекомендований для вирощування в Західних
та Центрально-Західних регіонах України. Він поєднує в собі відмінні агрономічні характеристики,
високий потенціал урожайності та якість групи В.
Гнучкість у сівозміні та строках посіву

ПРОДУЦЕНТ має відмінну гнучкість у термінах посіву. Його можна висівати як у ранні строки, так і
за пізніших термінів посіву. Висока зимостійкість сорту у комбінації з дуже доброю стійкістю до
вилягання та стабільним числом падіння роблять його придатним для основних, найбільш
врожайних регіонів вирощування озимої пшениці в Україні. Сорт витримує високу густоту стояння
колосів, за рахунок відмінної компенсаторної та регенераційної здатності, а також швидко
вирівнює зріджені ділянки протягом періоду вегетації. Завдяки середній висоті рослин
ПРОДУЦЕНТ характеризується високою стійкістю до вилягання. Як наслідок – йому достатньо
середніх норм внесення морфорегуляторів весною.
Однією з особливих переваг ПРОДУЦЕНТА є придатність до вирощування по неоптимальних
стерньових попередниках, а саме після кукурудзи та пшениці.
Винятково високий вміст білка

Винятково високий вміст білка, що притаманний даному сорту, є однією з кращих якісних
характеристик ПРОДУЦЕНТА. Господарства, які працюють за інтенсивною технологією азотного
живлення, висіваючи даний сорт часто отримують білок на рівні 13-14% в поєднанні з високими
показниками врожайності
Гнучкість у сівозміні та строках посіву
Винятково високий вміст білка
Високий потенціал врожайності
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Врожай і структура врожайності
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Врожай і структура врожайності
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Озерненість колоса

Маса тисячі насінин

+

Агрономічні характеристики
Дозрівання

Зимостійкість

Висота рослини

Стійкість до
вилягання

+

Розвиток
Інтенсивність
кущення
Розвиток навесні

Розвиток восени

Посухостійкість

Придатність
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Придатність
Пшениця після
пшениці
Мульча посівна

Ранній посів

Пізній посів

Слабкі місця

Посів кукурудзи
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Придатний, як попередник для
Кукурудза

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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