ХАРІЗМА
Сорт з великими амбіціями
Озимий ячмінь

Опис продукту
Раннє дозрівання – важливий аргумент для степової зони

В порівнянні з іншими сортами селекціонерам вдалося втілити в сорті ХАРІЗМА більш раннє
дозрівання. Сорт формує зернівку швидко і без запізнень, максимально використовуючи запаси
продуктивної вологи, які накопичились у ґрунті та при цьому, як правило, формує середню або
високу масу тисячі зерен. Важливим фактором для врожайності сорту ХАРІЗМА є висока
озерненість колосу. А покращена стійкість до вилягання і осипання забезпечує збирання без
втрат.
Підвищена стійкість до вилягання

Потрібно відмітити, що сорт ХАРІЗМА має підвищену стійкість до вилягання, що неодноразово
спостерігалося на сортовипробуваннях ДСВ та у иробничих посівах, адже проходження активних
опадів в період цвітіння і наливу може сприяти виляганню та, як наслідок, значному недобору
врожаю. При цьому для сорту характерна низька ламкість колоса і доволі висока стійкість до
осипання. Як бачимо ХАРІЗМА має повний набір факторів, що стабілізують врожайність та
забезпечують збирання без втрат.
Висока зимостійкість

Протягом кількох років поспіль, як у внутрішніх випробуванях ДСВ на сортодослідній станції в с.
Дубіївка (Черкаська область), так і у виробничих посівах по Україні, сорт ХАРІЗМА стабільно
показує високу зимостійкість та
достойні результати врожайності, порівняно зі стандартами, навіть за умов пізніших строків
посіву.
Раннє дозрівання
Висока озерненість колосу
Стійкість до вилягання
Висока зимостійкість

Врожай і структура врожайності
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Врожай і структура врожайності
Густота стеблостою
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Маса тисячі насінин
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Агрономічні характеристики
Дозрівання

Зимостійкість

Висота рослини

Стійкість до
вилягання
Ламкість стебла

Ламкість колоса
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Розвиток
Посухостійкість

Розвиток восени

Розвиток навесні

Інтенсивність
кущення

Придатність

28.11.2021 - 02:42 Uhr

Придатність
Ранній посів

Пізній посів

Легкі грунти
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Стійкість до хвороб
Борошниста роса

Сітчаста плямистість

Ринхоспоріоз

Бура іржа
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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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