МОЦАРТ
СОЯ

Опис продукту
Вегетаційний період сорту становить 100 днів або 2350 CHU, залежно від зони вирощування та
погодних умов, які складаються протягом вегетаційного періоду.
Основні переваги сорту

Ранньостиглий тип сорту, у поєднанні з активним початковим розвитком, дає можливість
МОЦАРТУ швидко закрити поверхню ґрунту листям, зменшити непродуктивні втрати вологи та
максимально ефективно використати її запаси. Це створює фундамент для закладення
генеративних органів та формування високої врожайності.
МОЦАРТ належить до сортів напівдетермінантного типу зі здатністю до гілкування. Такий
компенсаційний потенціал сорту поєднаний з його здатністю формувати зерно з високою масою
тисячі насінин свідчить про високу індивідуальну продуктивність окремо взятої рослини. Високе
кріплення нижніх бобів від 10 до 13 см та їх синхронність дозрівання на рослині роблять сорт
максимально придатним для якісного комбайнування.
Сорт МОЦАРТ рекомендовано для висіву від середньо-ранніх до середньоізніх термінів, при
температурі ґрунту вище 8 °С на глибині 10 см. Сорт характеризується високою стійкість до
основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу, бактеріозу, септоріозу, фузаріозу).
Високі ноти врожайності
Ранньостиглий тип сорту
Напівдетермінантний тип сорту зі здатніцстю до гілкування
Високе кріплення бобів та синхронне їх дозрівання на рослині

Врожай і структура врожайності
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Морфологічні властивості
Визначте ріст
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Стійкість до хвороб
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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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