ВІНДЗОР
СОЯ

Опис продукту
Активний стартовий ріст та ранній початок цвітіння дають можливість даному сорту знизити
ризик впливу високих температур на початку цвітіння, цим самим мати можливість довшого
періоду для аливу зерна і формування високої маси тисячі зерен.
Синхронність дозрівання бобів на рослині, добра стійкість до розтріскування та висока стійкість
до вилягання роблять сорт максимально придатним для прямого комбайнування. Сорт
характеризується високою толерантністю до основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу,
бактеріозу, септоріозу), що дає можливість активно рости та розвиватись протягом всього
вегетаційного періоду. Вегетаційний період за роки випробувань становить 115-120 днів
або 2650 CHU. ВІНДЗОР відноситься до сортів напівіндетермінантного типу розвитку. Сорт
придатний до посіву на різних типах ґрунтів. При виборі термінів посіву потрібно пам’ятати, що
ВІНДЗОР належить до сортів середньостиглої групи і його краще висівати у більш ранні терміни
(при цьому враховуючи ризики повернення останніх заморозків на поверхні ґрунту). Рівень
урожайності даного сорту під час державних та виробничих дослідів у зонах Полісся та Лісостепу
із упевненістю дає можливість говорити нам про сильні позиції даного сорту в основних зонах
вирощування культури.
Під час державних випробувань прибавка урожайності у зоні Лісостепу становила плюс 42,3%, у
зоні Полісся - плюс 29,7%, порівняно до середнього значення сортів, які випробовувались протягом
останніх п’яти років у системі випробувань.
Переваги сучасної селекції в новому сорті
Активний стартовий ріст
Синхронність дозрівання бобів
Висока толерантність до основних хвороб

Врожай і структура врожайності
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Морфологічні властивості
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28.11.2021 - 03:37 Uhr

(напівпрямий до
середнього)

(4)

Висота рослини

(напівдетермінантний)

(високий)

(жовтий)

(жовтий)

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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