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Najwcześniejszy wybór 

MOCNE STRONY
Rewelacyjna wczesność
Wysoka zimotrwałość
Tolerancyjny na suszę

ZALETY
Najwcześniejsza odmiana na rynku z oferty DSV (wcześniej-
sza niż Rumor), z bardzo wysoką zimotrwałością, nawet 
w bezśnieżne zimy. Niska skłonność do wylegania i wysoka 
jakość ziarna predysponują odmianę do uprawy w najinten-
sywniejszych programach, w celu osiągnięcia najwyższych 
dochodów z ha.

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: DSV, Niemcy
Rejestracja: EU 2018ASPEKT

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
mrozoodporność        

kłoszenie        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
mączniak        

septorioza liści        
septorioza plew        
fuzarioza kłosa        

rdza brunatna        
rdza żółta         

DTR        

wartość plonu
plon ziarna        

MTZ        
liczba opadania        

Ciężar 1 hl        
zawartość białka surowego        

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 290 szt. 380 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Bez większych wymagań, sprawdzi się na stanowiskach 
z okresowymi niedoborami wody. Przydatny przy 
opóźnionych siewach.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwcześniejsza  spośród  dostępnych kreacji na rynku 

w połączeniu z rewelacyjną zimotrwałością w tej grupie 
odmian
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REKOMENDACJE
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ASPEKT  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

 Tomasz Szymański   
Product Manager ds. zbóż konwencjonalnych
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

ASPEKT charakteryzuje się wyjątkową 
wczesnością połączoną z wysokim plonowaniem. 
Stanowi dobry przedplon dla rzepaku ozimego. 
Wysoki wigor jesienny oraz wiosenny znakomicie 
sprawdza się przy opóźnionych terminach 
siewu, poprzez budowanie optymalnej liczby 
rozkrzewień. Dzięki wysokiej odporności na 
fuzariozę, odmianę ASPEKT można siać po 
kukurydzy. Podwyższona odporność na wyleganie 
i bardzo stabilna liczba opadania, pozwala zawsze 
zebrać ziarno wysokiej jakości.

Plonowanie odmiany ASPEKT na tle odmian wzorcowych 
w oficjalnych badaniach urzędowych. 
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2018/2019 w % wzorca  
(wzorzec = 93,6 dt/ha)
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Aspekt KWS Emil Janne Artist Skagen

Plon ziarna w oficjalnych badaniach za 2015-2016 [w dt/ha]
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2015 i 2016

  ASPEKT   WZORZEC

wzorzec = średnia z odmian (2015/2016): Kovas DS, Mulan/KWS Ozon, Skagen, SW Magnifik
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