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MOCNE STRONY
Najwyższa jakość 
Ponadprzeciętna zimotrwałość
Zabezpieczy przed wyleganiem 

ZALETY
Wysoki plon ziarna (BSA 8) jak również wysoka zdrowot-
ność kłosa i liści oraz najniższa skłonność do wylegania 
wśród pszenic, daje możliwość jego uprawy na wielu sta-
nowiskach, również w mniej intensywnych technologiach. 
Wysoka jakość budowanego plonu przy niższych dawkach 
azotu, preferuje odmianę do uprawy w obliczu nowych 
przepisów dyrektywy azotanowej.    

Pszenica ozima klasy A
Hodowca: W. von Borries-Eckendorf, Niemcy
Rejestracja: EU (DE, LT) 2015

Właśnie na niego czekałeś

GUSTAV

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        

stabilność liczby opadania        
zawartość białka surowego        

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

wczesny optymalny opóźniony

260 szt. 360 szt. 400 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Bardzo uniwersalna odmiana na dobre i średnie 
stanowiska. Do wykorzystania również w mniej zasobnych 
warunkach.  

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyższa odporność na mączniaka nawet 

w gęstych łanach, 

• najwyższa jakość ziarna przy obniżonym poziomie 
nawożenia azotem. 
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GUSTAV  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon ziarna na różnych stanowiskach w stosunku do wzorca
Doświadczenia landowe Nordrhein-Westfalen, Niemcy 2018

 GUSTAV   WZORZEC  

Źródło: LSV Winterweizensorten NRW 2018, Niemcy
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 Tomasz Turów
Kierownik Oddziału
Oddział Wrocław, województwo dolnośląskie

W PROCAM Polska od ponad 9 lat. Doradza na części 
Dolnego Śląska, w pasie Wrocław- Ząbkowice Śląskie

GUSTAV to odmiana bardzo uniwersalna pod 
kątem doboru stanowiska glebowego. Bardzo 
dobrze regeneruje się po różnych stresach, szcze-
gólnie abiotycznych. Warto wspomnieć o potęż-
nym liściu flagowym i dobrze wybarwiającym go 
chlorofilu. Bardzo dobrze i szybko po zimie wcho-
dzi w wiosenną wegetacje. GUSTAV należy do niż-
szych odmian, o bardzo dużych możliwościach 
plonotwórczych. Wybitna odporność na mącznia-
ka i rdzę brunatną to główne atuty zdrowotno-
ściowe. Dobrze znosi okresowe niedobory wody, 
co udowodnił w roku 2019. Ogólnie pszenica ta 
jest bardzo prosta w prowadzeniu i pielęgnacji, 
o czym można się samemu przekonać.
Moi klienci twierdzą, że jest to pszenica o bardzo 
dobrej zdrowotności, z wysokim plonowaniem 
przy zachowaniu wysokich parametrów jakościo-
wych i jednoczesnym optymalnym gospodarowa-
niu dostępnym azotem.

105

104

103

102

101

100

99

98

97

2015 2016 2017

Plonowanie odmiany GUSTAV na tle odmian wzorcowych 
w oficjalnych badaniach urzędowych 
Doświadczenia rejestrowe na Litwie, sezon 2015/2017, w % wzorca

 GUSTAV    WZORZEC  
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