ARGUMENT

Pszenica ozima klasy B

Hodowca: SZ Streng-Engelen, Niemcy
Rejestracja: PL 2020

Potęga wydajności

ZALETY
QQ

Buduje ogromny plon ziarna dzięki dobrze
skomponowanym cechom agronomicznym
oraz zdrowotnościowym, w tym genetycznej
odporności na choroby podstawy źdźbła,
wyjątkowej odporności na fuzariozę i DTR.
Silny system korzeniowy zabezpiecza rozwój
roślin w warunkach permanentnej suszy.

FAKTY
QQ

QQ

QQ

MOCNE STRONY
Przydatny w monokulturach zbożowych
Wybitnie odporny na choroby
Odmiana do bicia rekordów na własnym polu

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Gospodarstwo Rolne Agro-Land Sp. z o.o.
we współpracy z PROCAM Polska Sp. z o.o.
w dniu 13 sierpnia 2020 roku w Śmielinie
ustanowiło Rekord Polski w kategorii
NAJWIĘKSZY PLON PSZENICY OZIMEJ
Z HEKTARA uzyskując wynik 12,567 t/ha.

właściwości agronomiczne

najzdrowsza odmiana w kombinacji
tolerancji na choroby grzybowe w tym
na mączniaka, DTR i fuzariozę kłosa wśród
zarejestrowanych w 2020 r.

odporność na choroby

najlepsza odmiana na wczesne siewy

zimotrwałość
kłoszenie
dojrzałość
wysokość roślin
odporność na wyleganie

4,0

mączniak
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosa
rdza brunatna
rdza żółta
DTR

wartość plonu
plon ziarna
MTZ
liczba opadania
Ciężar 1 hl
zaw. białka surowego

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

optymalny

opóźniony

240 szt.

300 szt.

360 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
W celu maksymalizacji plonu najlepiej wysiewać na
dobrych stanowiskach, ale dobrze znosi okresy posuchy.
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WYNIKI

REKOMENDACJA
PSZENICA OZIMA

Plonowanie ziarna na dwóch poziomach agrotechniki w l. 2019-2020 [dt/ha]
Doświadczenia urzędowe COBORU 2019-2020
ARGUMENT

WZORZEC
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Grzegorz Malesiński
Gł. Spec. Ochrony i Nawożenia,
Oddział Koszalin,
województwo zachodniopomorskie
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Plon ziarna w wybranych punktach doświadczalnych [w % wzorca], poziom a2
Doświadczenia rejestrowe COBORU 2019
ARGUMENT

WZORZEC
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90
Białogard

Ruska
Wieś

Świebodzin Kawęczyn

Sulejów

Jelenia
Góra

Głubczyce

Dukla

NAJWIĘKSZY PLON
PSZENICY OZIMEJ
Z HEKTARA !

Pszenicę ozimą ARGUMENT sieje u swoich
klientów kolejny raz i przyznam, że za każdym
razem zaskakuje nas ona swoimi cechami.
Zauważyliśmy, że mimo presji pogodowej jaką
mamy w tym roku, odmiana ta ma bardzo dobrą
zdrowotność i wigor. Jest idealna do siewów
w gospodarstwach, w których zboża mają duży
udział w płodozmianie, a to dzięki świetnemu
profilowi odpornościowemu. Na wyróżnienie
zasługuje tu odporność na łamliwość podstawy
źdźbła oraz fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła.
Nie bez znaczenia jest tutaj również wytwarzanie
przez rośliny ARGUMENTA silnego systemu
korzeniowego. Wpływa on na lepsze pobranie
składników pokarmowych oraz lepszą gospodarkę
wodą w warunkach suszy lub podczas okresowych
niedoborów wody. Bazując na wynikach plonowania
zarówno z Polski, ale też i z Niemiec, pokrój roślin
a szczególnie liści, pomaga w ochronie roślin
przed przypaleniami słonecznymi które mogą
wystąpić w warunkach silnego nasłonecznienia
i działania silnego promieniowania UV w połączeniu
z wysokimi temperaturami. Na koniec chciałbym
dodać, że przy intensywnym prowadzeniu tej
odmiany, wymagana jest prawidłowa i co nie
mniej ważne, terminowa regulacja łanu w dwóch
zabiegach.

I miejsce w 2020 roku

REKORDOWE
PLONY!
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