
AMANDUS
Foarte semitimpuriu | Aristat

AMANDUS este unul din cele mai apreciate soiuri
puse în piaţa din România de Donau Saat
Calitatea superioară, timpurietatea recoltei în grupa sa
i-au consacrat aprecierea cultivatorilor
În anii cu presiune mare de boli se recomandă atenţia
asupra tratamentelor

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție

Calitatea producţiei

Tipul spicului aristat, compact

Înspicare

Maturitate

Înălțimea plantei medie / 65 - 75 cm

Număr de boabe în spic

Masa a o mie de boabe (grame)

Masa hectolitrică (kg/hl)

Conținut de proteină

Gluten

Indice de sedimentare

Indice de cădere

Capacitate de absorbţie a apei

Volum aluat

Grupa de calitate a aluatului

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Toleranța față de ger

Rezistența la înclinare și cădere

Rezistenţa la încolţirea în spic

Toleranța față de Blumeria
(făinare)

Toleranța față de P. striif. (rugină
galbenă)

Toleranța față de P. rec. (rugină
brună)

Toleranța față de Septoria t.

Toleranța față de Fusarium

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea
asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a

CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol
biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.
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CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a grâului.

Potenţial productiv în zone aride

Potenţial productiv în zone umede

Norma de semănare 350 - 450 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

8900 kg/ha
STAS

Tehnologia aplicată:

Cultura premergatoare: rapita

Prelucrarea terenului: dezmiristire cu utilaje grele

Pregatirea patului germinativ: disc greu in data de 5 octombrie

Data semamantului: 06 octombrie 2018

Tratamente fitosanitare: 29 octombrie: 5 g/ha lambda+cihalotrin +
aminoacizi 25 martie: 42g/ha Diflufenican + 4,2 g/ha metsulfuron +
150 g/ha trinexapac 20 aprilie: 32 g/ha protioconazol + 135 g/ha
spiroxamină + 90 g/ha tebuconazol + aminoacizi + 25 g/ha
acetamiprid 10 mai: 100 g/ha azoxistrobină + 40 g/ha ciproconazol +
25 g/ha acetamiprid

Recoltare: 19 iulie

Umiditatela recoltare: 13.2 %

MHL: 75 kg/hl
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ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau
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