
LENTIA
Semitardiv | Orzoaică toamnă

LENTIA este cel mai recent omologat soi de orzoaică
de toamnă
Soiul reprezintă un echilibru între producții ridicate cu
boabe de calibru mare și maturare semi-tardivă.
LENTIA ocupă o poziție fruntașă în clasamentul
AGES privind producția cantitativă

 

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție

Tipul spicului aristat, compact

Înspicare

Maturitate

Înălțimea plantei medie-joasă / 65-80 cm

Capacitate de înfrăţire

Număr de boabe în spic

Masa a o mie de boabe (grame)

Masa hectolitrică (kg/hl)

Calibraj (boabe < 2.5 mm)

Conținut de proteină

Conţinut de fibră

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Toleranța față de ger

Rezistența la înclinare și cădere

Rezistența la frângere

Rezistenţa la căderea spicelor

Toleranța față de Blumeria
(făinare)

Toleranța față de BYDV (virusul
piticirii)

Toleranța față de BYMV (virusul
mozaic)

Toleranța față de Monographella
n. (mucegaiul zăpezii)

Toleranţa faţă de rugini

Toleranţa faţă de Pyrenophora
(pătarea reticulară)

Toleranţa faţă de
Rhynchosporium (arsura
frunzelor)

Toleranţa faţă de Ramularia

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 orzului. Manifestă o creștere rapidă și se pretează
însămânțatului târziu.

Norma de semănare 350 - 400 b.g./mp
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