
TONNAGE
Semitardiv | Nearistat

TONNAGE este un soi de grâu apreciat şi consacrat
pentru capcaitatea de productivitate foarte mare
Destinaţia recoltelor este pentru furajare sau producţia
de etanol
Prezintă o foarte bună rezistenţă faţă de făinare,
rugina galbenă şi septorioză

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție

Calitatea producţiei

Tipul spicului nearistat, semi-compact

Înspicare

Maturitate

Înălțimea plantei medie / 70 - 85 cm

Capacitate de înfrăţire

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.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

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

Potenţial productiv în zone aride

Potenţial productiv în zone umede

ridicat

furaj

semi-tardivă

semi-tardivă

medie-mare

foarte mare

foarte mare

joasă

scazut

mediu

mediu-scăzut

mediu-bun

medie

mediu-scăzut

furaj

bună

bună

mediu-bună

foarte bună

bună

medie

mediu-bună

mediu-joasă

foarte ridicat

foarte ridicat



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Norma de semănare 320 - 400 b.g./mp

DAN FLOREA
Director zonal de vanzari
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ALEXANDRU POSCAS
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Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare
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