GRANNY
Semitimpuriu | Aristat
GRANNY este un soi de grâu de primăvară ce se
poate semăna şi toamna târziu, în afara epocii de
semănat a grâului de toamnă
Este o alternativă viabilă a grâului de toamnă atunci
când condiţiile din timpul însămânţărilor de toamnă nu
au fost prielnice
Este caracterizat de o bună calitate (panificaţie) a
producţiei şi un nivel peste medie al toleranţei faţă de
principalele boli

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Potențial de producție

ridicat

Toleranța față de ger

foarte bună

Calitatea producţiei

B

Rezistența la înclinare și cădere

medie

Rezistenţa la încolţirea în spic

foarte bună

Toleranța față de Blumeria
(făinare)

bună

Toleranța față de P. rec. (rugină
brună)

bună

Tipul spicului

nearistat, semi-compact

Înspicare

semi-timpurie

Maturitate

semi-timpurie

Înălțimea plantei

medie-mare / 80 - 95 cm

Capacitate de înfrăţire

medie

Toleranța față de Septoria n.

medie

Număr de boabe în spic

mare

Toleranța față de Fusarium

buna

Masa a o mie de boabe (grame)

medie

Masa hectolitrică (kg/hl)

medie

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

ridicat

Potenţial productiv în zone umede

ridicat

Norma de semănare

320 - 450 b.g./mp

Cultura premergatoare:
Prelucrarea terenului:
Pregatirea patului germinativ:
Data semamantului:
Tratamente fitosanitare:
Recoltare:
Umiditate la recoltare:
MHL:
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