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Sticlos

 Danubio este un hibrid de porumb triliniar cu o

deosebită vigoare în primele faze de vegetaţie;



Este un hibrid robust cu foarte bună adaptare

pedoclimatică; poate performa inclusiv în areale mai

răcoroase, cu desprimăvărare lentă;



 Prezintă un cumul de calităţi sporite pentru utilizarea în

furajare precum şi pentru morărit (mălai) datorită

caracterului sticlos al boabelor.



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Textura bobului

Indurata

Utilizare

Recoltare boabe sau siloz plantă întreagă morărit/mălai;

furajare boabe sau siloz

Nr de boabe pe rand

34-36

Nr. de randuri de boabe

12-14

Masa a o mie de boabe (grame)

Ritmul de crestere in primele faze de vegetatie

Nivelul caracterului "staygreen"

Talia plantei

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Toleranţă faţă de sfâşierea frunzelor (Helminthosporium

turcicum)

Toleranţă faţă de putregaiul tulpinilor (Erwinia sp.)

Toleranţă faţă de taciunele comun (Ustilago maydis)

toleranta_fata_de_fusarium: Toleranţă faţă de fuzarioza

stiuletilor (Fusarium sp)

Rezistenta la temperaturile scazute din primavara

Vigurozitate

Rezistenţa faţă de cădere

Rezistenţa faţă de frângerea tulpinilor

380-420 g

Foarte rapid

Slab

Foarte mare

Medie

Foarte buna

Buna

Mediu-Buna

Foarte buna

Buna

Buna

Foarte buna
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CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Densitate in conditii de irigat

65.000 - 70.000 boabe germinabile / ha

Densitate in conditii de neirigat

60.000 - 65.000 boabe germinabile / ha

Densitate pentru siloz

90.000 -95.000 boabe germinabile / ha

Pretabilitatea pentru siloz

Cel mai bun rezultat

11.868

 

Kg/ha

STAS

Foarte buna
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