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Wczesna pszenica oścista IS Spirella jest jedną z najwcześniejszych
dostępnych odmian na rynku. To bardzo dobra cecha, szczególnie w latach
suchych. Dodatkowo odmiana ta ogranicza straty powodowane przez
zwierzynę. Sprawdź, dlaczego warto postawić na tę pszenicę ościstą.
Zmiana klimatu jest szczególnie odczuwalna dla rolnictwa. Suche lata mają to do siebie, że
przyspieszają żniwa. Szybsze żniwa to również szybsze zasiewy i główkowanie, która odmiana
pszenicy sprawdzi się najkorzystniej. Należy pamiętać, że wcześnie wysiana pszenica będzie
odznaczać się lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, co ułatwia pobieranie składników
mineralnych z gleby. Ponadto rośliny zyskają odporność na niedobór wody oraz choroby. Wczesny
termin siewu to także większa liczba pędów produkcyjnych, liczba ziaren oraz masa ziarniaków.

Skorzystaj z Pogotowia Nasiennego GOLDEN SEEDS. Dowiedz się, co, kiedy i za ile wysiać
pod numerem +48 505 227 032.

Wybitnie wczesna pszenica oścista
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Odporność na deficyt wody to cecha przydatna w sezonach takich jak ubiegły
fot. Golden Seeds

IS Spirella to elitarna odmiana pszenicy ościstej, która wyróżnia się niebywałą wczesnością. Dzięki tej
cesze jest ona niezależna od warunków atmosferycznych, szczególnie w lipcu – czyli w okresie,
w którym często występuje deficyt wody. Krótszy okres wegetacji tej odmiany wpływa na
wcześniejsze nalewanie się ziarniaków. Rośliny z tego względu są również odporniejsze na
suszę, ponieważ wykorzystują zapas wody w glebie, który został zgromadzony jeszcze w okresie
wczesnowiosennym. Pszenica oścista IS Spirella daje pewność plonowania na dobrym
poziomie nawet w okresach z przemijającą suszą, co niewątpliwie po sezonie wegetacyjnym
2017/2018 jest pożądaną cechą.

Wysokie parametry jakościowe i nie tylko!
Wczesność odmiany pszenicy ościstej IS Spirella to tylko jedna z wielu zalet, która ją charakteryzuje.
To także odmiana elitarna, która zawiera wszystkie cechy, które wyróżniają tę grupę pszenic. IS
Spirella ma wysoką zawartość białka i glutenu oraz wysoką i stabilną liczbę opadania.
Tworzy bardzo duże, dobrze wypełnione ziarno wysokiej jakości. Dzięki wczesnemu terminowi
dojrzewania, a co za tym idzie większej dostępności wody tworzy ziarniaki o wysokiej masie tysiąca
ziaren (MTZ).

Gdzie można kupić nasiona odmiany pszenicy ozimej ościstej IS
Spirella?
Pszenica oścista IS Spirella jest polecana przez markę Golden Seeds oraz dostępna w ofercie firmy
Agro Technika.
Więcej informacji o odmianie IS Spirella uzyskać można pod numerem telefonu + 48 505
227 032.
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