
Najwy¿sza jakoœæ 

nasion zbó¿ 

i str¹czkowych 

potwierdzona  

pierwszym w Polsce 

certyfikatem ESTA.

KWS AVEO

- stoi do ¿niw

Doskona³a odpornoœæ 
na wyleganie

Znakomita zdrowotnoœæ

Odporne na porastanie 
w k³osie

Dobra mrozoodpornoœæ 

Wysoki MTZ 
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- stoi do ¿niw

Cechy odmiany:

?Doskona³a odpornoœæ na wyleganie – idealna odmiana do intensywnej uprawy.

?Wysoka odpornoœæ na m¹czniaka i rdzê brunatn¹.

?Dobra mrozoodpornoœæ – zwiêksza bezpieczeñstwo uprawy.

?Du¿a masa tysi¹ca ziaren – bardzo grube ziarno, z du¿¹ odpornoœci¹ na 

porastanie ziarna w k³osach.

Profil odmiany:
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Plon ziarna, poziom a 4 ma³y do œredniego1

Plon ziarna, poziom a 7 wysoki2

Masa 1000 ziaren 6 œrednia do du¿ej

M¹czniak prawdziwy 2 bardzo ma³a do ma³ej

Septorioza liœci 5 œrednia

Rdza ¿ó³ta 7 du¿a

Rdza brunatna 2 bardzo ma³a do ma³ej

Podatnoœæ na wymarzanie 3 ma³a

Termin dojrzewania 5 œredni

Wysokoœæ roœlin 6 œrednia do wysokiej

Podatnoœæ na wyleganie 3 ma³a

Liczba ziaren w k³osie 4 ma³a do œredniej

Podatnoœæ na choroby:

Cechy rolniczo-u¿ytkowe:

�ród³o danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyci¹g

a  - przeciêtny poziom agrotechniki; a - wysoki poziom agrotechniki1 2 



Wskazówki uprawowe:

Uwaga: W zale¿noœci od kondycji roœlin i zaopatrzenia w wodê, dawki regulatorów 

nale¿y skorygowaæ.

Wszystkie ww. zabiegi nale¿y dostosowaæ do stanu roœlin i warunków atmosferycznych 

panuj¹cych w trakcie wykonywania zabiegu. 

Powy¿sze zalecenia nie zwalniaj¹ od zapoznania siê z etykiet¹ stosowanego œrodka.

Termin siewu
Kompleks glebowy
pszenny bardzo dobry
pszenny dobry

Kompleks glebowy
pszenny wadliwy
¿ytni bardzo dobry
pszenny dobry

wczesny

optymalny

opóŸniony

BBCH 13/25

BBCH 31/32

BBCH 39/79

(uwzglêdnienie Nmin 0-30 cm)

wliczyæ Nmin 30-60 cm, aplikacja w BBCH 33/34

ruszenie wegetacji

270-300

300-350

>350

250-270

270-330

>330

60-70 kg N/ha 70-80 kg N/ha

50 kg N/ha
60-70 kg N/ha

40 kg N/ha -

Norma wysiewu

(liczba kie³kuj¹cych
2ziaren na m )

UWAGA! W zale¿noœci od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowan¹ normê wysiewu nale¿y skorygowaæ

Nawo¿enie azotowe

Regulatory wzrostu BBCH 37/39 0,5 l/ha Etefon480 Tylko w razie potrzeby

0,5 l/ha Etefon480

BBCH 30/31 1,0-1,5 l/ha CCC720 1,0-1,5 l/ha CCC720
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