
SOLEHIO
PóŸna w siewie, 
wczesna w zbiorze 

Susza jej s³u¿y 

Zalecana równie¿ 
na s³absze stanowiska

Mo¿liwoœæ póŸnego siewu

Idealna na roz³o¿enie 
terminu ¿niw

Wysokie parametry ziarna 

- bardzo wczesna 
ostka jakoœciowa

Najwy¿sza jakoœæ 

nasion zbó¿ 

i str¹czkowych 

potwierdzona  

pierwszym w Polsce 

certyfikatem ESTA.



SOLEHIO

?Wysokoplonuj¹ca pszenica oœcista – bardzo dobre wyniki w badaniach urzêdowych.
?Wczesna odmiana – odmiana bardzo wczesna, termin dojrzewania wczeœniejszy od 

odmiany CUBUS.
?Znakomita na s³abe stanowiska – odmiana dobrze znosi stanowiska graniczne dla 

pszenicy.
?Dobra zdrowotnoœæ – bardzo dobra odpornoœæ na septoriozê liœci, rdzê ¿ó³t¹ oraz 

fuzariozê k³osów.
?Mo¿liwoœæ póŸnego siewu – toleruje paŸdziernikowo-listopadowe opóŸnienia 

w terminie siewu, nie trac¹c przy tym potencja³u plonotwórczego, a zyskuj¹c 
zdecydowanie na mrozoodpornoœci. 

Cechy odmiany:

Profil odmiany:
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- bardzo wczesna ostka jakoœciowa,

   póŸna w siewie, wczesna w zbiorze
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Termin k³oszenia 2 bardzo wczesny

Termin dojrzewania 4 wczesny do œredniego

Wysokoœæ roœlin 4 niska do œredniej

Sk³onnoœæ do wylegania 5 œrednia

Sk³onnoœæ do wymarzania 5 œrednia

Choroby podstawy ŸdŸb³a 6 œrednia do du¿ej

M¹czniak 6 œrednia do du¿ej

Septorioza liœci 4 ma³a do œredniej

Brunatna plamistoœæ liœci 4 ma³a do œredniej

Rdza ¿ó³ta 2 bardzo ma³a do ma³ej

Rdza brunatna 7 du¿a

Fuzarioza k³osa 4 ma³a do œredniej

Masa 1000 ziaren [g] 7 du¿a

Plon ziarna, poziom a 7 wysoki1

Plon ziarna, poziom a 6 œredni do wysokiego2

Grupa jakoœciowa A jakoœciowa

Liczba opadania 6 œrednia do du¿ej

Zawartoœæ bia³ka 4 ma³a do œredniej

WskaŸnik sedymentacyjny SDS 6 œredni do du¿ej

Podatnoœæ na choroby:

Struktura plonu:

Jakoœæ:

�ród³o danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyci¹g; 

a1 - przeciêtny poziom agrotechniki; a - wysoki poziom agrotechniki;2 

podatnoœæ na choroby: 1 - bardzo ma³a, 9 - bardzo du¿a



NIEWSKAZANY 

WCZESNY SIEW

Najczêœciej pope³niamy b³êdem w uprawie Solehio jest pomylenie 
jej wczesnoœci z koniecznoœci¹ wczesnego siewu. Zbyt wczesny 
siew tej pszenicy mo¿e spowodowaæ problemy z jej 
przezimowaniem.

Sprint na krótkim dystansie to atut odmiany – nie mo¿na jej 
stwarzaæ warunków do maratonu, zw³aszcza w przypadku d³ugich 
okresów wegetacyjnych, jakie mia³y miejsce w poprzednich 
sezonach.

Ta odmiana jako pierwsza rozpocznie wegetacjê, co jest 
szczególnie istotne gdy mamy do czynienia z deficytem wodnym 
podczas suchej jesieni i opóŸnionej wiosny. 

W takich warunkach bardzo wczesna pszenica Solehio jest 
w stanie efektywnie korzystaæ z pozimowej wody zgromadzonej 
w glebie – zanim nast¹pi przesuszenie stanowiska. 

Uwagi producenta nasion o odmianie

SUSZA JEJ S£U¯Y
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Termin siewu

Kompleks glebowy 
pszenny bardzo dobry

pszenny dobry

Kompleks glebowy 
pszenny wadliwy

¿ytni bardzo dobry

wczesny

optymalny

póŸny

bardzo póŸny

240-280

280-340

360-380

380-440

240-260

260-300

300-360

380-420

2Norma wysiewu (liczba kie³kuj¹cych ziaren na m )


