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Tavaszi zab – GK Pillangó

A hazai fajtaszortiment megbízható fajtája, amely 25 éve van a
köztermesztésben. Népszerűségét jó alkalmazkodóképessége, kiegyenlített
termése is magyarázza. Gyökérzete erőteljes, mélyebb lefutású, a
talajnedvességet jól hasznosítja, a szárazságot jól tolerálja. Bokrosodóképessége, állóképessége kiváló. Vörös levél vírusra, gombabetegségekre
nem érzékeny.

Termesztési és agrotechnikai javaslatok
 Az ország egész területén biztonsággal termeszthető
 Legkedvezőbbek számára az enyhén savanyú barna erdőtalajok
 Optimális vetésidő: egész március
 Megkésett tavasz esetén áprilisban is vethető
 Javasolt vetőmagnorma: 150-170 kg/ha, Termőképessége: 3,0-5,0 t/ha

Tavaszi zab-MV Pehely

Kiemelkedően
jó
állóképesség
jellemzi,
emellett
kiváló
támasztónövény,megbízhatóan bőtermő, kedvező beltartalmi értékkel bír.
Termőképessége meghaladta a standard fajtákét az elmúlt négy évben
különböző termőhelyeken végzett kísérletek átlagában.
Fehérjetartalma 13,9% és 17,6% között, pelyva nélkül mért ß-glukán
tartalma 3,7% és 5,0% között alakult. Erősen bokrosodó, jó
állományképző,
kiváló
alkalmazkodóképességű
fajta.
A
jelenleg
köztermesztésben lévő fajtáknál kissé alacsonyabb növényállományt
fejleszt. Kísérleteinkben még a 160 kg/ha N-hatóanyagú fejtrágyázás
hatására sem dőlt meg. Erős szára miatt a keverék zöldtakarmányokban jó
támasztónövény.
Megfelelő termesztéstechnológia és kedvező agroökológiai körülmények
között ezzel a fajtával lehet egységnyi területről a legtöbb fehérjét
tartalmazó szemtermést előállítani úgy, hogy az állomány nem dől meg.
Nagy előnye a zabnak, hogy zöldtakarmányban nem vénül el, még
bugahányás után is szívesen fogyasztják az állatok.

Tavaszi zab-Salvador

Az állami elismerés éve: 1990. Növénymagassága közepes (100-110 cm),
bugahányási ideje közepes.
Tenyészideje: 134 nap
A bugaoldalágak minden oldalra hajlók, a kalászkák lelógóak, a
kalászpelyvák hosszúak. A szem pelyvás.
Ezermag tömege: 28-31 g.
Termőképességében a standard fajtákat felülmúlta (106,3 %, három év
átlagában).
Hektoliter tömege: 43-48 kg.
Helminthosporiumra toleráns, a zab barnafoltosságra rezisztens.
Lisztharmat érzékenysége átlagos. A Salvador fajtának jó az adaptációs
képessége is a vegetációs periódus alatti feltételekhez.Jó állóképesség
révén rendszeresen nagy termést hoz.A jelenlegi zab fajtaválaszték egyik
legjobb, termesztési tulajdonságaiban kitűnő fajtája.

Tavaszi zab-Cezar

Minden éven az átlagnál magasabb, megbízható termést nyújtó fajta (67t/ha). Átlagosan versenytársainál 1,2%-al magasabb fehérjetartalommal
rendelkezik. Állóképessége kiváló, szárazabb évjáratokban is biztonságos
termést ad (pl 2007, 2012). Középkorai érésű fajta mely a tökéletes
rezisztenciával rendelkezik a koronarozsdával (Puccinia coronata) szemben.

