
Zeppelin A
Pše nice  OZ iMÁ

Přednosti:
-  výborně přezimuje
-  velmi dobrý zdravotní stav
-  vysoké výnosy i v horších podmínkách pěstování

Vlastnosti, zdravotní stav:
- polopozdní odrůda s vysokou pekařskou kvalitou A
- původ: Cubus x Tommi x Toras
-  středně vysoké rostliny (91 cm) se střední odolností proti poléhání
- střední odnožování
- skvělé přezimování, stav po zimě 2011/12 hodnocen 8,0
-  zdravotní stav na vysoké úrovni: výborná odolnost proti padlí  

a fuzáriím v klasu
- střední HTZ (47 g)
-  vysoká a stabilní pekařská A kvalita: vysoký obsah dusíkatých látek, 

vysoká objemová hmotnost a vysoké číslo poklesu

Pěstitelská doporučení:
Využití: zdravá odrůda vhodná do intenzivních i méně intenzivních  
podmínek, snese i extenzivní způsoby pěstování s nižší mírou  
chemické ochrany, lze ji využít ve všech výrobních oblastech.

Setí: v první polovině agrotechnické lhůty, setí po obilnině je možné,  
doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha.

Hnojení dusíkem: standardní dávka 120–180 kg N/ha, rozdělena  
do několika dávek, včetně kvalitativního přihnojení.

Morforegulátory: aplikovat ve střední dávce podle stavu porostu.  
Zvláště při vyšší intenzitě jejich aplikace zvýší jistotu výnosu a kvalitu  
sklizené produkce.

Fungicidní ošetření: podle aktuálního stavu porostu, při intenzivní  
agrotechnice doporučujeme ošetření ve fázi T2 a T3 v závislosti na  
infekčním tlaku chorob. U porostů pěstovaných po obilnině je nutno  
věnovat pozornost kontrole infekce chorobami pat stébel.  
Odrůda snese nižší míru chemické ochrany.

Registrace: ČR 2013, Německo 2012
Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH, Německo
Právně chráněná odrůda
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