
PSZENICA OZIMA TORP

TYP ODMIANY:
 • Odmiana paszowa, grupa C (pozostałe)
 • Hodowca: Hodowla NORDIC SEED
 • Rejestracja: Dania 2014

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
 • Nowa odmiana pszenicy ozimej klasyfikowana 

jako paszowa (grupa C)
 • Rewelacyjny potencjał plonotwórczy połączony z średnią 

zawartością białka oraz wysoką skrobii
 • TORP jest wysoko plonującą pszenicą ozimą. Odmiana 

ta, podczas oficjalnych badań rejestrowych w Danii, 
znalazła się wśród najlepiej plonujących odmian 
pszenic ozimych, z wynikiem 106% wzorca

 • Odmiana doskonale sprawdza się na różnych 
typach gleb, niezależnie od przedplonu

 • Bardzo dobra zimotrwałość
 • Dzięki krótkiej i sztywnej słomie odmiana ta ma 

niską skłonność do wylegania

PROFIL AGRONOMICZNY:
 • Rozwój jesienny - umiarkowany
 • TORP charakteryzuje się umiarkowanym rozwojem 

jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do wczesnego siewu

 • Termin kłoszenia - średnio wczesny
 • Termin dojrzewania - średnio wczesny
 • Wysokość roślin - niskie (ca. 80 cm)
 • Odporność na wyleganie - wysoka*

*  w Danii pszenica TORP jest rozwijana, selekcjonowana i sprawdzana 
na stanowiskach o urzędowym poziomie nawożenia - 155 kg N/ha. 
Ma to również związek z odpornością odmiany na wyleganie. Słoma jest 
krótka i sztywna, a rośliny są zdolne absorbować do 200 kg N/ha. Natomiast 
przy wyższym nawożeniu azotowym niezbędne jest zastosowanie regulatorów 
wzrostu

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
 • TORP jest zdrową odmianą - dobry profil zdrowotnościowy
 • Odmiana ma wysoką odporność na rdzę żółtą oraz 

średnią w stosunku do mączniaka prawdziwego
 • Septoriozy -  TORP wykazuje podatność na poziomie 

niskim do średniego
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ZIMOTRWAŁOŚĆ:
 • Bardzo dobra zimotrwałość
 • Odmiana ta jest testowana i sprawdzana pod kątem 

zimotrwałości w warunkach skandynawskich, co daje 
pewność mocnych parametrów

SKŁADOWE PLONU I JEGO JAKOŚĆ:
 • Plon ziarna, poziom a1: 106% wzorca*

* Odmiana została wyhodowana, a następnie 
rozwijana i selekcjonowania na stanowiskach o urzędowym poziomie 
nawożenia azotowego - 155 kg N/ha 

 • 102 dt/ha - średni plon z reprodukcji nasiennych w Polsce 
(Polska, Zachodniopomorskie 2015) 

 • Parametry jakościowe ziarna (w skali 9-stopniowej):
 - Liczba opadania: średnia do wysokiej
 - Zawartość skrobi: wysoka
 - Zawartość białka: średnia

*  źródło: NORDIC SEED, 2014 

ZALECANA NORMA WYSIEWU:
 • Optymalny termin siewu: 320-350 kiełkujących ziaren/m2

 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 20%

 • W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 20%

WYMAGANIA GLEBOWE:
 • TORP doskonale sprawdza się na wielu różnych 

typach gleb, niezależnie od przedplonu
 • Polecany do wczesnego siewu

REKOMENDOWANE ZALECENIA 
AGROTECHNICZNE:

 • Hodowca rekomenduje wczesny monitoring roślin pod kątem 
septoriozy. TORP wykazuje podatność na tę właśnie chorobę

 • Zalecana jest ochrona fungicydowa roślin, 2 do 3 razy 
w trakcie okresu wegetacji

 • BBCH 39 (T2)
 • BBCH 55-59 (T3) - ochrona kłosa

W przypadku silnego porażenia roślin septoriozą ochronę fungi-
cydową należy rozpocząć już od fazy BCH 31, zapobiegawczo dla 
pełnej ochrony roślin

SILNE STRONY ODMIANY:
 • Nowa, paszowa odmiana pszenicy ozimej (grupa C)
 • Doskonały potencjał plonowania
 • Bardzo wysoka zimotrwałość roślin
 • Odporność na porastanie ziarna w kłosach
 • Odmiana doskonale sprawdza się na różnych 

typach gleb, niezależnie od przedplonu
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