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KWS EMIL     

 Clasa B – grâu de panificaţie
 Rezistenţă foarte înaltă la iernare
 Plante de talie joasă, rezistenţă înaltă la polignire
 Rezistenţă înaltă la Pyrenophoroză şi Septorioză

Grâu de toamna 

Indicatori de calitate

Conţinutul de 
proteină 

mediu

Caracteristici fiziologice

Înălţimea plantei  
81 cm

Grupa de maturitate 
semitârzie

Caracteristici agronomice

Rezistenţă la iernare 
foarte bună 

Rezistenţă la polignire
înaltă-foarte înaltă 

Masa 1000 boabe
mare

Înspicarea 
medie

Numărul de boabe în spic 
mare

Rezistenţa la boli

Rugina galbenă Septorioza 
frunzelor 

înaltă – foarte înaltă 

Fuzarioaza

înaltă

Septorioza 
spicelor 

medie-înaltă

Sfâşierea frunzelor 

Făinare Rugina brună 

înaltăînaltă

înaltă

medie-înaltă 
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KWS MERIDIAN

ORZ DE TOAMNĂ 
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KWS MERIDIAN    

 Potenţial înalt de producţie
 Maturizare omogenă a boabelor şi paielor
 Rezistenţă înaltă la Ramularia
 Tolerant la termeni târzii de însămînţare
 Rezistenţă înaltă la virusul mozaiclului galben
 Masă hectolitrică înaltă

Orz de toamnă cu 6 rânduri de boabe în spic 

Indicatori de calitate

Greutatea 
hectolitrică 

medie

Caracteristici fiziologice

Înălţimea plantei  
99 cm

Grupa de maturitate 
medie

Caracteristici agronomice

Rezistenţă la iernare 
medie-înaltă 

Rezistenţă la polignire
medie

Masa 1000 boabe
mare-foarte mare 

Înspicarea 
medie

Numărul de boabe în spic 
medie-mare 

Rezistenţă la 
ruperea spicului 
medie

Rezistenţa la boli

Rugini
Pătarea 

reticulară 

medie-înaltă înaltă -foarte înaltă 

Piticirea galbenă 

Rhynchosporium Făinare

medie

înaltă

înaltă -foarte înaltă 

Rezistenţă la 
ruperea plantelor 
medie
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Masa 1000 boabe
mare-foarte mare 

Înspicarea 
medie

Numărul de boabe în spic 
medie-mare 

Rezistenţă la 
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medie

înaltă

înaltă -foarte înaltă 

Rezistenţă la 
ruperea plantelor 
medie
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KWS ETERNO

HIBRID DE SECARĂ  
DE TOAMNĂ 
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 Hibrid de generaţie nouă – randament în boabe faţă de hibrizii anteriori cu circa10%
 Rezistenţă înaltă la rugina brună şi Rhynchosporium
 Rezistenţă înaltă la cornul secarei – hibrid din tehnologia Pollen Plus

Hibrid de secară de toamna 

Pollen

PLUS

Caracteristici fiziologice

Înălţimea plantei  
130 сm

Masa 1000 boabe   
medie

Grupa de maturitate 
medie

Înspicarea
semitârzie

Caracteristici agronomice

Rezistenţă la iernare 
foarte bună 

Rezistență la polignire 
medie

Indicatori de calitate

Indice de cădere

Conţinutul de proteină 

Amilograma 
de vâscozitate 

Tempertura
 de cleisterizare 

Rezistenţa la boli

Rhynchosporium

Făinare

Cornul secarei 

Rugina 
brună 

înaltă înaltă – foarte înaltă 

Putregaiul 
rădăcinilor 

înaltă

medie – înaltă mediu-înaltă 

Clasa A

medie-înaltă mare

mic medie-înaltă 

Rezistență la 
scuturarea boabelor 
foarte înaltă

Rezistență la 
secetă 
înaltă
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