Tybalt
Najczęściej uprawiana psznica jara w Polsce!
Kraje rejestracji: Niderlandy, Niemcy, Belgia, Francja,
Wielka Brytania, Polska

Pszenica jara
przeówdkowa (A)

Stabilne plnowanie na najwyżsyzm
poziomie juz od 15 lat!
Odmiana przewódkowa, doskonała
w opóźnionym siewie
Przydatna na gleby o warunkach
opóźninego dojrzewania
Doskonała odproność na choroby i
wyjątkowe zdolności adptacyjne
do patogenów

TYBALT
Tybalt
Cechy agronomiczne

Odporność na choroby

Zimotrwałość

Mączniak prawdziwy

bardzo dobra

Hagberg/HFN

Rdza żółta

bardzo dobra

MTZ

wysoka

Gęstość w stanie zsypnym

wysoka

odmiana przewódkowa

Odporność na wyleganie
Wysokość
Sztywność słomy
Wczesność dojrzewania
Wczesność kwitnienia

bardzo dobra
niska

Rdza brunatna

sztywna

Septoriozy

średnio-późna

Fuzarioza kłosów

średnio-późna

DTR

Jakość ziarna

dobra
średnia
średnia
średnia

dobra

Zawrtość białka w %

dobra

Odporność na porastanie

dobra

Jakość wypiekowa: Odmiana jakościowa (A)

Żródło: Wiersum Plantbreeding BV, wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych COBORU 2020

Tybalt nadal znajduje się na Holenderskiej Liście Rekomendowanej od 2004 roku, i od momentu rejestracji w Polsce (2005)
do 2019 była nieprzerwanie wzorcem w badaniach PDO i nadal jest jedną z najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej w
Polsce. Niespotykane u innych odmian zdrowotność i wierność plonowania sprawiają, że spośród wszystkich 48 odmian, w
uprawie Tybalt stanowi niemal 30% całego rynku certyfikowanego materiału siewnego pszenic jarych w Polsce (wg danych z
PIORIN za rok 2020, 1164 ha z 3679 ha plantacji nasiennych obsiane było pszenicą Tybalt). Ten wynik odmiana utrzymuje
nieprzerwanie od 15 lat, i jest to niezaprzeczalny sukces hodowli Wiersum Plantbreeding B.V.
Tybalt ma również bardzo silną pozycję w zachodniej Europie, dobrze znany jest rolnikom w Wielkiej Brytanii, Holandii,
Francji i w Niemczech, co sprawia, że z łatwością znajduje nabywców w tych krajach. Tybalt to odmiana niezawodna i
wszechstronna - od wielu lat numer 1 na rynku europejskim.
Przedstawiciel na Polskę:
Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli
Roślin i Nasiennictwa ul. Celtycka 41 A, 62-800
Kalisz, T. +48 627670695, irkon@irkon.pl,
www.irkon.pl

Opis odmiany został przygotowany zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, biorąc pod uwagę wyniki badań rejestrowych oraz własne obserwacje. Wyklucza się
odpowiedzialność hodowcy w indywidualnych przypadkach uprawy, ponieważ warunki uprawy mogą podlegać znaczącym zmianom.
Wiersum Plantbreeding BV Zeefbaan 28 | 9672 BN Winschoten | T. +31 (0)597 41 28 51 E.
info@wiersum-plantbreeding.nl | www.wiersum-plantbreeding.nl
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