WPB Skye
Kraje rejestracji: Szwecja, Polska
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Source: Wiersum Plantbreeding BV

Odmiana WPB Skye, zarejestrowania również w Szwecji, ze względu na doskonałe wyniki plonowania została przyjęta do
Polskiego Rejestru w 2016 roku już po 2 latach badań. Podobnie jak Tybalt - jej poprzedniczka z hodowli Wiersum Plant
Breeding - odmiana WPB Skye wyróżnia się doskonałym plonowaniem, oraz wysoką odpornością na choroby liści i kłosa.
Ze względu na krótką, sztywną słomę doskonale reaguje na zwiększone nawożenie azotowe co zapewnia wysokie plony
na poziomie agrotechniki a2. Jej solidną jakość chlebową ziarna (A) w skupie zapewnią wysoka masa 1000 ziarn, wysoka
zawartość białka (13,4% suchej masy wg badań rejestrowych COBORU 2015), bardzo wysoka liczba opadania Hagberga
(350s
w
2015
wg.
COBORU)
oraz
odporność
na
wczesne
porastanie
w
kłosie.
Pod względem plonowania WPB Skye nie odstaje od czołówki odmian chlebowych jakościowych (A). W województwach
lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim pszenica WPB SKYE na przestrzeni ostatnich 5 lat utrzymuje plonowanie
na poziomie minimum 100% wzorca (wyniki doświadczeń PDO COBORU 2020,
tabela 5)
(źródło: https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/Wstepne_wyniki_PDO/WWPO_Zbozajare_2020.pdf)

Dystrybucja w Polsce:
Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie
Hodowli Roślin i Nasiennictwa
ul. Celtycka 41 A, 62-800 Kalisz,
+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.
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