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PŮVOD: (Axis x Mv Magvas) x Axis

Agronomické vlastnosti

Mlynářská a pekařská jakost

Nejvhodnější termín setí Doporučený výsevek

Odrůdová agrotechnika – doporučení

Odolnost proti chorobám

IS Carnea 
IS Carnea je nová suchovzdorná osinatá odrůda s vysokým obsahem kvalitního lepku a bílkovin. I přes svoji ranost 
vyniká vysokou zimovzdorností a mrazuvzdorností, která je na úrovni nejlepších odrůd sortimentu ozimé pšenice. 
Odrůda je středního vzrůstu s průměrnou výškou porostu 95 – 105 cm, má střední až vyšší odnožovací schopnost.        
IS Carnea má dobrou odolnost proti rzi pšeničné i travní a dalším listovým chorobám, taktéž i chorobám klasů.                                             
Je středně citlivá na septoriózy a další druhy listových skvrnitostí. Cennou vlastností odrůdy je velmi dobrá tolerance 
proti virózám.

odnožovací schopnost:  vyšší
zimovzdornost:   velmi vysoká
výška rostliny:   95 – 105 cm
odolnost proti poléhání:  středně odolná
ranost:    velmi raná 

IS Carnea je odrůdou především kukuřičné a řepařské 
oblasti, kde hlavní fáze nalévání zrna se většinou končí 
do nástupu prvních tropických dní a tím se nejlépe 
může uplatnit suchovzdornost odrůdy. Díky vysoké 
mrazuvzdornosti, je vhodná pro pěstování i v severnějších 
regionech a díky osinatosti i v oblasti výskytu vysoké 
zvěře. Vzhledem ke střední odolnosti odrůdy proti poléhání 
je v intenzivnějších podmínkách pěstování doporučeno 
použít nižší až střední dávku morforegulátoru na zkrácení 
a zpevnění stébla.

IS Carnea má vysoké a stabilní hodnoty všech 
rozhodujících parametrů mlynářské a pekařské kvality 
na úrovni kategorie E. Při dodržení zásad technologie 
pěstování je vhodná na produkci pšenice v nejvyšší třídě 
jakosti.

objemová hmotnost:  790 – 820 g/l
HTZ:    42 – 45 g
obsah mokrého lepku:  33 – 37 %
sedimentační hodnota:  53 – 59 ml
pádové číslo:   310 – 390 s
alveografická kvalita:  W = 215 – 330
    P/L = 0,6 – 1,2

1.10. – 20.10. 4,3 – 4,8 MKS/ha

padlí travní:   7
rez pšeničná:   7                                
rez plevová:   6
listové skvrnitosti:  6 – 7
virózy:    vyšší odolnost
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