
Pšenice ozimá

PŮVOD: Capnor x SO 449

Pšenice ozimá

Agronomické vlastnosti

Mlynářská a pekařská jakost

Nejvhodnější termín setí Doporučený výsevek

Odrůdová agrotechnika – doporučení

Odolnost proti chorobám

IS Gordius 
Nová osinatá odrůda IS Gordius se zařazuje v nabídce Istropol Solary a.s. mezi pozdnější pšenice. Je to klasový 
typ odrůdy s nižší až střední odnožovací schopností. Výnos tvoří v první řadě velkým produktivním klasem.  
Má velmi dobrou suchovzdornost a střední odolnost proti vyzimování. Spolehlivě odolává proti kořenovým, listovým  
a klasovým chorobám. Vzácnou vlastností odrůdy IS Gordius je vynikající odolnost proti různým listovým skvrnitostem,  
o čem svědčí i výsledky registračních zkoušek z roku 2010. Za podmínek velmi vysokého infekčního tlaku těchto chorob 
výnosem vysoce převýšila průměr kontrolních odrůd.

odnožovací schopnost:  nižší – střední
zimovzdornost:   střední
výška rostliny:   100 – 110 cm
odolnost proti poléhání:  střední
ranost:    středně pozdní 

Pěstování doporučujeme hlavně v KVO a ŘVO. Vzhledem 
k velmi dobré odolnosti odrůdy proti listovým skvrnitostem 
se IS Gordius může dobře uplatnit v oblastech, kde je častý 
výskyt septorióz a jiných druhů listových skvrnitostí, které 
se podílejí na snižování výnosu ozimé pšenice. Případné 
řidší porosty dokáže IS Gordius dobře kompenzovat 
prodloužením klasu. Můžeme tomu napomáhat cílenou 
výživou, vyšší dávkou dusíku na jaře (50 – 70 kg ve stádiu 
BBCH 28 – 29). Vzhledem k vyššímu vzrůstu odrůdy  
a střední odolnosti proti poléhání by měla být v intenzivních 
podmínkách použita střední, popřípadě vyšší dávka 
morforegulátoru.

Hodnotami mlynářské a pekařské kvality a pádovým 
číslem splňuje IS Gordius požadavky pro elitní kategorii, 
má o něco nižší obsah bílkovin a mokrého lepku než 
je úroveň těchto ukazatelů u nejkvalitnějších odrůd 
solarského portfolia.

objemová hmotnost:  790 – 810 g/l
HTZ:    41 - 43 g
obsah mokrého lepku:  31 – 34 %
sedimentační hodnota:  52 – 60 ml
pádové číslo:   340 – 410 s
alveografická kvalita:  W = 235 – 355
    P/L = 0,5 – 1,2 
 

1.10. – 15.10. 4,3 – 5,0 MKS/ha

padlí travní:   7
rez pšeničná:   8
rez plevová:   8
listové skvrnitosti:  7,5
virózy:    středně odolná
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