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Skorpion
Ozimá pšenice
Odrůda vznikla v rámci výzkumného záměru
0002700604 a projektů QI91B095 a QJ1210257
MZe ČR

pšenice s modrým aleuronem zrna
registrace v roce 2012 v Rakousku
kvalita zrna na úrovni B, má
vysokou HTS, nízkou objemovou
hmotnost zrna, vysoký obsah
bílkovin, vysoký Zelenyho test,
vysokou vaznost mouky, nízkou
stabilitu těsta, střední objem pečiva
zrno obsahuje antokyany, jedná se o látky
s antioxidačním účinkem a příznivým vlivem na zdraví
konzumentů
středně pozdní až pozdní
střední délka stébla
méně odolná k vyzimování, padlí travnímu,
rzi pšeničné a fuzáriu klasu
nedoporučuje se pěstovat po horší předplodině
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