
SIVERT (040048)

Varietat de gra mig, 
perlada, cicle mig, 
resistent al gitat, 
potencial productiu 
elevat, bon rendiment 
en molí. S‘ aconsella 
fer tractaments 
fungicides en 
condicions de risc.

Empresa obtentora: IVIA

CICLE (dies) 120-130
ALÇADA (cm) 75
RESISTÈNCIA 
GITAT alta
PRODUCCIÓ (kg/ha) 8000
NAIXENÇA 
(plantes/m2) 144
RESISTÈNCIA 
PYRICULARIA mitja
L (mm) 5,25
a (mm) 2,81
% PERLATS 10
% SENCERS 63



GAVINA (040049)

Empresa obtentora: IVIA

CICLE (dies) 120-130
ALÇADA (cm)
RESISTÈNCIA 
GITAT
PRODUCCIÓ (kg/ha)
NAIXENÇA 
(plantes/m2)
RESISTÈNCIA 
PYRICULARIA
L (mm)
a (mm)
% PERLATS
% SENCERS

75
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mitja
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2,81
10
63

Varietat de gra mig, 
no perlada, cicle curt, 
no es gita, potencial 
productiu elevat, 
rendiment en molí
adequat. S’aconsella 
fer tractaments 
contra Pyricularia en 
condicions de risc.



Varietat de gra mig i 
perlat, cicle llarg, 
producció elevada, 
no es gita, 
rendiment en molí
adequat. S‘aconsella 
fer tractaments 
contra Pyricularia en 
condicions de risc.

Empresa obtentora: Copsemar

CICLE (dies) 140-150
ALÇADA (cm) 70
RESISTÈNCIA
GITAT alta
PRODUCCIÓ (kg/ha) 8100
NAIXENÇA
(plantes/m2) 150
RESISTÈNCIA
PYRICULARIA mitja
L (mm) 5,2
a (mm) 2,9
% PERLATS 79,4
% SENCERS 65

BENDRET (040062)(Benverd)



Varietat de gra mig i 
perlat, cicle mig - curt, 
resistent al gitat, 
producció elevada i 
bon rendiment en 
molí. S‘ aconsella fer 
tractaments contra 
Pyricularia en 
condicions de risc.

Empresa obtentora: Copsemar

BENISANTS (040061)

CICLE (dies) 120-130
ALÇADA (cm) 86
RESISTÈNCIA
GITAT alta
PRODUCCIÓ (kg/ha) 7400
NAIXENÇA
(plantes/m2) 132
RESISTÈNCIA
PYRICULARIA mitja
L (mm) 5,3
a (mm) 3,02
% PERLATS 72
% SENCERS 67



JSENDRA (020471)

Varietat de gra mig i 
perlat, cicle mig -
curt, resistent al 
gitat, delicada a la 
naixença; producció
bona, i bon 
rendiment en molí. 
Resistent a 
Pyricularia.

Empresa obtentora: IVIA

CICLE (dies) 129-132
ALÇADA (cm) 55 + panicula
RESISTÈNCIA
GITAT alta
PRODUCCIÓ
(kg/ha) 6600
NAIXENÇA
(plantes/m2) 60
RESISTÈNCIA
PYRICULARIA bona
L (mm) 5.2
a (mm) 2,8
% PERLATS 90
% SENCERS 65



Varietat de gra llarg, 
cicle curt, no es gita,  
producció elevada i 
adequat rendiment 
en molí. Resistent a 
Pyricularia.

Empresa obtentora: IVIA

CORMORAN (040050)

CICLE (dies) 120-130
ALÇADA (cm) 83
RESISTÈNCIA
GITAT alta
PRODUCCIÓ (kg/ha) 8000
NAIXENÇA 
(plantes/m2) 150
RESISTÈNCIA 
PYRICULARIA alta
L (mm) 7,5
a (mm) 1,8
% PERLATS 6
% SENCERS 60



Varietat de gra llarg i 
cristal·lí, cicle curt, 
no es gita, 
producció alta, bon 
rendiment en molí. 
S' aconsella fer 
tractaments contra 
Pyricularia en 
condicions de risc.

Empresa obtentora: Copsemar

RIPALLO (040060) (Palacios)

CICLE (dies) 120-130
ALÇADA (cm) 87
RESISTÈNCIA
GITAT alta
PRODUCCIÓ (kg/ha) 7000
NAIXENÇA
(plantes/m2) 150
RESISTÈNCIA
PYRICULARIA mitja
L (mm) 7,28
a (mm) 2
% PERLATS 3
% SENCERS 57
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