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Фитосанитарно Качество на зърното

Осигурете растеж на приходите си, като 
предпазите културата от болести като 
Fusarium sp.

много добро съчетание на агрономичесКи 
Качества
Мощната коренова система и силните стъбла 
осигуряват стабилност на растенията по 
време на вегетацията и в края на развитието 
им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със 
силни корени и здрави стъбла, намалявате 
риска от полягане на културата по време на 
вегетацията, причинено от силни ветрове. 
Освен това жътвата при тези хибриди може 
да се извърши по-късно, благодарение на 
намаления риск от полягане. В допълнение, 
мощната коренова система осигурява 
пълноценно усвояване на влагата и 
хранителните вещества от почвата. 

висоКо Качество на зърното
Продукцията е подходяща за хранително-
вкусовата промишленост.
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сУХовеи
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толерантност Към Полягане При 
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толерантност Към болести
По Кочаните

• Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.

• Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.
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За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg 
или се свържете с Вашия регионален представител на DEKALB®

ПреПоръчителна гъстота в зависимост от Производствената среда*

растения/дкарастения/дкарастения/дка
7000 - 75006500 - 70006000 - 6500

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна 
норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават 
добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА 
(< 700 КГ/ДКА)

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(700-1100 КГ/ДКА)

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1100 КГ/ДКА)

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg 
или се свържете с Вашия регионален представител на DEKALB®

DEKALB® е запазена търговска марка на Monsanto Technology LLC.
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