
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИМСТВА

Хибридите DEKALB® 
осигуряват много добри 
печалби благодарение 
на изключителната 
си продуктивност. 

1
Устойчиво високото маслено 
съдържание добавя 
допълнителна стойност към 
добива чрез получаване 
на премия за по-високо 
съдържание на масло.

2
Генетически обусловената устойчивост на 
разпукване на шушулките свежда до минимум 
загубите на добив преди и по време на 
прибиране на реколтата, както и намалява 
броя на самосевките.  

3

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ 
НА ШУШУЛКИТЕ ОТЛИЧНА

СРЕДНОВИСОКАВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА
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ДК ЕКСПАНШЪН

* През 2020 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold). 
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕПОРЪКИ

АТЕСТАТ

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ 
НА ШУШУЛКИТЕ 
Генетично определената устойчивост 
свежда до минимум загубите на добив 
и намалява броя на самосевките, 
като предотвратява разпукването 
на шушулките преди и по време на 
прибиране на реколтата.

ВИСОК ДОБИВЕН 
ПОТЕНЦИАЛ 
Хибридите DEKALB® осигуряват 
много добри печалби 
благодарение на изключителната 
си продуктивност.

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО
Устойчиво високото маслено съдържание 
добавя допълнителна стойност към добива 
чрез получаване на премия за по-високо 
съдържание на масло.

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА
Характерното развитие на хибрида 
осигурява по-висока студо и 
зимоустойчивост. 

Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.

Препоръчително е използването на растежни 
регулатори през есента и пролетта с цел 
оптимизиране на структурата на посева.

ПЕНЧО ПЕНЧЕВ,  
ЗКП „Хан Аспарух“,
гр. Исперих

„Сял съм хибрида ДК Експаншън няколко 
години подред. Проявява се като 
изключително стабилен по отношение 
на различните условия на средата 
и много пластичен по отношение на 
посевната норма. Най-добри резултати 
отчитам при гъстота 25-30 реколтирани 
растения. Също така впечатление 
прави изключително бързото развитие 
наесен, което позволява една идея 
по-късна сеитба  и много доброто 
маслено съдържание. Безспорно, едно 
от най-добрите качества на генетиката 
е устойчивостта на разпукване на 
шушулките, което е валидно с пълна 
сила и за ДК Експаншън. Като цяло бих 
препоръчал семена рапица Декалб, като 
едни от най-утвърдените на пазара в 
световен мащаб.“

ACCELERON® ELITE 
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

ДК ЕКСПАНШЪН

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




