
АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИМСТВА

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.

1
Гъвкавият срок на сеитба 
осигурява стабилни и
здрави растения
през зимата.

2
Ранен хибрид, 
позволяващ 
поетапно прибиране 
на реколтата.

3

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ 
НА ШУШУЛКИТЕ ДА

СРЕДНАВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА
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ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО МНОГО ДОБРА
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РАЗВИТИЕ 
ПРЕЗ ЕСЕНТА

ДК ИМПЛЕМЕНТ CL

* През 2020 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само 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

CLEARFIELD   
Системата Clearfield е единственото решение 
за пълен и продължителен контрол на плевелите, 
включващи и широколистните видове от родовете 
Sinapis spp. и Raphanus spp.

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

БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА 
Способността на хибрида да развива бързо 
кореновата си система и листната си маса дава 
възможност за гъвкавост при сеитбата, което от 
своя страна осигурява достатъчно добро развитие 
на растенията преди настъпване на зимата.

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

Гъстота на сеитба: 40-45 растения/m2.

Реагира много добре на всички почвени типове, 
без изключения.

Препоръчително е да се прилагат растежни 
регулатори за оптимален растеж и развитие
на растенията.

АНГЕЛ ВУКОДИНОВ,  
„Вуки“ ООД,
гр. Съединение

„С хибридите DEKALB® работя от 10 
години и винаги сме били доволни от 
постигнатите резултати. Старата селекция 
беше с по-висок размер на растенията, 
което затрудняваше нашата работа, 
докато при новата селекция хибридите 
се отличават с компактни размери на 
растенията и това ни допада повече. 
С ДК ИМПЛЕМЕНТ CL работя от две години 
като за този хибрид мога да споделя, че 
няма толкова бърз растеж през есента, 
но през пролетта настигна и изпревари 
конкурентите. Нямали сме проблеми с 
напукване на шушулките при хибридите 
на DEKALB®. Миналата година реализирах 
добив от 421 кг/дка от ДК ИМПЛЕМЕНТ CL, 
като през тази година се надяваме и на 
по-високи резултати. Рапицата в моето 
стопанство е 1500 дка.“

ДК ИМПЛЕМЕНТ CL

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




