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ПРЕДИМСТВА

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

4
Много добър добивен 
потенциал и отлично
маслено съдържание.

5
Много добра устойчивост на ниски 
температури и толерантност на болести.6

МНОГО ДОБРО 
МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

Много бързо начално 
развитие през есента.1

Стабилност на добива година 
след година, независимо от 
почвените и метеорологичните 
условия.

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

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА БОЛЕСТИ

Clearfield хибрид с отлични агрономически характеристики и отличен 
добивен потенциал. Подходящ за отглеждане при интезивни технологии.

* 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.



ДК ИМПРЕШЪН CL

ПРЕПОРЪКИ

АТЕСТАТ

Гъстота на посева: 30-45 растения/m2.

Препоръчително е да се прилагат растежни 
регулатори през есента и пролетта за 
оптимално  развитие на растенията.

„Фирмата обработва 8000 дка с полско 
производство, от които залага на 1500 дка 
зимна маслодайна рапица. Отглеждаме 
рапица вече 14 години. Всяка година 
залагаме опити, на база на които избираме 
хибридите за нашето производство. 
Традиционно тестваме 3-4 компании, 
предлагащи на българския пазар семена 
от зимна маслодайна рапица. От 5 години 
засяваме 100% от площите си с рапица 
DEKALB®. Причината е, че тези хибриди ни 
дават спокойствие относно прибирането на 
рапицата. Първо свършваме с пшеница и 
едва тогава прибираме рапицата и то без 
загуби от разпукване на шушулката. Този 
сезон с най-голям дял в производстото ни е 
хибрида ДК ИМПРЕШЪН CL. Причината е,
че при нас има повратни студове, той обаче 
е с по късен цъфтеж и това ни дава гаранция, 
че няма да има повреди. Освен това мисля, 
че за нашите почвени типове /кафяви горски 
и глинести почви/ е изключително подходящ.“

БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА
Устойчив хибрид с много добре развита 
коренова система, способен да се справи с 
предизвикателствата на времето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Clearfield хибрид с отлични агрономически характеристики и отличен 
добивен потенциал. Подходящ за отглеждане при интезивни технологии.

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. 

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. 

КРАСИМИР ДИМИТРОВ,  
съсобственик на
,,Макриста“ ООД, с. Руен,
обл. Бургас

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




