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Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.
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1

Много бързо начално
развитие през есента.

4

Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.

2

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

5

Много добра устойчивост на ниски
температури и толерантност на
жълта вироза (TuYV).

3

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.

6

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

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

„Конвенционален хибрид с много висок
добивен потенциал и високо маслено
съдържание, който обединява силните
черти на генетиката Декалб като:
Устойчивост на разпукване на шушулките + толерантност на Жълта вироза
(TuYV) + толерантност на Фома (Rlm7).

СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Изключително стабилен и здрав хибрид
при различни условия, с дълги шушулки
и много добри разклонения.

Стабилен добив при отглеждане в различните
региони на страната, потвърден от данните
получени от нашите опитни и производствени
парцели.

Добро решение за фермерите, които
предпочитат хибриди с късен цъфтеж
като ДК ЕКСПАНШЪН.“

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

SEBASTIEN DERAEVE,
EMEA Crop Portfolio Solutions
Manager OSR & SB

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.

ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА
ФОМА
Комбинацията от RLM7 ген и полигенна
резистентност осигуряват изключителна и
трайна устойчивост на фома и гъвкавост при
използването на фунгициди.

* През 2021 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.
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ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 30-40 растения/m2.
Препоръчва се за всички среди на отглеждане.

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

