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

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.

ПРЕДИМСТВА
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Хибридите на DEKALB®
осигуряват много добри печалби
благодарение на изключителната
си продуктивност.
Много бързо начално развитие
през есента.
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Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.
Двойна защита
срещу фома.
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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.

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

„Отличен нов ранен конвенционален
хибрид, адаптиран за всички среди
и пазари, където силното развитие
преди зимата, добрия агрономически
пакет и стабилност на добива са
ключов фактор за успех.
Хибридът комбинира добра
толерантност на Жълта вироза (TuYV),
толерантност на Фома (Rlm7) и стабилен
и висок добив – много добро решение
за фермерите, които търсят добро и
стабилно решение в средноранния
сегмент конвенционална рапица.“

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.

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

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само с Acceleron Elite третиране.
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
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ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 35-40 растения/m2.
Препоръчва се за средна и високо-интензивна
среда на отглеждане (>300 кг/дка).
Гъвкав период на сеитба.
Препоръчителна е употреба на растежни
регулатори през есента и пролетта за
оптимално развитие на растенията.

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

