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ПРЕДИМСТВА

1

Ранен хибрид, позволяващ
поетапно прибиране на
реколтата

2

Гъвкавият срок на сеитба
осигурява стабилни и
здрави растения.

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.

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

„Ранен CL хибрид с много добро
поникване и развитие преди
зимата, с компактни на височина
растения. Хибридът е подходящо
решение за Южна България като
притежава много добър добивен
потенциал, раннозрялост и
добра толерантност на Фома.“

БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА
SEBASTIEN DERAEVE,
EMEA Crop Portfolio Solutions
Manager OSR & SB

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.

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.

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

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
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