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Активни вещества:
Флуопиколид/Fluopicolide (200 g/L) + Флуоксастробин/
fluoxastrobin (150 g/L)

ФУНГИЦИД
SCENIC GOLD

Много добро действие срещу основни болести по
рапицата, оказващи влияние върху поникването и доброто
вкореняване на културата.
Подобрява поникването*

Активни вещества:
Флупирадифурон/Flupyradifurone (480 g/L)

ИНСЕКТИЦИД
BUTEO START

Системен инсектицид
Контролира основни вредители при рапицата като
рапичната стъблена бълха.
Безопасен за пчелите и с добър екотоксикологичен
профил.

Buteo® start
О СНОВНИ ПРЕ Д ИМС ТВА
О СНОВНИ ПРЕ Д ИМС ТВА

Ново активно вещество, вдъхновено
от природата

Две активни вещества за изключителен
контрол на ключовите ранни заболявания,
проявяващи се при рапичните култури

Добър екотоксикологичен профил
и безопасност за пчелите

Подобрен контрол срещу:

Ефикасен срещу ключови неприятели
в рапицата

-

Фома (Phoma),

-

Алтернария (Alternaria)

Защитава културата от ранно нападение
на земните бълхи

-

Кореново гниене (Rhizoctonia)

Системна защита до 4 седмици

Подобрява поникването на културата*

Безопасен за семена, останали
от предходната година

*спрямо нетретирани семена

Няма кръстосана устойчивост
на пиретроиди или CNI продукти

ВНИМАТЕЛНО ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕМЕНАТА, ТРЕТИРАНИ С ПЕСТИЦИДИ, КАТО СПАЗВАТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В
ЛИСТОВКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА, ПРИКРЕПЕНА КЪМ ВСЯКА ЕДНА ТОРБА, СЪДЪРЖАЩА ТРЕТИРАНИ СЕМЕНА.
Може да се наблюдава вариране в резултатите и развитието на растенията, които са тясно свързани и зависят от
агроекологичните условия на района и климатичните условия през съответната година.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени

ДК ЕКСТРЕМУС
Хибрид с висок добивен потенциал и много добро маслено съдържание,
характеризиращ се с двойна толерантност срещу фома

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

ДВОЙНА
ТОЛЕРАНТНОСТ
НА ФОМА

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ЗРЯЛОСТ

РАННА

ЦЪФТЕЖ

РАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ПРЕДИМСТВА

1

Двойна защита
срещу фома

2

Ранно възобновяване на
вегетацията през пролетта и
активен растеж

3

Компактни на височина растения,
улесняващи в голяма степен жътвата

* 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.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСТРЕМУС
Хибрид с висок добивен потенциал и много добро маслено съдържание,
характеризиращ се с двойна толерантност срещу фома

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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.

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

„ДК ЕКСТРЕМУС е високодобивен
хибрид с високо маслено
съдържание.
Характеризира се с много добра
устойчивост на разпукване на
шушулките и добра здравина
на стъблото, заедно с високо
ниво на издръжливост срещу
фома и добра толерантност
на светли листни петна.“

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

MATTHEW CLARK,
Технически Отдел
DEKALB®

РАННО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА
РАСТЕЖА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.
Препоръчителна е употреба на растежни
регулатори през есента, особено при
ранна сеитба.

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

ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН НОВ
Конвенционален хибрид с висок добивен потенциал и стабилност,
толерантен на Жълта вироза (TuYV) и гъвкав период на сеитба

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК
ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
ДВОЙНА
ТОЛЕРАНТНОСТ
НА ФОМА
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ ЖЪЛТА
ВИРОЗА

ЗРЯЛОСТ

РАННА

ЦЪФТЕЖ

РАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ОТЛИЧНА

ПРЕДИМСТВА

1

4

Хибридите на DEKALB®
осигуряват много добри печалби
благодарение на изключителната
си продуктивност.
Много бързо начално развитие
през есента.

2

Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.

5

Двойна защита
срещу фома.

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само с Acceleron Elite третиране.
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН НОВ
Конвенционален хибрид с висок добивен потенциал и стабилност,
толерантен на Жълта вироза (TuYV) и гъвкав период на сеитба

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА
ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.

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.

„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.

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®

ДК ЕКСАЙТЕД

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
СТАБИЛНОСТ НА
ДОБИВА

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
МНОГО ДОБРО
МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ ЖЪЛТА
ВИРОЗА

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОРАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНО ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ВИСОК
ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

ПРЕДИМСТВА

1

4

Много бързо начално
развитие през есента.

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

2

5

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

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.

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

6

Много добър добивен потенциал и
отлично маслено съдържание.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСАЙТЕД
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„От години сеем хибриди само на Декалб
и не мислим да ги заменяме, тъй като
генетиката се развива и усъвършенства
непрекъснато, а и това се доказва от новия
хибрид ДК ЕКСАЙТЕД. Засяхме го за първи
път тази есен и към момента се развива
много добре и видимо има голям потенциал
за висок добив. Спряхме се на този хибрид,
защото съдържа всички предимства,
необходими за постигането на един висок
добив а именно: много бърз старт на есен
,което се доказа този сезон въпреки сушата;
толерантност на жълта вироза (TuYV), много
добра студоустойчивост, устойчивост на
разпукване на шушулките и не на последно
място - семената са фабрично третирани
с Бутео Старт, който ги предпазва от
неприятели.“

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.

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

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

АГРОТЕС АД - гр. Ямбол,
Обработваема площ:
15 000 дка

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.

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.
Препоръчва се за всички среди на отглеждане.

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

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

ДК ЕКСТАЙМ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК
ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

СТАБИЛНОСТ
НА ДОБИВА

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОРАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ОТЛИЧНА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДА

ПРЕДИМСТВА

1

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

2

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

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само със стандартно третиране (с фунгицид Integral Pro).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСТАЙМ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

,,Кооперацията обработва 10 000
дка земя. Традиционно залагаме
всяка година около 2000 дка
рапица. Изключително сме
доволни от хибридите на Декалб.
От конвенционалните залагаме
на ДК Екстайм. Хибридът се
отличава с много добро развитие
преди зимата, толерантен е към
болести и ниски температури.
Има отличен добивен потенциал и
е високоустойчив на разпукване.
Във времето сме забелязали,
че е подходящ за нашия регион.”

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

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.

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.

ТАТЯНА БАРОВА - aгроном,
Кооперация „Бъдеще“,
с.Бъдеще, oбл. Стара Загора

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

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на сеитба: 35-40 растения/m2.
Препоръчително е да се прилагат 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®

ДК ЕКСЕПШЪН

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОРАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ОТЛИЧНА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДА

СТАБИЛНОСТ
НА ДОБИВА

ЕФЕКТИВНО
УСВОЯВАНЕ НА
АЗОТА

ПРЕДИМСТВА

1

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

2

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

3

Оптимизирането на инвестициите е ключ към
рентабилност на стопанството. Хибридите
DEKALB® достигат своя максимален потенциал
независимо от това дали съдържанието на азот
в почвата е оптимално или ограничено.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСЕПШЪН
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„Стопанството ни обработва 6000 дка със
зърнено-житни култури, като 1000 дка
от тях са със зимна маслодайна рапица.
За втора година залагам на площите си
хибриди на DEKALB®, тъй като за мен
гарантираният висок добив е най-важен.
Съчетанието на характеристики като
бързо първоначално развитие и висока
устойчивост на разпукване на шушулките
са основните причини да избера генетиката
DEKALB®. Хибридът ДК Ексепшън ни
бе препоръчан от представителя на
компанията за регион Стара Загора и към
днешна дата нямам колебание, че изборът
ни беше правилен. Средният ни добив
миналата година беше 440 кг/дка.“

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба
заедно с изключителна производителност.

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

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.

АТАНАС МЕХАНДОВ,
собственик на
Зара Агрия ЕООД, с. Диня,
обл. Стара Загора

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.

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА
Оптимизирането на вложенията е от ключово
значение за фермерите. Хибридите DEKALB® достигат
своя максимален добивен потенциал без значение
дали количествата азот в почвата са оптимални или
ограничени.

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 35-45 растения/m2.
Висок добив, дори когато съдържанието на азот в почвата е
ограничено (в случаите, когато употребата на торове е забранена
от закона или в резултат на метеорологичните условия).
Давайки тази характеристика, ние не препоръчваме намаляване
на торовата норма за хектар.
Препоръчително е да се прилагат 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®

CHW462 НОВ
Среднокъсен конвенционален хибрид, отличаващ се с високо
маслено съдържание, висок добивен потенциал и стабилност

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК
ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ
ВИСОКО МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ

СТАБИЛНОСТ
НА ДОБИВА
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ ЖЪЛТА
ВИРОЗА

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОКЪСНА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОКЪСЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДОБРА

ПРЕДИМСТВА

1

Много бързо начално
развитие през есента.

2

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

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.

4

Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.

5

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

6

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

* 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.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

CHW462 НОВ
Среднокъсен конвенционален хибрид, отличаващ се с високо
маслено съдържание, висок добивен потенциал и стабилност

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.

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.

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®

ДК ЕКСПАНШЪН

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

ВИСОКО
МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВОСТ
КЪМ
РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОКЪСНА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОКЪСЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНО ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ДА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЛИЧНО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ОТЛИЧНА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДА

ПРЕДИМСТВА

1

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

2

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

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ЕКСПАНШЪН
АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА
ВИСОК ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добри печалби благодарение на
изключителната си продуктивност.

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

„Сял съм хибрида ДК Експаншън няколко
години подред. Проявява се като
изключително стабилен по отношение
на различните условия на средата
и много пластичен по отношение на
посевната норма. Най-добри резултати
отчитам при гъстота 25-30 реколтирани
растения. Също така впечатление
прави изключително бързото развитие
наесен, което позволява една идея
по-късна сеитба и много доброто
маслено съдържание. Безспорно, едно
от най-добрите качества на генетиката
е устойчивостта на разпукване на
шушулките, което е валидно с пълна
сила и за ДК Експаншън. Като цяло бих
препоръчал семена рапица Декалб, като
едни от най-утвърдените на пазара в
световен мащаб.“

ПЕНЧО ПЕНЧЕВ,
ЗКП „Хан Аспарух“,
гр. Исперих

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

ПРЕПОРЪКИ

Характерното развитие на хибрида осигурява
по-висока студо и зимоустойчивост.

Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.
Препоръчително е да се прилагат растежни
регулатори за оптимален растеж и развитие
на растенията.

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

ДК ИМПЛЕМЕНТ CL

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

РАНЕН
ЦЪФТЕЖ

БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

ЗРЯЛОСТ

РАННА

ЦЪФТЕЖ

РАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДА

ПРЕДИМСТВА

1

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.

2

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

3

Ранен хибрид,
позволяващ
поетапно прибиране
на реколтата.

* 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.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ИМПЛЕМЕНТ CL
АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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.

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

„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.“

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

АНГЕЛ ВУКОДИНОВ,
„Вуки“ ООД,
гр. Съединение

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 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.

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

ДК ИМУВ CL НОВ
Ранен Clearfield хибрид с добър добивен потенциал, добро развитие
преди зимата и устойчивост на разпукване на шушулките

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

РАНЕН
ЦЪФТЕЖ

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ЗРЯЛОСТ

РАННА

ЦЪФТЕЖ

РАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ИМУВ CL НОВ
Ранен Clearfield хибрид с добър добивен потенциал, добро развитие
преди зимата и устойчивост на разпукване на шушулките

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

CLEARFIELD
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.

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

ДК ИМПОРТЪР CL
Средноранен Клиърфийлд хибрид с добра толерантност на болести,
висок добивен потенциал и стабилност на резултатите

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
РАНЕН
ЦЪФТЕЖ

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
ВИСОКО
МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

РАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДОБРА

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ИМПОРТЪР CL
Средноранен Клиърфийлд хибрид с добра толерантност на болести,
висок добивен потенциал и стабилност на резултатите

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

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

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.

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

„Средноранен CL хибрид с ранен
цъфтеж, открояващ се с добро
поникване и развитие през есента,
добра биомаса и впечатляваща визия.
Тези характеристики позволяват
гъвкавост по отношение на сеитбата
и възможност за разтеглена жътва
при комбинацията му с хибриди с покъсна зрялост от нашето портфолио
(управление на риска). Хибридът се
отличава с висок добивен потенциал
и много добро маслено съдържание.
Растенията са здрави, с добре развита
коренова система и толерантни на
болести. Характерно за тях е и
устойчивостта на разпукване на
шушулките – черта, типична за
всички хибриди Декалб.“

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.

ТОДОР СТАНЧЕВ,
Market development
BAYER CropScience

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО
Високото маслено съдържание увеличава
стойността на готовия продукт чрез
допълнителните плащания за това.

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 40-45 растения/m2.
Препоръчително е да се прилагат растежни
регулатори за оптимален растеж и развитие
на растенията.

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

ДК ИМАРЕТ CL

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИСОК ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

СТАБИЛНОСТ
НА ДОБИВА

УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ СИНЯ КИТКА

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОРАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНА

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДА

ПРЕДИМСТВА

1

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

2

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

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.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ИМАРЕТ CL
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„Традиционно отглеждам хибриди на Декалб,
като ги разпределям по групи на зрялост.
Тази година имам четири хибрида на Декалб,
а именно ДК Имарет CL, ДК Импрешън CL,
ДК Имплемент CL и ДК Импортър CL.
Основният хибрид в моето стопанство е
Имарет. През годините той се доказа
като пластичен и подходящ за региона
на Пловдив. Именно от него получавам
най-добрия добив на моите полета.
Предимствата на селекцията на Декалб
са висока устойчивост на разпукване на
шушулките, висок добивен потенциал,
устойчивост на основните болести по
рапицата. Растенията са мощни, но
компактни, което улеснява жътвата.
Препоръчвам хибридите на Декалб на
своите колеги, поради изброените по-горе
отличителни качества на селекцията.
През изминалата година средния добив
от Имарет беше 442 кг/дка. В настоящата
година рапицата в моето стопанство е на
площ от 4000 дка.“

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.

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

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПАРАЗИТА
СИНЯ КИТКА
Хибрид DEKALB® с добра толерантност към
паразита синя китка на местата, заразени с този
вид плевел, особено ако е извършено и адекватно
третиране на посева.

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

СВЕТОСЛАВ РУСАЛОВ,
РУСАЛОВ ООД,
с. Труд

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
Високото маслено съдържание увеличава
стойността на готовия продукт чрез
допълнителните плащания за това.

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 25-40 растения/m2.
Реагира много добре при отглеждане на всички
почвени типове без изключения. Може да се
засява късно, благодарение на бързото си
развитие през есента.

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

ДК ИМОРТЪЛ CL НОВ
Средноранен Клиърфийлд хибрид с висок добивен потенциал, много добра толерантност
на ниски температури през зимата и толерантност на Жълта вироза (TuYV)

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ ЖЪЛТА
ВИРОЗА
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ
ПРЕЗ ЗИМАТА

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОРАННА

ЦЪФТЕЖ

СРЕДНОРАНЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ПРЕДИМСТВА

1

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

2

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.

* През 2021
2020 г.г. на
на българския
българския пазар
пазар ще
ще бъдат
бъдат предложени
предложени количества
количества исамо
със стандартно
със стандартно
третиране
третиране
(с фунгицид
(с фунгицид
Scenic
Scenic
Gold).
Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021
2020 Bayer
Bayer Group.
Group. Всички
Всички права
права запазени.
запазени.

ДК ИМОРТЪЛ CL НОВ
Средноранен Клиърфийлд хибрид с висок добивен потенциал, много добра толерантност
на ниски температури през зимата и толерантност на Жълта вироза (TuYV)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„Ново и иновативно решение от
Декалб за фермери, отглеждащи
рапица при интензивни условия.
Това е първият хибрид, който
комбинира CL с толерантност
към Жълта вироза (TuYV), както
и добра толерантност на Фома
и устойчивост на разпукване на
шушулките. Средноранен хибрид
с висок добивен потенциал и
добро развитие преди зимата,
който има заложби да стане
новия Клиърфийлд лидер в
близко бъдеще.“

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.

CLEARFIELD

SEBASTIEN DERAEVE,
EMEA Crop Portfolio Solutions
Manager OSR & SB

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.

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на сеитба: 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®

ДК ИМИНЕНТ CL
Устойчив Clearfield хибрид със стабилни резултати, независимо от почвеноклиматичните условия, отличаващ се с много добра толерантност на ниски
температури и устойчивост на разпукване на шушулките.

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
СТАБИЛНОСТ НА
ДОБИВА
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
МНОГО ДОБРО
МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ
УСТОЙЧИВОСТ
НА БОЛЕСТИ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОКЪСНА

ЦЪФТЕЖ

КЪСЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

МНОГО ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ВИСОК
ДОБИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ

ПРЕДИМСТВА

1

4

Много бързо начално
развитие през есента.

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

2

5

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

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.

Много добра устойчивост
на ниски температури и
толерантност на болести.

6

Много добър добивен потенциал и
отлично маслено съдържание.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold,
с Integral Pro и с Integral Pro+B300). Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

ДК ИМИНЕНТ CL
Устойчив Clearfield хибрид със стабилни резултати, независимо от почвеноклиматичните условия, отличаващ се с много добра толерантност на ниски
температури и устойчивост на разпукване на шушулките.

АТЕСТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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.

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

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.

„От 5 години сея хибриди рапица
на Декалб и съм се убедил в
множеството предимства и качества
на генетиката. Един от хибридите е
ДК Иминет CL, който заема около
50 процента от площите с рапица.
Иминент се доказа през годините
като много високодобивен, но и
същевремено със стабилен добив.
Средните ни добиви от този хибрид са
в рамките на 350-380 кг/дка. Отново
мислим да заложим на него и през
новия сезон, тъй като има много
добър старт наесен, шушулките не се
разпукват и е устойчив на болести.“
ГЕОРГИ ТЕНЕВ,
ЕТ „ Георги Иванов Тенев“,
с. Кукорево, обл. Ямбол
Обработваема площ:
6 500 дка

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

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Хибридите DEKALB® осигуряват много
добра печалба заедно с изключителна
производителност.

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 25-35 растения/m2.

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

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

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА
ТОЛЕРАНТНОСТ
КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ
ПРЕЗ ЗИМАТА
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ
МНОГО ДОБРО
МАСЛЕНО
СЪДЪРЖАНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТ
НА БОЛЕСТИ

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОКЪСНА

ЦЪФТЕЖ

КЪСЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

ОТЛИЧНА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЛИЧНО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ПРЕДИМСТВА

1

4

Много бързо начално
развитие през есента.

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

2

5

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

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.

Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.

6

Много добра устойчивост на ниски
температури и толерантност на болести.

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Integral Pro).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„Стопанството отглежда 10 000 дка
земя. Тази година сме заложили
1 800 дка рапица. Винаги сме
извеждали опити и с други фирми,
предлагащи семена маслодайна
рапица. Декалб се наложи в годините
и тази година семената Деклаб
представляват 80% от площите ни.
Хибридът ДК Импрешън CL е с
много бърз старт през есента, висока
толерантност към ниски температури
и с по-късен цъфтеж. Това ни дава
гаранция, че няма да имаме повреди
от късните слани, характерни за
района. Хибрид с високо съдържание
на масло и устойчив на разпукване
на шушулките.“

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

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

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.

ТОНИ МИЛЕНКОВА,
собственик на
Агромениджмънт систем ООД
с. Богданово, обл. Сливен

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

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на посева: 30-45 растения/m2.
Препоръчително е да се прилагат 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®

ДК ИМПРИНТ CL НОВ
Среднокъсен Clearfield хибрид със силна комбинация от характеристики:
толерантност на болести, устойчивост на разпукване на шушулките,
устойчивост на полягане и висок добивен потенциал

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТ
НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

ДВОЙНА
ТОЛЕРАНТНОСТ
НА ФОМА

БЪРЗО
РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА

ЗРЯЛОСТ

СРЕДНОКЪСНА

ЦЪФТЕЖ

КЪСЕН

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА

СРЕДНО ВИСОКИ

ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО

МНОГО ДОБРА

МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРО

УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ
НА ШУШУЛКИТЕ

МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

МНОГО ДОБРА

ПРЕДИМСТВА

1

4

Много бързо начално
развитие през есента.

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

2

5

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

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.

Много добър добивен
потенциал и отлично
маслено съдържание.

6

Много добра устойчивост на ниски
температури и толерантност на болести.

* През 2021
2020 г.г. на
на българския
българския пазар
пазар ще
ще бъдат
бъдат предложени
предложени количества
количества исамо
със стандартно
със стандартно
третиране
третиране
(с фунгицид
(с фунгицид
Scenic
Scenic
Gold).
Gold).
Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.
© 2021
2020 Bayer
Bayer Group.
Group. Всички
Всички права
права запазени.
запазени.

ДК ИМПРИНТ CL НОВ
Среднокъсен Clearfield хибрид със силна комбинация от характеристики:
толерантност на болести, устойчивост на разпукване на шушулките,
устойчивост на полягане и висок добивен потенциал

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТЕСТАТ

ACCELERON® ELITE
ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

„Късен CL хибрид с много добро
развитие, впечатляваща визия,
добър добивен потенциал и
добра толерантност на болести.
Това е най-добрия кандидат,
който може да замести
ДК Импрешън CL в
късния сегмент.“

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.

SEBASTIEN DERAEVE,
EMEA Crop Portfolio Solutions
Manager OSR & SB

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.

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

ПРЕПОРЪКИ
Гъстота на сеитба: 30-40 растения/m2.
Препоръчва се за средна и високо-интензивна
среда на отглеждане (>300 кг/дка).

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

ХИБРИДИТЕ DEKALB®
2021 ГОДИНА
Устойчивост
на разпукване
на шушулките

Двойна
устойчивoст
на Фома

Повече информация може да получите
на www.dekalb.bg

Толерантност
Високо
към ниски
съдържание
температури
на масло
през зимата

Стабилност
на
добивите

Здравина
на
стъблото

Clearfield®

Ефективно
усвояване
на азота

Препоръчителна
гъстота на
сеитба
(растения/m2)

—

25 - 35

ХИБРИД

Зрялост

ДК ЕКСТРЕМУС

РАННА

—

ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН

РАННА

—

ДК ЕКСАЙТЕД

СРЕДНО
РАННА

—

—

25 - 35

ДК ЕКСТАЙМ

СРЕДНО
РАННА

—

—

35 - 40

ДК ЕКСЕПШЪН

СРЕДНО
РАННА

—

CHW462

СРЕДНО
РАННА

—

—

30 - 40

ДК ЕКСПАНШЪН

СРЕДНО
КЪСНА

—

—

25 - 35

—

40 - 45

—

35 - 40

35 - 45

ДК ИМПЛЕМЕНТ CL

РАННА

ДК ИМУВ CL

РАННА

—

30 - 40

ДК ИМПОРТЪР CL

СРЕДНО
РАННА

—

40 - 45

ДК ИМАРЕТ CL

СРЕДНО
РАННА

—

25 - 40

ДК ИМОРТЪЛ CL

СРЕДНО
РАННА

—

30 - 40

ДК ИМИНЕНТ CL

СРЕДНО
КЪСНА

—

25 - 35

ДК ИМПРЕШЪН CL

СРЕДНО
КЪСНА

—

30 - 45

ДК ИМПРИНТ CL

СРЕДНО
КЪСНА

—

30 - 40

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

—

—

ИЗБОРЪТ

Е ТВОЙ!

Програма за растителна защита
при рапица
ЕСЕННО
ТРЕТИРАНЕ
Тилмор®

ПРОЛЕТНО
ТРЕТИРАНЕ
Тилмор®

фома

Бoлести

Фоликур®

склеротиния

Пропулс®

цилиндроспориоза

Неприятели

рапичен
цветояд
рапичен
стъблен
скритохоботник

Децис® 100 ЕК

листни
въшки
шушулков
хоботник

СЕИТБА

5-7 ЛИСТ

БУТОНИЗАЦИЯ

РАНЕН
ЦЪФТЕЖ

КРАЙ НА
ЦЪФТЕЖ

ФОРМИРАНЕ
НА
ШУШУЛКАТА

СПЕЦИАЛИСТЪТ
за склеротиния,
алтернария и
цилиндроспориоза
в рапица

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВАШИЯ РАЙОН,
ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ КЪМ УСПЕХА.
ЖЕЧО МУРЗОВ

МИЛЕН МИЛЬОВ

ВИОЛЕТА ДИКОВА

Регионален мениджър
(Централна Северна и Западна България)
Мобилен тел. (+359) 889 606 077
E-mail: milen.milyov@bayer.com

Регионален мениджър
(Североизточна България)
Мобилен тел.: (+359) 888 000 199
E-mail: violeta.dikova@bayer.com

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ

Mениджър Ключови клиенти
(Плевен, Ловеч, Враца)
Мобилен тел. (+359) 884 230 222
E-mail: radostina.dimitrova@bayer.com

Мениджър Ключови клиенти
(Североизточна България)
Мобилен тел.: (+359) 889 297 797
E-mail: radoslav.mihalev@bayer.com

ТОДОР МОСКОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ

Мениджър Ключови клиенти
(Русе, В.Търново, Разград, Търговище)
Мобилен тел. (+359) 882 525 333
E-mail: todor.moskov@bayer.com

Регионален представител
(Варна)
Мобилен тел.: (+359) 885 385 833
E-mail: aleksandar.dimitrov.ext@bayer.com

Мениджър ключови клиенти
(Южна България)
Мобилен тел.: (+359) 882 529 378
E-mail: iliya.bibishkov@bayer.com

АНТОН ЯНЧЕВ

МАРИНА АНГЕЛОВА

Регионален представител
(Югозападна България)
Мобилен тел.: (+359) 882 218 658
E-mail: anton.yanchev@bayer.com

Регионален представител
(Шумен, Разград)
Мобилен тел.: (+359) 889 810 567
E-mail: marina.angelova@bayer.com

АНГЕЛ КОСЕВ

БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Регионален представител (Видин и Монтана)
Мобилен тел.: (+359) 878 991 057
E-mail: boyan.veselichki.ext@bayer.com

Регионален представител (Добрич)
Мобилен тел.: (+359) 877 178 206
E-mail: mihail.mihaylov@bayer.com

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Регионален представител
(Велико Търново, Габрово, Русe)
Мобилен тел.: (+359) 884 134 272
E-mail: Dimitar.Todorov@bayer.com

Регионален представител
(Варна, Добрич, Силистра)
Мобилен тел.: (+359) 878 960 192
E-mail: georgi.petrov.ext@bayer.com

ИВАН АНАСТАСОВ

ТИХОМИР ХРИСТОВ

Регионален представител (Плевен, Ловеч)
Мобилен тел.: (+359) 884 533 989
E-mail: ivan.anastasov.ext@bayer.com

Регионален представител (Силистра)
Мобилен тел.: (+359) 884 088 006
E-mail: tihomir.hristov@bayer.com

ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТКОВ

ЦВЕТА ПОПОВА

Регионален представител (Плевен, Враца)
Мобилен тел.: (+359) 877 121 663
E-mail: lachezar.tsvetkov@bayer.com

Регионален представител (Търговище, Разград)
Мобилен тел.: (+359) 889 351 779
E-mail: tsveta.popova@bayer.com

ДЕЙВИД ЛАЛОВ

НЕНЧО РОГОВ

Регионален Специалист
Продажби, Развитие и Маркетинг
(Централна Северна и Западна България)
Мобилен тел.: (+359) 879 098 091
E-mail: deyvid.lalov.ext@bayer.com

Регионален Специалист
Продажби, Развитие и Маркетинг
(Североизточна България)
Мобилен тел.: (+359) 888 732 025
E-mail: nencho.rogov@bayer.com

Търговски директор България
Мобилен тел. (+359) 888 691 384
E-mail: jetcho.murzov@bayer.com

НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ
Мениджър Ключови Клиенти
(Дистрибутори)
Регионален Мениджър
(Южна България)
Мобилен тел.: (+359) 889 788 195
E-mail: nikolay.cherkezov@bayer.com

ИЛИЯ БИБИШКОВ

Представител ключови кленти (Лозя)
Регионален представител
(Ямбол, Сливен, Хасково)
Мобилен тел.: (+359) 878 480 376
E-mail: angel.kosev@bayer.com

ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ
Регионален представител
(Стара Загора, Сливен)
Мобилен тел.: (+359) 889 351 838
E-mail: vladimir.valchev@bayer.com

ПАВЕЛ ПАВЛОВ
Регионален представител
(Пазарджик, Пловдив)
Мобилен тел.: (+359) 877 311 828
E-mail: pavel.pavlov.ext@bayer.com

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА
Регионален Специалист Продажби,
Развитие и Маркетинг (Южна България)
Мобилен тел.: (+359) 877 519 764
E-mail: ivelina.stefanova.ext@bayer.com
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