
Hibrizii DEKALB își valorifică eficient 
pachetul genetic, astfel încât 
performanțele lor de producție aduc 
profit în ferme.

Conținutul ridicat de ulei aduce valoare 
adăugată produsului, deoarece atrage 
după sine beneficiile financiare care se 
acordă pentru această caracteristică.

Toleranță care minimizează pierderile de 
producție și reduce apariția samulastrei 
în urma scuturării semințelor înaintea 
recoltării și în timpul acesteia.

Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA 
BOABELOR DIN SILICVE DA

TALIE ÎNALTĂTALIA PLANTEI

CONȚINUT DE ULEI EXCELENT

TOLERANȚĂ LA GER DA

MATURITATE TIMPURIU

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE 
A TULPINII BUNĂ

CONȚINUT 
RIDICAT ÎN ULEI

POTENȚIAL 
RIDICAT 
DE PRODUCȚIE

TOLERANȚĂ 
LA SCUTURAREA 
BOABELOR 
DIN SILICVE
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Hibrizii DEKALB își valorifică eficient 

SPECIFICAȚII



TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA 
BOABELOR DIN SILICVE 
Toleranță care minimizează pierderile de producție și 
reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor 
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ 
Capacitatea hibridului de a-și dezvolta masa radiculară și 
foliară oferind o fl exibilitate a epocii de semănat.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT 
Hibrizii DEKALB își valorifi că efi cient pachetul genetic, 
astfel încât performanțele lor de producție aduc profi t 
în ferme.

STABILITATE A PRODUCȚIEI
Producții stabile în diferite regiuni, potrivit datelor din 
loturile tehnice și comerciale.

CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI 
Conținutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată 
produsului, deoarece atrage după sine benefi ciile 
fi nanciare care se acordă pentru această caracteristică.

Densități 35-40 plante/mp – fl exibil pentru epoca de 
semănat.

Recomandăm fertilizarea în primăvară în 2 fracții, dar nu 
foarte târziu datorită restartului timpuriu și a dezvoltării 
viguroase a plantelor.

Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în 
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii 
plantei. 

Tratat cu

CARACTERISTICI INDICAȚII TEHNICE
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sau contactați reprezentanții DEKALB: www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer. 




