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Tratat cu

Hibrid nou CL, cu o combinație uimitoare 

de caracteristici: dezvolatare foarte bună 

în toamnă, dublă rezistență la phoma 

(RLM7) și rezistență la scuturare alături de 

tehnologia CL.

Toleranța la scuturare minimizează 

pierderile de producție și reduce apariția 

samulastrei.

Dezvoltarea foarte bună în toamnă îi oferă 

acestuia o toleranță crescută în condiții de 

îngheț și iarnă aspră.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA 
BOABELOR DIN SILICVE DA

TALIE MEDIETALIA PLANTEI

CONȚINUT DE ULEI

MATURITATE

FOARTE BUNĂ

SEMI-TARDIV

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE 
A TULPINII FOARTE BUNĂ

DK IMPRINT CL

SPECIFICAȚII

BENEFICII
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PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE

Hibrid nou CL cu o combinație uim

POTENȚIAL 
RIDICAT 
DE PRODUCȚIE

DEZVOLTARE 
RAPIDĂ ÎN 
TOAMNĂ

DUBLĂ 
TOLERANȚĂ
LA PHOMA
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TOLERANȚĂ 
LA SCUTURAREA 
BOABELOR 
DIN SILICVE

HIBRID NOU

DATE DE PRODUCȚIE 2020 DIN REȚEAUA DE TESTARE



Tratat cu

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. 

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.

Densități recomandate de 25-35 plante/mp în momentul 

recoltatului, fl exibil pentru epoca de semănat. Răspunde 

foarte bine pe toate tipurile de sol, fără restricții. 

Recomandat să se aplice regulatori de creștere în toamnă și 

primăvară pentru optimizarea arhitecturii plantei.

DK IMPRINT CL

CARACTERISTICI

DUBLĂ TOLERANȚĂ LA PHOMA
Oferă o dezvoltare optimă a culturii și o fl exibilitate ridicată 

în optimizarea planului de tratamente fungicide. 

INDICAȚII TEHNICE

RECOMANDĂRI
“DK IMPRINT CL este unul dintre hibrizii 

care se se pretează a fi semănat și la 

densități mai mici, deoarece are o putere 

bună de ramificare. Dezvoltare foarte 

rapidă în toamnă, cât și toleranța la 

scuturare fac parte din pachetul genetic 

al acestui hibrid. Fiind un hibrid cu un 

restart semi-tardiv și înflorire semi-tardivă, 

efectul negativ al brumelor târzii nu are 

impact asupra lui. Toleranță ridicată la boli 

reprezintă o caracteristică importantă în 

fermele unde rotația culturii de rapiță este 

scurtă”.

CLEARFIELD   
Sistemul Clearfi eld reprezintă singura soluție pentru 

controlul total și îndelungat al buruienilor, inclusiv al 

cruciferelor (Sinapis, Raphanus).

POTENȚIAL RIDICAT DE PRODUCȚIE 
Hibrizii DEKALB își valorifi că efi cient pachetul genetic, astfel 

încât performanțele lor de producție aduc profi t în ferme.

HIBRID NOU

DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ 
Capacitatea hibridului de a-și dezvolta masa radiculară și 

foliară oferind o fl exibilitate a epocii de semănat.


