DK EXPANSION
Asigură o mai bună eșalonare a
recoltatului!

PRODUS PROMOVAT

SPECIFICAȚII
MATURITATE

SEMI-TARDIV

TALIA PLANTEI

TALIE ÎNALTĂ

TOLERANȚĂ LA GER

DA

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE A TULPINII EXCELENTĂ



CONȚINUT DE ULEI

EXCELENT

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

Co ntact

INDICAȚII TEHNICE
Densităţi 25-35 plante/mp – flexibil pentru epoca de semănat.
Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii plantei..

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau
o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii.
Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.
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CARACTERISTICI
Toleranţă la scuturarea boabelor din silicve

Potenţial de produţie ridicat

Toleranţă care minimizează pierderile de
producţie și reduce apariţia samulastrei în urma
scuturării seminţelor înaintea recoltării și în timpul
acesteia.

Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul
genetic, astfel încât performanţele lor de
producţie aduc profit în ferme.

Toleranţă la ger

Conţinutul ridicat în ulei

Modalitatea de dezvoltare a plantei, îi conferă
acesteia o toleranţă crescută în condiţii de îngheţ
și de iarnă aspră.

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

Acceleron® Seed Applied Solution
Acceleron® Seed Applied Solution este o
combinaţie exclusivă de tratament pentru seminţe
care conţine produse biologice și ingrediente
chimice. Aceste soluţii integrate protejează
recolta de boli şi dăunători, îmbunătăţeşte
uniformitatea culturii și vigoarea plantei şi
maximizează potenţialul de producţie.

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic, astfel încât performanţele lor de producţie aduc profit în ferme.
Conţinutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată produsului, deoarece atrage după sine beneficiile financiare care se
acordă pentru această caracteristică.
Toleranţă care minimizează pierderile de producţie și reduce apariţia samulastrei în urma scuturării seminţelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau
o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii.
Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.
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RECOMANDĂRI

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE

ISTVAN MESZAROS,
Reprezentant vânzări TM, CS

“ Hibridul DK EXPANSION este un hibrid semi-tardiv,
ce asigură o mai bună eșalonare a recoltatului. Este
un hibrid de nouă generaţie, are o excelentă toleranţă
la scuturare, valorifică azotul eficient, atingând
potenţialul maxim în fermele în care l-am cultivat.
Datorită dezvoltării foarte bune în toamnă, permite ca
intervalul de semănat să fie mai mare. Noutatea
acestui sezon pentru acest hibrid o reprezintă și
tratamentul cu Acceleron, soluţia unică DEKALB care
asigură protecţia plantei dar și vigoarea în stadiile
timpurii. Voi recomanda DK EXPANSION fermierilor
care vor să facă producţii excelente și în acest sezon!”

VEZI BENEFICIILE
ACCELERON

VEZI CATALOGUL

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau
o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii.
Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.
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