DK IMARET CL
Este singurul hibrid de pe piaţă cu
tolerantă la Lupoaie (Orobanche)

PRODUS PROMOVAT

SPECIFICAȚII
MATURITATE

SEMI-TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE A TULPINII FOARTE BUNĂ



CONȚINUT DE ULEI

FOARTE BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

Co ntact

INDICAȚII TEHNICE
Densităţi 25-40 plante/mp.
Răspunde foarte bine pe toate tipurile de sol, fără restricţii.

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 Orobanche

Conţinutul ridicat în ulei

Hibrid DEKALB care prezintă o toleranţă bună la
Lupoaie în parcelele populate cu această specie,
mai ales atunci când este însoţit de un program
adecvat de tratament.

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

Acceleron® Seed Applied Solution

Clearfield

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.

Sistemul Clearfield reprezintă singura soluţie
pentru controlul total şi îndelungat al buruienilor,
inclusiv al cruciferelor (sinapis, raphanus).

Stabilitate a producţiei
Producţii stabile în diferite regiuni, potrivit datelor
din loturile tehnice și comerciale.

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic, astfel încât performanţele lor de producţie aduc profit în ferme.
Productivitate constantă de la an la an, indiferent de condiţiile pedoclimatice.
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

ALINA ARSENE,
Director Tehnic

“ La 2 ani de lansare în România, DK IMARET CL
reușește să rămână cel mai performant hibrid din
portofoliul DEKALB CLEARFIELD nu doar în România,
dar și în intreaga zonă a Europei Centrale și de Sud
Est. În toate mediile de producţie, de la cele înalte la
cele joase, consecventa hibridului a fost demonstrată
prin depășirea producţiilor tuturor celorlalţi hibrizi. DK
IMARET CL se poate descrie ca o soluţie adaptabilă
pentru fermieri și aici mă gândesc la perioada de
semănat, controlul buruienilor (inclusiv Orobanche),
protecţia împotriva bolilor, pentru minimizarea
riscurilor și creșterea profitabilităţii producţiei.”

VEZI BENEFICIILE
ACCELERON

VEZI CATALOGUL
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