DK IMPLEMENT CL
Hibrid cu o înflorire timpurie!

SPECIFICAȚII
MATURITATE

TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE A TULPINII FOARTE BUNĂ



CONȚINUT DE ULEI

BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

Co ntact

INDICAȚII TEHNICE
Densităţi 40-45 plante/mp – flexibil pentru epoca de semănat.
Răspunde foarte bine pe toate tipurile de sol, fără restricţii.
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

Toleranţă la ger

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

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

Dezvoltare rapidă în toamnă

Acceleron® Seed Applied Solution

Capacitatea hibridului de a-și dezvolta masa
radiculară și foliară oferind o flexibilitate a epocii
de semănat. Acest lucru asigură o dezvoltare
suficientă înainte de venirea iernii.

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.

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

BENEFICII
Toleranţă care minimizează pierderile de producţie și reduce apariţia samulastrei în urma scuturării seminţelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.
Flexibilitatea semănatului timpuriu și siguranţa unor pături vegetale robuste și rezistente conferă toleranţă pe timpul
iernii.
Hibrid timpuriu, ce permite eșalonarea recoltării.
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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

ANA MARIA BALCĂ,
Reprezentant vânzări CT

“ Un hibrid cu o înflorire timpurie, cu o bună plasticitate
ecologică, care îi permite să facă faţă cu succes unor
condiţii pedoclimatice foarte variate. Se adaptează
bine tuturor arealelor de producţie chiar și în cele cu
media precipitaţiilor scăzută, așa aș descrie hibridul
DK IMPLEMENT CL. Este unul dintre hibrizii pe care îi
recomand cu încredere fermierilor cu care colaborez
pentru că are o serie de caracteristici incontestabile:
se dezvoltă foarte bine în toamnă, are o rezistenţă
ridicată la ger și la frângerea tulpinii. Este hibridul ideal
pentru fermierii care folosesc tehnologia Clearfield.”

VEZI BENEFICIILE
ACCELERON

VEZI CATALOGUL
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