DK EXCEPTION
AN DUPĂ AN, PRODUCTIVITATE ȘI STABILITATE PESTE MĂSURĂ.

CARACTERISTICI AGRONOMICE:

VALORIFICARE
EFICIENTĂ
A AZOTULUI

STABILITATE

Timpurietate

„PRODUCŢII ŞI STABILITATE“
Hans Poulsen Daamgard,
Breeder, JD AGRO, loc. Cocora,
jud. Ialomiţa „În anul agricol 2014
şi 2015, Monsanto a testat la mine
în fermă hibridul DK EXCEPTION.
În urma rezultatelor obţinute în
loturile experimentale şi a opiniilor/
rezulatelor colegilor din alte ţări din
Europa care îl cultivau deja, am decis să semăn 263 ha din hibridul
DK Exception din totalul de 1.400 ha de rapiţă DEKALB®. Ce m-a făcut
să cultiv această suprafaţă, sunt producţiile obţinute anual la hibrizii
DEKALB® (DK EXSTORM, DK IMMINENT CL, DK IMPRESSION CL,
DK EXPOWER). În 2015 am obţinut o medie de 4.280kg pe 1236 ha.
Un alt plus al hibrizilor DEKALB® îl reprezintă stabilitatea şi rezistenţa
la scuturare, pe care le-am testat la maximum în ferma noastră.“

GENA RLM-7,
DUBLĂ TORELANŢĂ
LA PHOMA

semi-timpuriu

DK Exception este un hibrid din generația nouă,
cu performanțe de producție de excepție, ce
valorifică foarte bine îngrășămintele cu azot,
atingând producții record. Răspunde excelent
tuturor condițiilor de cultură, motiv pentru care
stabilitatea este punctul său forte.

PERFORMANŢE DE PRODUCȚIE
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*Rezultate din 2016, din rețeaua de testare DEKALB și loturi comerciale.

Mai multe detalii pe

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.
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DK EXCEPTION
RECOMANDĂRI
https://www.dekalb.ro/
contactati-ne/
reprezentanti-locali/

A re o productivitate ridicată chiar şi în situaţiile în care
cantitatea de azot este limitată (fertilizare reglementată
prin legi/ condiţii climatice).
P e fondul acestei caracteristici, nu recomandăm
reducerea dozei de azot/ha.
N
 orma de semănat: trebuie reglată astfel încât, în
primăvară, densităţile să nu depăşească 35-45 pl/
mp ţinând cont de indicii de calitate ai seminţei şi de
condiţiile pedoclimatice. Se poate aplica o creştere
uşoară a normei de semănat, cu maxim 10%, atunci
când semănatul se întârzie foarte mult.
L a intrarea în iarnă: păstraţi cultura, dacă aveţi min
30 pl/mp. La desprimăvărare: vă recomandăm să
păstraţi cultura, dacă aveţi min 20-25pl/mp, repartizate
uniform, deoarece producţiile rezultate pot acoperi
cheltuielile şi asigură profit.

BENEFICII

SECURITATEA
ŞI STABILITATEA
SUNT CONSTANTE
ŞI ÎN CONDIŢII
VARIABILE.

VALORIFICARE EFICIENTĂ A AZOTULUI
Optimizarea inputurilor este esențială pentru profitabilitatea
fermei. Hibrizii DEKALB își ating potențialul maxim, indiferent
dacă rezerva de azot din sol este optimă sau limitată.

STABILITATE
Hibrizii DEKALB oferă o productivitate constantă
de la an la an, indiferent de condițiile pedoclimatice.

PROFITUL
ESTE ASIGURAT
DE PRODUCŢIILE
MARI, CONSTANTE,
ŞI TOLERANŢA LA
SCUTURARE.

FLEXIBIL
DIN PUNCT DE
VEDERE AL FERESTREI
DE SEMĂNAT, DATORITĂ
RITMULUI RAPID
DE CREŞTERE
ŞI DEZVOLTARE
ÎN TOAMNĂ.
ESTE FOARTE
PRODUCTIV;
REZULTATELE OBŢINUTE
ÎN ULTIMII ANI, LA
NIVEL EUROPEAN, AU
DEMONSTRAT DIFERENŢA
NETĂ FAŢĂ DE HIBRIZI
COMPETITORI.

Mai multe detalii pe

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

GENA RLM-7, DUBLĂ TORELANŢĂ LA PHOMA
Combinația dintre gena RLM7 și rezistența poligenică oferă
o toleranță remarcabilă și de durată la putregaiul tulpinilor
și o flexibilitate în aplicarea fungicidelor.

TOLERANŢĂ LA SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE
Toleranță genetică care minimizează pierderile de producție
și problema răsăririi samulastrei în urma scuturării
semințelor, înaintea recoltării și în timpul acesteia.

RITM RAPID DE CREȘTERE ÎN TOAMNĂ
Creștere rapidă în perioada de toamnă: un hibrid potrivit
pentru principala fereastră de semănat și ideal pentru
semănatul intarziat sau în condiții mai puțin favorabile.

