DK EXODUS
POȚI CONTA PE SILICVELE MARI CARE ASIGURĂ POTENȚIALUL RIDICAT DE PRODUCȚIE!

CARACTERISTICI AGRONOMICE:

VIGOARE
LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

„POTENŢIAL DOVEDIT“
Ing. şef Ioan Porumb, SC Concordia
Roseti, loc. Roseti, jud. Călăraşi
Suprafaţa alocată rapiţei la ferma
Concordia Roseti este de 1000 ha,
dintre care jumătate cu DEKALB®
„În urma recoltării unui lot Side-bySide (SBS) în 2015, am fost plăcut
impresionat de hibridul DK EXODUS,
care s-a pretat excelent la tehnologia
aplicată în fermă (sistem minimum
tillage, cu fertilizare DAP 150 kg/ha
toamna, aplicare Caramba Turbo,
insecticide de contact, densitate 35-37 plante/mp, colet bine
dezvoltat fără a fi afectat de îngheţurile de peste iarnă). Producţia
a fost de 4.240 kg/ha. Îl avem în cultură deja pe 170 ha şi se
prezintă foarte bine, până la acest moment (martie – n.n.)!
Recomand acest hibrid tuturor cultivatorilor de rapiţă pentru
potenţialul de producţie demonstrat (silicve lungi) şi, mai ales,
pentru toleranţa bună la scuturare!“

TOLERANȚĂ
LA GER

Timpurietate

semi-tardiv

DK EXODUS este un hibrid care impresionează
prin robusteţe, numărul şi
lungimea silicvelor. Posedă un pachet genetic
nou, dezvoltat pentru a putea fi semănat și
după epoca optimă, datorită dezvoltării sale
explozive în toamnă.
P otenţial de producţie ridicat
V igoare bună la răsărire
T oleranţă la scuturarea boabelor din silicve
T oleranţă bună la iernare
T oleranță la frângere și cădere

PERFORMANŢE DE PRODUCȚIE

2

4,50

4,13

4,49

3,39

3

4,23

4,12

4

4,71

5,74

4,98

5

4,73

T/ha

6

1

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.
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*Rezultate din 2016, din rețeaua de testare DEKALB și loturi comerciale.

Mai multe detalii pe
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DK EXODUS
RECOMANDĂRI
https://www.dekalb.ro/
contactati-ne/
reprezentanti-locali/

P oate fi semănat chiar și mai târziu, în afara epocii
optime datorită dezvoltării sale explozive în toamnă.
D
 atorită unui restart mai lent în primăvară, se
recomandă a fi cultivat în zonele în care există
incidenţa brumelor târzii.
Epoca de semănat: optim și întârziat.
D
 ensitate recomandată 35-45 pl/mp, ținând cont
de indicii de calitate ai seminţei şi de condiţiile
pedoclimatice. Atunci când semănatul se întârzie
foarte mult, se poate aplica o creştere uşoară
a normei de semănat cu maxim 10%.
La 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 în câmp, deoarece producţiile rezultate pot
acoperi cheltuielile şi asigură profit.

BENEFICII

TOLERANȚĂ LA GER
HIBRIZII CU PERFORMANȚE
DOVEDITE ȘI UN BUN
MANAGEMENT AL RĂSĂRIRII
CRESC RATA DE SUPRAVIEȚUIRE
DUPĂ IARNĂ ȘI ASIGURĂ UN
RESTART PUTERNIC ÎN
PRIMĂVARĂ.

VIGOARE LA RĂSĂRIRE
Capacitate dovedită de pornire/răsărire a unor plante
viguroase, bine înrădăcinate, apte să facă față în mod optim
condițiilor dificile din Romania.

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.

TOLERANȚĂ LA GER
Caracteristicile de dezvoltare ale plantei care îi conferă
acesteia o toleranță crescută în condiții de îngheț
și de iarnă aspră.

TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN
SILICVE
MINIMIZAREA
PIERDERILOR DE
RANDAMENT.
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DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

