DK EXPRESSION
MULTIPLU CAMPION! CU UN CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI, PRODUCȚII TIMPURII,
PUTERNIC ȘI VIGUROS ÎNCĂ DIN TOAMNĂ.

CARACTERISTICI AGRONOMICE:

TOLERANŢĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

GENA RLM-7,
DUBLĂ TORELANŢĂ
LA PHOMA

Timpurietate

„TOLERANŢĂ EXCELENTĂ“
Iustin Antal, II ANTAL IUSTIN, loc.
Ţibucani, jud Neamţ „Cultivăm
rapiţa DEKALB® de 3 ani de zile. În
cultura comercială folosim hibrizii
DEKALB® Clearfield pentru că ne
oferă cele mai bune rezultate (2014
- media pe fermă 5 t/ha; 2015 media 2,3 t/ha). Suntem interesaţi
de genetica nouă, drept urmare am
înfiinţat un lot în care urmărim, în
special, hibridul DK Expression. Am
remarcat o vigoare foarte bună la răsărire şi o toleranţă excelentă
la iernare. Iarna aceasta nu am avut deloc zăpadă pentru protecție,
în schimb temperaturi negative destul de mari.
Recomandăm cu toată încrederea genetica DEKALB® tuturor
cultivatorilor de rapiţă, cât şi de porumb.“

POTENȚIAL
DE PRODUCȚIE
RIDICAT

semi-timpuriu

Hibrid timpuriu cu toleranţă la scuturarea
boabelor din silicve şi cu un potenţial excelent
de producţie. Se comportă foarte bine în toate
mediile de cultură, are o ramificare bogată,
coacere uniformă şi un MMB excepţional.
Vitalitatea sa se datorează genei RLM-7
(dublă toleranţă la Phoma Sp) şi toleranţei
sporite la Sclerotinia. Se dezvoltă foarte rapid
în toamnă, permiţând semănatul în afara
epocii optime, >20 septembrie (dar nu mai
târziu de 01 octombrie.
Restartul din primăvară se produce cu aceiaşi
vigoare dovedită încă din toamnă.

PERFORMANŢE DE PRODUCȚIE
7

T/ha

2

4,84

4,44

5,11

4,97
3,58

3

4,46

4

4,50

5,34

5

6,29

6

1

*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 EXPRESSION
RECOMANDĂRI
R
 ecomandăm folosirea regulatorilor de creștere
în toamnă.

https://www.dekalb.ro/
contactati-ne/
reprezentanti-locali/

R
 ecomandăm fertilizarea în primăvară în 2 fracţii,
dar nu foarte târziu datorită restartului timpuriu
şi dezvoltării viguroase a plantelor.
N
 orma de semănat: trebuie reglată astfel încât, la
răsărire, densităţile să nu depăşească 35-40 pl/mp
ţinând cont de indicii de calitate ai seminţei şi de
condiţiile pedoclimatice. Atunci când semănatul se
întârzie foarte mult, se poate aplica creşterea 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,
deoarece producţiile rezultate pot acoperi cheltuielile şi
asigură profit.

BENEFICII

SĂNĂTATE
FOARTE BUNĂ
TOLERANȚĂ
LA PHOMA ȘI
SCLEROTINIA.

TOLERANŢĂ LA SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE

NOUL
BLOCKBUSTER
S-A REMARCAT PRIN
COACEREA UNIFORMĂ,
MMB MARE ŞI PRODUCŢII
RECORD ÎN TOATE
AREALELE DE CULTURĂ
DIN ROMÂNIA ŞI
EUROPA.

Toleranță genetică care minimizează pierderile de producție
și problema răsăririi samulastrei în urma scuturării
semințelor, înaintea recoltării și în timpul acesteia.

DUBLĂ TOLERANȚĂ LA PHOMA (RLM7)
Combinația dintre gena RLM7 și rezistența poligenică oferă
o toleranta remarcabilă și de durată la putregaiul tulpinilor
și o flexibilitate în aplicarea fungicidelor.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT

RITM RAPID DE CREȘTERE ÎN TOAMNĂ

TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN
SILICVE RIDICATĂ.
MINIMIZAREA
PIERDERILOR DE
RANDAMENT.

Mai multe detalii pe

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

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.

