DK EXPRIT
CREAT PENTRU PERFORMANŢĂ!

CARACTERISTICI AGRONOMICE:

TOLERANŢĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

DUBLĂ TOLERANȚĂ
LA PHOMA (RLM7)

Timpurietate

„NU DEZAMĂGESC!“
Lucian Vasile Tîrziu, Agro Billan, loc. Cenad, Jud. Timiș
„Rapiţa DEKALB® a ajuns în fermă în urmă cu 4 ani. Din gama
DEKALB®, preferăm hibrizii: DK EXPOWER, DK EXSTORM, DK EXPRIT,
DK EXCEPTION. Deoarece noi ne desfăşurăm activitatea într-o zonă
destul de săracă în precipitaţii în perioada iulie-septembrie, trebuia
să ne îngrijim să menţinem umiditatea în sol. Hibrizii DEKALB®
au dovedit toleranţă la scuturare şi la anumite boli şi potenţialul
mare de producţie. Cu hibrizi DEKALB® am obţinut producţii
cuprinse între 3.460 kg la cultura bio, respectiv 4.280 kg la cultura
convenţională. Recomand DEKALB® şi altor fermieri, fără reţineri,
având convingerea că, dacă se respectă toate verigile tehnologice,
aceşti hibrizi nu dezamăgesc.“

POTENȚIAL
DE PRODUCȚIE
RIDICAT

semi-timpuriu

Hibrid de generaţie nouă, superproductiv,
care valorifică excelent condiţiile intensive
de cultură. Sustenabilitatea producţiilor este
asigurată de pachetul agronomic foarte bun,
toleranţa la scuturare şi la iernare.
Toleranţă la scuturarea boabelor din silicve
D ublă toleranţa la Phoma Sp. (gena
RLM-7) şi toleranţă ridicată la Sclerotinia
Sclerotiorum
E xcelentă capacitate de ramificare
M
 MB foarte bun
T oleranță la frângere și cădere

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 EXPRIT
RECOMANDĂRI

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

P entru obţinerea de superproducţii, recomandăm
cultivarea lui DK EXPRIT pe soluri fertile, cu norme
de fertilizare optime și ridicate, densitate optimă
(30‑45 pl/mp ţinând cont de indicii de calitate ai
seminţei şi de condiţiile pedoclimatice).
Are o dezvoltare puternică în toamnă, iar atunci când
semănatul se întârzie foarte mult, se poate aplica
o creştere uşoară a normei de semănat cu maxim 10%.
3 0-45 pl/mp, densitate recomandată. 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

TOLERANŢĂ LA SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE

TOLERANȚĂ
LA BOLI
PACHET AGRONOMIC
COMPLET: DUBLĂ
TOLERANȚĂ LA PHOMA
ȘI UN COMPORTAMENT
FOARTE BUN LA
SCLEROTINIA.

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 toleranță remarcabilă și de durată la putregaiul tulpinilor
și o flexibilitate în aplicarea fungicidelor.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT

TOLERANȚĂ LA GER

TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE
MINIMIZAREA
PIERDERILOR
DE RANDAMENT.

Mai multe detalii pe

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

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

RITM RAPID DE CREȘTERE ÎN TOAMNĂ
Pentru flexibilitatea semănatului timpuriu, cu siguranța unor
pături vegetale robuste și rezistente pe timpul iernii.

