DK EXSTORM
PRODUCŢII DE NEEGALAT ÎN TOATE CONDIŢIILE!

CEL MAI VÂNDUT HIBRID DE RAPIȚĂ EUROPEAN DIN ULTIMII DOI ANI, CU PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE CONSISTENTE
ȘI STABILE ÎN TOATE CONDIȚIILE DE CULTURĂ (*CONFORM STUDIULUI KLEFFMANN 2016).

„CREŞTERE“

CARACTERISTICI AGRONOMICE:

TOLERANŢĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

GENA RLM-7,
DUBLĂ TORELANŢĂ
LA PHOMA

Timpurietate

STABILITATE

semi-timpuriu

Atinge potenţialul maxim de producţie în
condiţii de tehnologie medie-intensivă, pe soluri
cu o fertilitate medie-ridicată.
Stabilitatea producţiilor este rezultatul
cumulului de toleranţe la scuturare, boli, iernare
și secetă.

Cristian Andrici, director general al grupului de firme Agricola
Târgu Frumos SA, jud. Iaşi „Grupul de firme pe care-l conduc,
lucrează 6.000 ha teren agricol în judeţul Iaşi. La porumb, sunt
utilizator 100% de genetică DEKALB® pe o suprafaţă de 1.600 ha.
Suprafaţa de rapiţă înfiinţată în 2015 este de 500 ha, dintre care
70% cu DEKALB®. Din suprafaţa de rapiţă, cea mai mare parte este
cu DK EXSTORM, dar anul acesta am decis să mai încerc şi hibrizi
din genetica nouă; de exemplu: DK EXCEPTION şi, de asemenea, un
hibrid Clearfield, DK IMMINENT, pentru managementul complet al
buruienilor. Pe viitor, intenţionez să cresc suprafaţa totală de rapiţă
cu genetica DEKALB®.“

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 EXSTORM
RECOMANDĂRI
R
 ezultate excepţionale de producţie se obţin
la 40-45 plante recoltabile la metru pătrat.

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

N
 orma de semănat: trebuie reglată astfel încât, la
răsărire densităţile să nu depăşească 30-50 pl/mp
ţinând 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%.
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.
R
 ăspunde bine pe toate tipurile de sol, fără restricții.
Recomandat pentru un semănat timpuriu-optim,
de preferat a fi semănat primul.

BENEFICII

TOLERANŢĂ LA SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE

VALORIFICĂ
FOARTE BINE
ÎNGRĂŞĂMINTELE
CU AZOT, AVÂND
POTENŢIALUL DE
PRODUCŢIE
EXCELENT

TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE
CARE MINIMIZEAZĂ
PIERDERILE DE
RANDAMENT

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.

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

STABILITATEA
PRODUCŢIILOR
ESTE REZULTATUL
CUMULULUI DE
TOLERANŢE LA
SCUTURARE, BOLI
ŞI IERNARE

Mai multe detalii pe

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

TOLERANŢĂ
RIDICATĂ LA
SECETĂ

www.dekalb.ro

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

