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További információk www.dekalb.hu
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DEKALB nagyüzemi fajtakísérletek. 2016. Románia, Bulgária. 1.összehasonlítás: 6 helyszín. 2.: 10 helyszín

OLAJTARTALOM

DK IMARET CL
Az első DEKALB ClearField amely képes a DK EXCEPTION
és DK EXPRESSION termésével és stabilitásával lépést tartani 



OLAJTARTALOM
A termés olajtartalmára utaló tulajdonság, 
mely nagyban függ a hibridtől, ugyanakkor 
a termesztési és időjárási körülmények 
is befolyásolhatják.

ALACSONY SZÁR
A hibrid a DEKALB portfólió legalacsonyabb 
tagja, mely magas termés esetében sem 
törik és fekszik a földre valamint könnyű és 
gyors betakarítást lehetőségét ígéri.

KIEMELKEDŐ TERMŐKÉPESSÉG 
ÉS KIVÁLÓ TERMÉSSTABILITÁS 
EGYSÉGE
A hibrid potenciálisan elérhető termésére, 
valamint a változó területi és időjárási 
viszonyokhoz való alkalmazkodóképességére 
utaló tulajdonság-kombináció.

A legmagasabb termőképességű DEKALB Clearfield 
repce a legkiválóbb hagyományos prémium DEKALB 
repcéknek megfelelő szinten képes teremni.

Termőképessége alkalmassá teszi a konvencionális 
prémium hibridek helyettesítésére is, míg a gyomirtási 
technológia szabadon választható marad.

Alacsony hibrid, kiváló agronómiai tulajdonságokkal, 
jól alkalmazható a termelési biztonságra koncentráló 
és gyorsabb betakarítást igénylő technológiákban. 

A hibrid jó toleranciával rendelkezik a dohányfojtó 
szádorral szemben (Orobanche ramosa)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS ÉS EGY EXTRA: SZÁDORTOLERANCIA

Alina ARSENE
fejlesztésvezető - 
Közép Európa 

“A DEKALB közép-európai CL kísérleti hálózatában 
a legmagasabb terméspotenciált a DK IMARET 
CL mutatta az elmúlt két évben. Ez a teljesítmény 
állandó volt, mind a legmagasabb, mind 
a legalacsonyabb termésszintű helyeken 
felülmúlta az összes kísérletben szereplő hibridet. 
Úgy tudnám a hibridet a legjobban jellemezni, mint 
az egyik legrugalmasabb megoldást - gondolok 
itt a flexibilis vetésidőre, gyomirtásra 
(beleértve a szádortoleranciát), betegség- és 
kipergésellenállóságra. Ez a hibrid egyben 
testesíti meg a magas árbevétel lehetőségét 
és a termesztési kockázatok minimalizálását.”  

AJÁNLATOK

A DEKALB® a Monsanto Technology LLC. bejegyzett védjegye. 
A termékekre és azok teljesítményére vonatkozó valamennyi, a Monsanto Hungária Kft. által szóban vagy írásban 
szolgáltatott információ jóhiszeműen adott információ, azonban nem minősül a Monsanto Hungária Kft. általi 
kötelezettségvállalásnak a termékek teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan. A helyi éghajlati és egyéb 
viszonyok befolyással lehetnek a teljesítményre. 
Az értékmérők relatív értékek, melyek a termékek DEKALB portfólion belüli összehasonlítására szolgálnak. 
Az értékmérők a rendelkezésre álló kísérleti adatok és gyakorlati tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra.

További információk www.dekalb.hu

KULCSFONTOSSÁGÚ TULAJDONSÁGOK

Forrás: Terres Inovia - Franciaország - 2017
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/Cultures/Colza/orobanche/classement_var_co_orobanche_2006-2017.pdf

DK IMARET CL
Az első DEKALB ClearField amely képes a DK EXCEPTION
és DK EXPRESSION termésével és stabilitásával lépést tartani 


