озимий ріпак

МАРАФОН
00-ГІБРИД

Покращена генетика
Після свого виходу на ринок
МАРАФОН швидко входить до
бестселерів ДСВ. 4 роки поспіль
гібрид на перших місцях усіх важливих випробувань Німеччини,
Польщі та Чехії. МАРАФОН стає
синонімом інтенсивної технології, оскільки вирізняється своєю
ефективністю засвоєння високих
фонів азотного живлення.
Даний гібрид поєднав цілий ряд
важливих ознак, притаманних гібридам компактного типу, таких
як: баланс вегетативної маси, рівномірність дозрівання стручка і соломи, придатність до легкого комбайнування і якісного обмолоту.
Покращена архітектура рослини
забезпечує рівномірність освітлення стручків на усіх ярусах та синхронність їх наливу і визрівання.

Впевнений осінній
розвиток
Швидкий розвиток та рівномірне закриття поверхні восени, ви16

Гібрид для довгих дистанцій

сока інтенсивність фотосинтезу
і зимостійкість, здатність гібриду
рости за низьких температур та
короткого дня, виражений розвиток кореневої системи – усі ці
ознаки роблять гібрид рекомендованим для оптимального і пізнього посіву.

Впевнене відновлення
вегетації
В умовах прохолодної, хмарної погоди і пов’язаного з цим пізнього
відновлення весняної вегетації, не-

вибагливість МАРАФОНУ до світла
і високих температур, дає можливість стартувати і розвиватись. Навіть в таких складних умовах Марафон зацвітає раніше та завершує
цвітіння пізніше, маючи довший
період для закладання врожайності. МАРАФОН має низьку потребу
весняного внесення морфорегуляторів. Для нього практично відсутні ризики вилягання і завдяки
компактному типу(висота до 1,5 м)
він дає можливість обприскування
в цвітіння з найменшими пошкодженнями рослин.

Стійкість до
вилягання

Легке
комбайнування

Врожайність

nnnnnnn

Олійність

nnnnnnn

низькависока
низькависока

СТІЙКОСТІ
Стійкість до вилягання

nnnnnnn

Стійкість до фомозу

nnnnnnn

Стійкість до осипання

nnnnnnn

Посухостійкість

nnnnnnn

Дозрівання

nnnnnnn

Зимостійкість
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Висота рослини
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Розвиток восени

nnnnnnn

Розвиток навесні
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ОЗИМИЙ РІПАК

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
раннійпізній
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Хіт продажу

помірнийшвидкий
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

Придатність до
пізнього посіву

СТРОК ПОСІВУ
Ранній посів

nnnnnnn

Пізній посів

nnnnnnn

нітак
нітак

ПОТРЕБА В РЕГУЛЯТОРАХ РОСТУ
Осінь

nnnnnnn

Весна
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