ярий ріпак

МІРАКЕЛЬ
00-ГІБРИД

Високий потенціал врожайності
МІРАКЕЛЬ має відмінне поєднання швидкого розвитку на початкових етапах та середньоранньої
стиглості. Це забезпечує гібриду
широке вікно посіву, який можна починати з ранніх термінів
(в залежності від регіону це третя
декада березня або перша-друга
декада квітня, після того як мине
ризик повернення весняних заморозків) і продовжувати аж до
настання пізніх для регіону термінів посіву.
Окрім того гібриду притаманна
селекційно закріплена висока
маса тисячі насінин, що має безпосередній вплив на врожайність та зменшення втрат при
збиранні.
МІРАКЕЛЬ демонструє пластичність та зразкову пристосованість
для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах, про що
свідчить досвід вирощування гібриду в країнах Європи, результати демонстраційних випробувань
та багаторічні дані з виробничих
площ господарств України.
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Базовий продукт селекції ДСВ в
лінійці гібридів ярого ріпаку
Для гібриду МІРАКЕЛЬ також характерна добре виражена адаптивність до несприятливих погодних умов. Дана ознака часто є
ключовим фактором для стабільного розвитку при коливаннях
весняних температур.

Саме комбінація таких виняткових
агрономічних показників забезпечує високий потенціал врожайності гібриду та виводить МІРАКЕЛЬ
на лідируючі позиції в Україні.

КУКУРУДЗА

Легке
комбайнування

СТРОК ПОСІВУ

Врожайність

nnnnnnn

Ранній посів

nnnnnnn

Олійність

nnnnnnn

Пізній посів

nnnnnnn

низькависока
низькависока

СТІЙКОСТІ
Стійкість до вилягання

nnnnnnn

Стійкість до осипання

nnnnnnn

Посухостійкість

nnnnnnn

низькависока

СОЯ

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Максимальний рівень
урожайності

ЯРИЙ РІПАК

«Швидкий старт» на
початкових етапах
розвитку

нітак
нітак

ЯРА ПШЕНИЦЯ

Лідер продажів на
ринку України

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДУ
2016 - 2020 рр., ц/га
29,5

низькависока

ТРАВОСУМІШІ

низькависока

24,1

32,2
19,89

38,7

33,0

30,4

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвітіння

nnnnnnn

Дозрівання

nnnnnnn

Холодостійкість

nnnnnnn

Висота рослини

nnnnnnn

Початковий розвиток

nnnnnnnn

Маса тисячі насінин

nnnnnnn

ЛЮЦЕРНА

раннєпізнє
раннєпізнє
низькависока

помірнийшвидкий

25,0

33,8
31,5

31,6
38,2
25,6

ЛЬОН ОЛІЙНИЙ

низькависока

22,0
17

низькависока

1 п.о ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин
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ГАЗОННІ ТРАВИ

Рекомендована норма висіву 700-800 тис. сх. нас. на 1 га

