DK Expower
Hastalık Toleransı, Verimi ve Kış Şartlarına Toleransı Yüksek Hibrit Kanola Tohumu

DEKALB kanola tohumu seçeneklerinden kullanarak, harnup açılma ve dane dökmeye bağlı verim
kaybını minimuma düşürebilirsiniz. Zorlu iklim şartlarına karşı dayanıklı DEKALB kanola tohumları ile
kanola hasatından yüksek verim ve kazanç elde edebilirsiniz.
Ta rım sa l Öze llikle ri:
Hızlı yaprak gelişimi sayesinde, geç ekimlerde de rahatlıkla ekilebilir. Toprak seçiciliği
bulunmamaktadır.
Ta vsiye le r:
Orta boylu bitki yapısı, hastalıklara toleransının yüksek olması ve yüksek verimi sebebiyle üreticiler
tarafından tercih edilen bir çeşittir.
Ve rim ka p a site si:
Yüksek

Erke n Çiç e kle nm e Öze lliğ i:
Orta Erkenci

Erke n Olg unla şm a Öze lliğ i:
Orta Erkenci

Bitki Bo yu:
Orta Boylu
Ya tm a ya To le ra nsı:
İyi
Gö vd e Ya p ısı:
Güçlü
Ha sta lık To le ra nsı:
Çok İyi
Ye tiştirm e Şa rtla rı:
Normal ve geç ekimlerde risksiz ekilebilme özelliğine sahiptir. Metrekarede 30-40 bitki olması uygundur.

Ürün pro fili

Bu makaledeki bilgiler dahil Monsanto'nun veya çalışanlarının ya da işgörenlerinin sözlü veya yazılı olarak ürünler/çeşitler ile ilgili verdiği tüm bilgiler iyi niyetle verilmektedir, ama Monsanto tarafından bu
ürünlerin/çeşitlerin performansı veya uygunluğu hususunda bir beyan veya garanti olarak alınmamalıdır; bunlar, yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olabilir. Monsanto, verilen bu gibi bilgilerle
ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu bilgiler, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Monsanto'yla herhangi bir anlaşmanın bir parçasını teşkil etmez.
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