ДАРІО
Нове покоління селекції гібридів озимого ріпаку
Озимий ріпак

Опис продукту
ДАРІО – це новий крок у вирощуванні озимого ріпаку. Він має інтенсивний розвиток кореневої
системи восени, високу здатність до компенсації та перекриття у випадку зріджених посівів.
Перший з різновидів гібридів DSV PNN (Post NeoNicotinoid), в якому закладена підвищена стійкість до
шкідників, що ґрунтується на здатності рослин швидко регенерувати в місцях пошкодження
тканин. Тому можна впевнено сказати – ДАРІО стійкий до найважчих випробувань.
Унікальність та стабільність

Низька схильність до враження фомозом, як в осінній, так і в весняний періоди (завдяки гену RLM 7),
підкреслюють унікальність продукту. Її суть, перш за все, в збереженні потенціалу врожайності,
через густоту стояння рослин та їх 100% здоров’я.
Новий селекційний потенціал

ДАРІО – результат ретельної роботи сучасних селекціонерів у відборі стабільних гібридів,
адаптованих під різні природно-кліматичні умови. Створивши високорослий та середньопізній тип
гібриду, селекціонери закріпили ознаку контрольованого утворення біомаси листя. Таким чином,
рослина утворює середні за розмірами листкові пластини, зберігаючи при цьому високу
фотосинтетичну активність, продуктивніше використовуючи азот на формування гілок та
стручків, акумулюючи його більше у стеблі та корінні. Саме завдяки формі листкового апарату та
високорослому стеблу, рослини краще освітлюються сонячним промінням, швидше набувають
ознак здерев’яніння, а виробники отримують рівномірну синхронність у дозріванні стручків. Це
свідчить про те, що з ДАРІО ви будете мати прогнозовано високі результати урожайності
культури.
Стійкість до фомозу RLM-7
Стійкість до розтріскування стручків PSR
Придатність до пізнього посіву
Хіт продажу

Врожай і структура врожайності
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Агрономічні характеристики
Дозрівання

Зимостійкість

Висота рослини

Розвиток восени

Розвиток навесні

Стійкості
Стійкість до
вилягання
Стійкість до осипання

Стійкість до фомозу

Посухостійкість

Строк посіву
Ранній посів

Пізній посів

+

+

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної
правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть
змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.
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