ОРІОЛУС
Рання пташка
Озимий ріпак

Опис продукту
ОРІОЛУС – найбільш ранній гібрид ДСВ. Він має швидкий старт навесні, раннє цвітіння та
дозрівання. ОРІОЛУС для тих, хто звик ріпак збирати перед пшеницею і зводити непродуктивні
втрати весняної вологи до мінімуму.
Компактний гібрид для збирання без втрат

ОРІОЛУС – це виклик втратам врожаю, пов’язаним з виляганнями, неефективним використанням
азоту, нерівномірністю дозрівання, важкістю і втратами обмолоту.
Будьте впевнені, що ОРІОЛУС подолає всі ці труднощі.
Кращий у ранньому і оптимальному посіві

ОРІОЛУС має ряд переваг, які необхідні гібриду озимого ріпаку для раннього посіву, а саме:
● висока зимостійкість. ОРІОЛУС добре витримує цілий ряд несприятливих факторів, пов’язаних з
перезимівлею;
● низька схильність до видовження точки росту восени. Це також основа зимостійкості
ОРІОЛУСА. Пошкодження рослин взимку часто дуже пов’язані з видовженням точки росту
внаслідок тривалої осінньої вегетації;
● ОРІОЛУС добре витримує раптові приморозки восени, що дає йому беззаперечну перевагу і не
зупиняє ріст і розвиток рослини;
● збалансована архітектура рослини гарантує швидке і ефективне використання запасів вологи
грунту, формуючи при цьому високу масу 1000 насінин навіть за складних погодних умов з
високими температурами повітря;
● еталонна синхронність дозрівання стручків та стебел забезпечує якісний обмолот та
додатково дає можливість
виробникам економити кошти на пальному і десикації. Сукупність даних позитивних ознак
створює умови для високого урожаю та турботи про навколишнє природне середовище
Придатність до раннього посіву
Легке комбайнування
Висока посухостійкість
Адаптивність до зон вирощування
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Врожай і структура врожайності
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Агрономічні характеристики
Дозрівання

Зимостійкість

Висота рослини

Розвиток восени

Розвиток навесні
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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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