ЗОЛАР КЛ
Підвищена стійкість до абіотичних стресів
Ярий ріпак

Опис продукту
Гібрид для технології Clearfield®

За роки вирощування гібрид ЗОЛАР КЛ став базовим продуктом в портфоліо DSV для вирощування
за виробничою системою Clearfield®. Поєднання ранньої групи стиглості та швидкого росту на
початкових фазах дає можливість посівам ефективно використати продуктивну вологу
накопичену в грунті до настання високих температур.
Стійкість до гербіциду Нопасаран робить ЗОЛАР КЛ очевидним вибором при пошуку гібриду ярого
ріпаку для площ, де через високу потенційну забур’яненість ґрунту результат вирощування
традиційних сортів та гібридів є під загрозою або неможливим. Одноразове внесення гербіциду
створює надійний захисний бар’єр на весь період вегетації культури.
ЗОЛАР КЛ є достатньо холодостійким і його можна висівати в ранні, як для ярого ріпаку, терміни,
але при умові відсутності загрози повернення весняних приморозків, тобто з кінця березня і до
середини квітня (оптимально). При цьому норма висіву становитиме 60-70 схожих насінин/м2. За
умов пізнього посіву доречно підвищити норму висіву до 80 сх. насінин/м2.
ЗОЛАР КЛ характеризується раннім періодом цвітіння, гібрид добре гілкується, формує рослини
середньої висоти (біля 140 см), добре протистоїть виляганню і володіє досить високою базовою
стійкістю до хвороб.
Висока посухостійкість
Раннє дозрівання
Легке комбайнування
Адаптивність до зон вирощування

Врожай і структура врожайності
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Стійкості
Стійкість до
вилягання
Стійкість до хвороб

Посухостійкість

Стійкість до осипання

Строк посіву
Ранній посів

Пізній посів
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Рекомендовані зони вирощування
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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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