


Sap que la resistència genètica al desgranatge que tenen totes les varietats de DEKALB pot disminuïr
dràsticament la seva pèrdua de llavors en l’època de la sembra? A més de protegir la seva produció i 
minimitzar tots els seus problemes amb les plantes espontànies.

• La resistència genètica a la dehiscència que tenen els híbrids DEKALB pot disminuïr substancialment les seves pèrdues
de llavors al voltant de l’època de sembra, millorant els seus rendiments i reduïnt la pressió per plantes espontànies.

• Això té un valor especial per a la protecció contra les tempestes d’estiu, els retards en la collita deguts al clima o a la 
sobrecàrrega de feina i les condicions de collita no idònies.

• Fins i tot amb una pressió de desgranatge baixa, un retard de 6-7 dies en la collita pot suposar un avantatge en la 
producció utilitzant híbrids DEKALB en comparació amb varietats similars no resistents al desgranatge.

DEHISCÈNCIA
VARIETATS RESISTENTS PER A MINIMITZAR LES PÈRDUES DE PRODUCCIÓ

RLM7

PER QUÈ SEMBRAR COLZA DEKALB?

AL CAMP A LA LLAVOR

RÀPID DESENVOLUPAMENT DE TARDOR
Varietats ideals tant per aprofitar al màxim l’època de
pluges habitual com per aguantar un retard en el mateix
desenvolupament.

RUSTICITAT
Plantes que s’adapten a qualsevol condició, proporcionant
bons rendiments en qualsevol tipus de sòl.

TOLERÀNCIA A L’HIVERN
Els híbrids amb rendiment demostrat i una bona gestió
de l’establiment del cultiu incrementen la supervivència
a l’hivern i al rebrot vigorós.

CLEARFIELD® 
Híbrids idonis pel sistema Clearfield de control de males 
herbes.

VIGOR D’IMPLANTACIÓ
Els híbrids amb bona habilitat per a desenvolupar les arrels són la
millor opció per a suportar les condicions dures de l’hivern.

DOBLE RESISTÈNCIA A PHOMA
La combinació del gen major RLM7 i la resistència poligènica permet
que les varietats amb aquest distintiu siguin resistents a Phoma i, a
més, disposen de certa flexibilitat en l’aplicación de fungicides.

TOLERÀNCIA A MALALTIES
Combinant factors poligènics es dota d’una bona protecció contra els
patògens com virus als millors híbrids de DEKALB.

RESISTÈNCIA A LA DEHISCÈNCIA
La resistència genètica a la dehiscència que disposen els híbrids de
DEKALB pot disminuïr enormement les seves pèrdues de llavors al
voltant de l’època de collita, millorant els seus rendiments i reduïnt a
la pressió per part de plantes espontànies.

ALT CONTINGUT EN OLI
Varietats amb un contingut en oli excepcional.

VARIETAT NO RESISTENT A LA
DEHISCÈNCIA

VARIETAT DEKALB RESISTENT A
LA DEHISCÈNCIA

Consulti’ns per a més informació:


