
ACORDIS CLP COLORIS CLTešte sa z vášho slnka. Tešte sa z vášho slnka.

 Stabilný a úrodný hybrid aj v náročných podmienkach
 Vysoký obsah oleja:  linolová odroda

 Vlastnosti rastliny
  • Vysoký výkonný hybrid s rýchlym rastom
  • Vysoká selektivita voči účinnej látke imazamox v prípravku Pulsar® Plus
  • Skorá vitalita rastu: Výborná
  • Výška rastliny: Vysoká
  • Odolnosť proti poľahnutiu: Výborná
  • Vrchol: Polovztýčený - previsnutý

 Flexibilita a účinný boj proti burinám vďaka technológii Clearfield® Plus
  •  Aplikáciu herbicídu Clearfield® Plus je možné prispôsobiť rastu burín  - delená aplikácia pri etapovitom  

     vzchádzaní burín alebo jedna aplikácia vo fáze do 6 listov slnečnice

   •  Unikátna a spoľahlivá možnosť postemergentnej likvidácie burín: široké spektrum trávovitých aj   
     širokolistých burín

  •  V dobrých podmienkach pestovania odporúčame výsevok na úrovni 60 – 65 000 semien/ha. V prípade  
  suchých a ľahkých pôd odporúčame výsevok znížiť na úroveň 55 – 60 000 semien/ha.

Neskorý, stabilný hybrid 
Clearfield® Plus slnečnica

 Stabilný a úrodný hybrid aj v náročných podmienkach
 Vysoká odolnosť proti verticillum a odolnosť proti celému radu chorôb
  • Verticilium: Výborná
  • Phomopsis: Dobrá
  • Sclerotinia: Dobrá
  • Marcophomina: Veľmi dobrá
  • Alternaria: Veľmi dobrá
  • Hrdza: Výborná

 Vysoký obsah oleja: linolová odroda
 Vlastnosti rastliny
  • Skorá vitalita rastu: Výborná
  • Výška rastliny: Stredná
  • Odolnosť proti poľahnutiu: Veľmi dobrá
  • Vrchol: Polovztýčený – previsnutý
 Unikátna kontrola burín vďaka technológii Clearfield® (Pulsar)
  •  Široké spektrum trávovitých aj širokolistých burín

  •  Aplikáciu herbicídu Clearfield® je možné prispôsobiť rastu burín  - delená aplikácia pri etapovitom   
     vzchádzaní burín alebo jedna aplikácia vo fáze do 6 listov slnečnice

  •  V dobrých podmienkach pestovania odporúčame výsevok na úrovni 60 – 65 000 semien/ha. V prípade  
  suchých a ľahkých pôd odporúčame výsevok znížiť na úroveň 55 – 60 000 semien/ha.

Stredne skorý, stabilný hybrid 
Clearfield® slnečnica


