ДК ПЛАТІНУМ
Гібрид інтенсивного типу, який також має повну резистентність до кили капусти

Повна резистентність до кили капусти (Clubroot), Висока зимостійкість, Висока стійкість до
розстріскування стручків, Високий вміст олії
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Гр упа Стигло с ті
середньоранній

р е ко ме нда ції

Ха р а кте р ис тики
Повна

резистентність

до

кили

капусти

(Clubroot).
Потенціал врожайності на одному рівні із
класичними гібридами.
Висока компенсаторна здатність рослин за
рахунок інтенсивного гілкування дозволяє
вирощувати гібрид за мінімальних густот.
Висока стійкість до розтріскування стручків
та осипання насіння.
Високі темпи осіннього розвитку дозволяють
значно подовжити строки сівби до більш
пізніх.

ре зультати
Відгуки Го с по да р с тва

Прохнавець Михайло Зіновійович

агроном-консультант, ФГ «Колос К» Львівська обл., Самбірський р-н

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.
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«У господарстві вирощуємо ріпак на площі приблизно 300 га. В сезоні 2018‑2019 рр. на полі площею 40 га ріпак був уражений
килою капусти. Як наслідок — випадіння ріпаку і значне зниження врожайності. Наступною у сівозміні була озима пшениця, і
в 2020 р. нам порекомендували стійкий гібрид ДК Платінум. Сумнівались, але погодились, утім, ризик виправдав себе. Сівбу
проводили 5 вересня. В зиму ріпак зайшов у фазі 4‑6 листків. Проводили навесні огляд поля — гібрид перезимував добре,
уражень килою не виявили. Розглядаємо варіант збільшення посівів цього гібрида, щоб зменшити ризики пошкоджень килою.
У 2021 отримали врожайність на рівні 4-4,2 т/га.»

Давайте подивимось на досвід господарства ФГ «Колос-К» при вирощуванні даного гібриду:
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