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Ранній середньоолеїновий гібрид придатний до вирощування по системі
CLEARFIELD®.
Має високу толерантність до різних видів несправжньої борошнистої роси.
Гібрид відзначається високою стійкість до полягання.
Чудово підходить для виробництва олії.
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СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.
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РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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Високоолеїновий гібрид придатний до технології CLEARFIELD®.
Рослина середньої висоти. Має генетичну стійкість до більшості видів
неспаравжньої борошнистої роси.
Гібрид відзначається гарним потенціалом урожайності насіння з високим
виходом олії.
Достигання рослин відбувається одночасно та швидко.
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Швидкість проростання
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СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Фомопсис .................................................................................. 7
Іржа .............................................................................................. 8
Біла гниль (склеротинія) кошика ................................... 7
Біла гниль (склеротинія) стебла ..................................... 6
Вертицильоз ............................................................................ 8

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії з високим вмістом
олеїнової кислоти.

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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Середньоранній високоолеїновий гібрид придатний до технології
CLEARFIELD®.
Рослина середньої висоти. Має високу стійкість до полягання.
Гібрид відзначається гарним потенціалом урожайності насіння з високим
виходом олії.
Достигання рослин відбувається одночасно та швидко.
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СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.
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РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії з високим вмістом
олеїнової кислоти.

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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Середньоранній гібрид з найбільшим вмістом олії в серії гібридів
CLEARFIELD®.
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СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Фомопсис .................................................................................. 7
Іржа .............................................................................................. 8
Біла гниль (склеротинія) кошика ................................... 7
Біла гниль (склеротинія) стебла ..................................... 6
Вертицильоз ............................................................................ 8

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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СОНЯШНИК

IЛОНА КЛ
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

ДОЗРІВАННЯ
Група стиглості ........................................................................ 3
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Днів до фізіологічної стиглості ........................... 115-120

Bисокоолеїновий гібрид стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®.
Має дружні сходи, цвітіння та дозрівання.
Гібрид відзначається високою пластичністю до умов вирощування.
Високий вміст олії в насінні

ДОГЛЯД
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Швидкість проростання
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Потужність кореневої системи
Вміст олії
Натура зерна
Рівномірність цвітіння
Здатність до самозапилення
Раннє дозрівання
Вологовіддача

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Висота рослини ........................................................................ 7
Розмір кошика ......................................................... середній
Ступінь нахилу кошика ......................................................... 7
Положення кошика ............................. напіввертикальне
Озерненість кошика .............................................................. 8
Стійкість до осипання ........................................................... 8

9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
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Іржа .............................................................................................. 8
Біла гниль (склеротинія) кошика ................................... 6
Біла гниль (склеротинія) стебла ..................................... 6
Вертицильоз ............................................................................ 8

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії
Високоолеїнова програмa виробництва
корисної для здоров’я людини олії.

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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СОНЯШНИК

8Н421КЛДМ
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

ДОЗРІВАННЯ

Середньостиглий гібрид в серії гібридів CLEARFIELD®.
Гібрид має потужну кореневу систему та стійкий від вилягання.
Вирівняний, одночасне цвітіння та достигання формує відмінні показники
урожаю.
Має високий вихід олії.
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ДОГЛЯД
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Придатність до пізніх строків сівби ................................. -

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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Швидкість проростання
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Потужність кореневої системи
Вміст олії
Натура зерна
Рівномірність цвітіння
Здатність до самозапилення
Раннє дозрівання
Вологовіддача

Висота рослини ........................................................................ 7
Розмір кошика .......................................................... середня
Ступінь нахилу кошика ......................................................... 7
Положення кошика ............................. напіввертикальне
Озерненість кошика .............................................................. 8
Стійкість до осипання ........................................................... 8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте
за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання
насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої
кількості вологи в грунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за
посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшеня густоти.
Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся
в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту
рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією
вирощування.
Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та
використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно.
Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості
врожаю.
Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на
гектарі.
Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є
стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся
інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до спосібу, часу
застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх
умов сівби.
Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування
густоти 60-65 тис. рослин на гектар.
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РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ
Виробництво олії

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.
®CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. ®™
Завжди читайте та дотримуйтесь вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за
такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати
посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них
може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія,
відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом.
Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до
продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.
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КУКУРУДЗА

МТ 261
Тип гібрида
Група стиглості
Тип зерна

Простий
ФАО 250
Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток на ранніх етапах ...........................
Висота рослини .................................................
Висота кріплення качана ..............................
Коренева система ............................................
Міцність стебла .................................................
Ремонтантність ..................................................
Посухостійкість .................................................

дня
середньо-висока, від 240 до 270 cм
середня, 110-120 см
відмінна
дуже добра
дуже добра
відмін

СТРОКИ СІВБИ
Дуже ранні ...........................................................
Ранні .......................................................................
Середні ..................................................................
Пізні ........................................................................

допустимі
оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ
Низька ...................................................................
Середня ................................................................
Висока ...................................................................
Дуже висока ........................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість рядків у качані ...............................
Кількість зернен у ряді ...................................
Вологовіддача ...................................................
Маса 1000 насінин, грам ...............................
Рекомендована густота рослин,
тис. шт./га .............................................................
Потенціал урожайності, т/га ........................

16-18
28-42
дуже добра
290-330
Степ - 50-55, Лісостеп - 55-80,
Поліся 80-90
16

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com
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КУКУРУДЗА

Суpвівop
Тип гібрида
Група стиглості
Тип зерна

Простий
ФАО 250
Кременистоподібний

ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток на ранніх етапах ...........................
Висота рослини .................................................
Висота кріплення качана ..............................
Коренева система ............................................
Міцність стебла .................................................
Ремонтантність ..................................................
Посухостійкість .................................................

добрий
довга, від 200 до 240 cм
середня, 90-110 см
дуже добра
дуже добра
добра
добра

СТРОКИ СІВБИ
Дуже ранні ...........................................................
Ранні .......................................................................
Середні ..................................................................
Пізні ........................................................................

допустимі
оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ
Низька ...................................................................
Середня ................................................................
Висока ...................................................................
Дуже висока ........................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість рядків у качані ...............................
Кількість зернен у ряді ...................................
Вологовіддача ...................................................
Маса 1000 насінин, грам ...............................
Рекомендована густота рослин,
тис. шт./га .............................................................
Потенціал урожайності, т/га ........................

14-16
28-42
дуже добра
280-320
Степ - 50-65, Лісостеп - 65-80,
Поліся 80-90
14

® ™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua
Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ
Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com
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КУКУРУДЗА

MT Mатадо
Тип гібрида
Група стиглості
Тип зерна

Простий
ФАО 380
Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток на ранніх етапах ...........................
Висота рослини .................................................
Висота кріплення качана ..............................
Коренева система ............................................
Міцність стебла .................................................
Ремонтантність ..................................................
Посухостійкість .................................................

середня
середньо-висока, від 260 до 280 cм
середня, 110-120 см
дуже добра
добра
добра
відмінна

СТРОКИ СІВБИ
Дуже ранні ...........................................................
Ранні .......................................................................
Середні ..................................................................
Пізні ........................................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ
Низька ...................................................................
Середня ................................................................
Висока ...................................................................
Дуже висока ........................................................

оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується
не рекомендується

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість рядків у качані ...............................
Кількість зернен у ряді ...................................
Вологовіддача ...................................................
Маса 1000 насінин, грам ...............................
Рекомендована густота рослин,
тис. шт./га .............................................................
Потенціал урожайності, т/га ........................

14-16
26-44
добра
300-350
Степ - 40-45,
Лісостеп - 50-55
18
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КУКУРУДЗА

Да Сонка
Тип гібрида
Група стиглості
Тип зерна

Простий
ФАО 350
Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток на ранніх етапах ...........................
Висота рослини .................................................
Висота кріплення качана ..............................
Коренева система ............................................
Міцність стебла .................................................
Ремонтантність ..................................................
Посухостійкість .................................................

середня
середньо-висока, від 220 до 275 cм
середня, 110-125 см
відмінна
дуже добра
дуже добра
дуже добра

СТРОКИ СІВБИ
Дуже ранні ...........................................................
Ранні .......................................................................
Середні ..................................................................
Пізні ........................................................................

допустимі
оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ
Низька ...................................................................
Середня ................................................................
Висока ...................................................................
Дуже висока ........................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість рядків у качані ...............................
Кількість зернен у ряді ...................................
Вологовіддача ...................................................
Маса 1000 насінин, грам ...............................
Рекомендована густота рослин,
тис. шт./га .............................................................
Потенціал урожайності, т/га ........................

16-18
28-44
дуже добра
300-350
Степ - 50-65, Лісостеп - 65-80,
Поліся 80-90
18
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КУКУРУДЗА

Да Сібоні
Тип гібрида
Група стиглості
Тип зерна

Простий
ФАО 430
Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток на ранніх етапах ...........................
Висота рослини .................................................
Висота кріплення качана ..............................
Коренева система ............................................
Міцність стебла .................................................
Ремонтантність ..................................................
Посухостійкість .................................................

середня
середньо-висока, від 240 до 270 cм
середня, 110-120 см
дуже добра
дуже добра
дуже добра
дуже добра

СТРОКИ СІВБИ
Дуже ранні ...........................................................
Ранні .......................................................................
Середні ..................................................................
Пізні ........................................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ
Низька ...................................................................
Середня ................................................................
Висока ...................................................................
Дуже висока ........................................................

не рекомендується
оптимально підходить
оптимально підходить
допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість рядків у качані ...............................
Кількість зернен у ряді ...................................
Вологовіддача ...................................................
Маса 1000 насінин, грам ...............................
Рекомендована густота рослин,
тис. шт./га .............................................................
Потенціал урожайності, т/га ........................

16-18
28-44
дуже добра
300-340
Степ - 50-55, Лісостеп - 65-80,
Поліся 80-90
18
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