Vetőmag

Belem® Napraforgó csomag
5 x 12 kg

Belem®
Kíméletes a gilisztákkal,
kíméletlen a talajlakó
kártevőkkel
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Paraiso
1000
CL Plus
Jó alkalmazkodóképességű

Prémium Platina

A TÖKÉLETES SZEZON
ÖSSZETEVŐI

Vetőmag
Vetőmag Talajfertőtlenítő
Műtrágya

Tökéletes szezont szeretne? Válassza az Belem® Napraforgó Csomagot! A csomag a sikeres szezonkezdéshez szükséges
termékekből áll, megtalálható benne a Clearfield Plus technológiára is alkalmas, jól alkalmazkodó, kiváló ellenálló képességű
Paraiso 1000 CL Plus® hibrid vetőmag, illetve a Belem® talajfertőtlenítő, amely a gilisztákkal kíméletes, de a talajlakó kártevőkkel
kíméletlenül elbánik.
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Vetőmag

Paraiso 1000 CL Plus

Prémium Platina

Tulajdonságok:

Erősségei:

• érésidő: középérésű

• jó alkalmazkodóképesség, a normál és az

• növénymagasság: közepes
• félig bókoló tányérállás
• tenyészidő a virágzásig: 72 nap
• tenyészidő az érésig: 102 nap

intenzív termőhelyek meghatározó hibridje
• kiváló ellenálló képesség a legjellemzőbb
betegségekkel szemben
• jól kezelhető habitus, egyenletesen érő és
ütemesen betakarítható állomány

Termés- és minőségi jellemzők:
kaszattermés

alacsony / magas

natúr olajtartalom

alacsony / magas

Agronómiai jellemzők:
termésbiztonság

alacsony / magas

szárazságtűrés

gyenge / kiváló

kezdeti fejlődés erőssége

lassú / gyors

állóképesség

gyenge / kiváló

késői vethetőség

alkalmatlan / alkalmas

extenzív technológia tűrés

alkalmatlan / alkalmas

virágzás

korai / késői

növénymagasság

alacsony / magas

tányérállás

egyenes / bókoló

Javasolt tőszám: 55.000–58.000 termőtő/ha
Betegség ellenállóság:
plazmopara (100, 300,304, 310, 330, 700, 703, 710,
730, 770) raszokkal szemben

érzékeny / ellenálló

szklerotínia

érzékeny / ellenálló

makrofomina

érzékeny / ellenálló

fóma

érzékeny / ellenálló

Talajfertőtlenítő

Belem
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A gilisztákat szeretjük.
A kártevőket elkergetjük!
Van megoldás a drótférgek és cserebogárlárvák ellen,
amely ráadásul kímélőbb a gilisztákkal szemben!
A Belem® talajfertőtlenítő szer a már piacon lévő szerekéhez hasonló hatékonyságot tud felmutatni, és kíméletesebb a gilisztákkal.
Ezért akkor is megoldást jelent, amikor más talajfertőtlenítőt alkalmazni nincs mód.
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Vario kedvezmények

Több kedvezményből
többet hozhat ki!

Kwizda Vario ajánlatokkal egész szezonban akár
mindent 5% kedvezménnyel szerezhet be!
A piacon elterjedt csomagokkal ellentétben a Vario technológiák teljes szabadságot biztosítanak, így mindenki saját elkép
zelése alapján állíthatja össze technológiáját. A kedvezmények nemcsak néhány, hanem az egész tenyészidőszakban
alkalmazható összes termékre vonatkoznak, így a kedvezmények összege is nagyobb lesz.
A Vario programok a következő kultúrákban érhetők el:
repce, napraforgó, kukorica, búza, szója,
alma, szőlő, csonthéjasok.

