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Hibrid semi-�mpuriu
• Hibrid de talie înaltă, cu putere foarte mare de ramificare
• Dezvoltare bună înainte de iarnă
• Toleranță foarte bună la iernare și la cădere
• Rezistență gene�că la virusul galben al ridichii (TuYV)
• Silicvele nu se scutură la maturitate
• Conținutul ridicat de ulei
• Combinație unică de randament ridicat și siguranță suplimentară
• Potențial de producție foarte ridicat – de peste 4,5 t/ha.
• Masa la o mie de boabe este mare (5.4 – 5.6 gr.) 

Înregistrat 2019
Cel mai cul�vat hibrid de rapiță din Europa în ul�mii 3 ani consecu�vi.

Hibrid semi-�mpuriu 
• Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație
• Foarte buna toleranță la temperaturi scăzute
• Plante de talie înaltă, cu o foarte mare putere de ramificare
• Rezistență foarte bună la Phoma
• Silicvele rămân indeschise și după maturitatea fiziologică
• Hibrid intensiv cu potențial foarte ridicat de producție
• MMB 4,6-4,8 gr
• Densitate recomandată: 40-60 b.g./mp

Înregistrat 2019

Hibrid �mpuriu
• Hibrid de talie medie-înaltă
• Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație
• Toleranță foarte bună la cădere
• Tulpina nu se alungește înainte de iernare
• Hibrid cu potențial de producție foarte ridicat –                        

de până la 5,0 t/ha.
• MMB 4,6 – 4,8 gr.
• Densitate recomandată: 35 – 55 b.g/mp.

Înregistrat în 2016
*CLEARFIELD® este marcă înregistrată BASF și se va utiliza erbicidul Nopasaran®

ASTRONOM

Hibrid semi-�mpuriu
• Hibrid cu o capacitate deosebită de producție ca și 
consecință a unei ramificări bogate
• Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație
• Silicvele rămân indeschise și după maturitatea fiziologică
• Rezistență foarte bună la Phoma și Sclero�nia
• Toleranță bună la iernare
• Comportament bun în condiții de secetă
• Hibrid adaptabil in diverse condiții pedoclima�ce
• MMB 4,6-4,8 gr
• Densitate recomandată: 40-60 b.g./mp

Înregistrat 2018

ARTOGA

Hibrid semi-�mpuriu
• Talie înaltă, viguros, cu ramificare puternică de la baza plantei 
• Start foarte viguros la pornirea în vegetație, soluția ideală și în 

cazul semănatului întârziat din a doua parte a lunii septembrie
• Toleranță bună la iernare
• Silicvele nu se scutură la maturitate
• Rezistență gene�că foarte bună la Phoma prin gena Rlm7
• Hibrid rezistent gene�c la virusul galben al ridichii – TuYV
• Op�mizarea u�lizării azotului din sol, disponibil în �mpul 

ciclului de dezvoltare, prin caracterul N-FLEX
• Potențial de producție foarte ridicat – de peste 5,0 t/ha.
• MMB 5,4 – 5,6 gr.
• Densitate recomandată: 35 – 55 b.g/mp.

La încercarea de stat din 2020
Unul dintre primii 10 hibrizi din primul an de comercializare în Europa*

* sursa Kleffmann-Kynetec

LG AMBASSADOR

Hibrid �mpuriu
• Dezvoltare puternică înainte de iarnă și toleranță înaltă la 

iernare 
• Maturitate foarte �mpurie.
• Păstrarea sănătoasă a tulpinilor datorită rezistenței cu gena 

RLM7 la Phoma.
• Silicvele indeschise fixate gene�c.
• Performanță ridicată a randamentului chiar și la întârzieri de 

recoltare.
• Cea mai răspândită varietate de producție în segmentul 

maturității �mpurii.

Înregistrat 2019

ALICANTE

LG CARLTON CL*

LG ARCHITECT
CEL MAI CULTIVAT HIBRID

DIN EUROPA IN AN�*:
- 2018
 - 2019
 - 2020

*Sursa: Kleffmann-Kynetec 
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