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DK Expower
Σταθερή συμπεριφορά στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις
Αγρονομικa ΧΑρΑκτηριΣτικa
γρήγορη εγκατάσταση
φυτείας
Πρώιμη και μεγάλης
διάρκειας ανθοφορία
Αντοχή στις βασικότερες
μυκητολογικές ασθένειες
Εξαιρετική συμπεριφορά
στο τίναγμα λοβών
Υψηλή περιεκτικότητα
σε λάδι
Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

DK Exclusiv

NEO!

Εξαιρετικές αποδόσεις ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια
Αγρονομικa ΧΑρΑκτηριΣτικa
γρήγορη εγκατάσταση
φυτείας
Mεγάλη διάρκεια
ανθοφορίας
Αντοχή στις βασικότερες
μυκητολογικές ασθένειες
Αντοχή στο πλάγιασμα
Εξαιρετική συμπεριφορά
στο τίναγμα λοβών
Υψηλή περιεκτικότητα
σε λάδι

Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

DK Implement CL

NEO!

Η νέα πρόταση στην κατηγορία Clearfield

Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις
Αγρονομικa ΧΑρΑκτηριΣτικa
γρήγορη εγκατάσταση
φυτείας
Πρώιμη ανθοφορία
Αντοχή στις βασικότερες
μυκητολογικές ασθένειες
Αντοχή στο πλάγιασμα
Εξαιρετική συμπεριφορά
στο τίναγμα λοβών
Υψηλή περιεκτικότητα
σε λάδι

Συνιστώμενη ποσότητα σποράς
1 σακί (1.500.000 σπόροι) = 30 στρέμματα

ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
A Στάδιο Κοτυληδόνων

Ανάπτυξη άνθους
πάνω από τα φύλλα

Σπορά
Φύτρωµα

E Έναρξη κιτρινίσματος άνθους
Επιµήκυνση κοτυληδόνας

B Σχηματισμός ροζέτας
Εµφάνιση 1ου πραγµατικού
φύλλου

Πλήρης σχηµατισµός
4ου πραγµατικού φύλλου
Σχηµατισµός ροζέτας

ΑΝΟΙΞΗ
Γ Στάδιο ανάπτυξης βλαστού

ΣΤ Στάδιο άνθησης
Άνοιγμα 1ου άνθους
Άνθηση του 50% της ταξιανθίας

Ζ Στάδιο ανάπτυξης λοβού
Χαμηλότεροι λοβοί > 2cm µήκος
50% των λοβών > 2cm µήκος

(2 ορατοί κόµβοι > 2cm
πάνω από το έδαφος)

∆ Στάδιο ανάπτυξης άνθους
Οφθαλµός

Στάδιο ανάπτυξης σπόρων
Οι περισσότεροι σπόροι
πράσινο-καφέ χρώμα
Όλοι οι σπόροι μαύροι και σκληροί

Όπως όλες οι διαδικασίες στο χωράφι, η
επιτυχία της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
επιλογή του γενετικού υλικού και τις σωστές φροντίδες στην εγκατάσταση της
καλλιέργειας (προετοιμασία χωραφιού
και σπορά), στη διαχείρισή της στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και στη
συγκομιδή.
τα υβρίδια DEKALB προσφέρουν την
καλύτερη προσαρμογή για κάθε τύπο
εδάφους, με σταθερά καλές επιδόσεις και
υψηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ
- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

✔ Επιλογή χωραφιών
✔ Συνεργασία με τοπικούς
γεωπόνους
✔ Επιλογή υβριδίων DEKALB
και παραγγελία!
✔ Καλή προετοιμασία του εδάφους (δομή, υγρασία).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

✔ Σπορά
✔ Έλεγχος ανάπτυξης
καλλιέργειας
✔ Η καλή εγκατάσταση της
καλλιέργειας είναι καθορι- ✔ Η δημιουργία ροζέτας
στική για την επιτυχία
εξασφαλίζει την αντοχή
στις χαμηλές θερμοκρασίες
✔ Στόχος πυκνότητας φυτών
του χειμώνα.
τα 50.000 φυτά/στρέμμα.
✔ Εφαρμογή βασικής λίπανσης:
Άζωτο 2-3 μονάδες, φωσφόρος- κάλιο 5 μονάδες.
✔ Υγρασία για καλό φύτρωμα
✔ Εφαρμογή ζιζανιοκτονίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

✔ Εφαρμογή
8-10 μονάδων
αζώτου
✔ Εφαρμογή θείου και βόριου,
εφόσον απαιτείται
✔ Έλεγχος τελικής πυκνότητας
φυτών.

ΜΑΡΤΙΟΣ
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ

✔ Έλεγχος για προσβολή
από μύκητες - έντομα
✔ Απαραίτητη υγρασία κατά
την άνθιση (άρδευση βροχή).
✔ Έλεγχος για αγροστώδη
ζιζάνια και εφαρμογή
εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμησή
τους.

ΜΑΪΟΣ
- ΙΟΥΝΙΟΣ

✔ Έλεγχος για εντομολογικές
προσβολές
✔ Καθορισμός σταδίου συγκομιδής για ελάχιστες απώλειες - ποσοστό ωρίμανσης
✔ Συγκομιδή όταν το 90%
των σπόρων έχει πλέον
μαύρο χρώμα και το άλλο
10% καστανό σκούρο.
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