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Semi - tardiv | Tehnologie IMI

Hibrid consacrat in versiunea tolerantă la erbicide pe bază de imazamox
Foarte bună stabilitate a producţiilor în diferite areale de cultură 
Recomandat pentru zonele de cultură infestate cu Orobanche spp.

✔

✔

✔

Vigoare la pornirea în vegetație
Toleranță față de secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Rezistanță la frângerea tijei sub calatidiu
Rezistență la scuturare
Potențial de producție
Toleranță față de Plasmopara (infecție primară)
Toleranță față de Plasmopara (infecție secundară)
Toleranță față de Sclerotiniala calatidiu
Toleranță față de Sclerotiniala colet
Toleranță față de Phomopsis
Toleranță față de Botrytis
Toleranță față de Orobanche Spp. (Lupoaie)

Precocitatea în�oririi 
Precocitatea recoltării 
Perioada de vegetație până
la maturitate (nr. zile de la răsărire) 
Număr de zile până la în�orire
(nr. zile de la răsărire)
Înălțimea plantei
Diametrul calatidiului
Forma calatidiului
Poziția calatidiului
Masa hectolitrică (kg/hl)
Masa a o mie de boabe (grame)
Conținut de ulei (%)
Conținut de acid oleic

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂCARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE
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CARACTERISTICI TEHNOLOGICE
Zonare și recomandări: Recomandat in toate zonele de cultură a �orii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiţia aplicarii s.a. 
imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al �orii soarelui
Tehnologia de cultură: compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox
Norma de semănare în condiții de neirigat: 50.000 - 55.000 plante / ha
Norma de semănare în condiții de irigat: 60.000 - 65.000 plante / ha



GOLDIMI
Rezultate de producţie 2022

Producţie exprimată procentual faţă de media tuturor hibrizilor testaţi în locaţia respectivă
Poziția ocupată în clasament (exemplu locul 20 din 62 hibrizi testați)

Reţeaua de testare proprie a Donau Saat şi centre o�ciale de testare a soiurilor şi hibrizilor

Câmpuri demonstrative sau de testare ale partenerilor

Câmpuri de producţie vegetală
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Testare Dâlga
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