
PANTHEON
Semitardiv | Rapiță de toamnă

Hibrid intensiv de generaţie nouă
Fereastră foarte largă de semănat datorită dezvoltării
foarte rapide din toamnă
Foarte bună toleranţă faţă de boli in special Phoma
prin prezenţa genei Rlm 7

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi tardivă

Maturitate semi-tardivă

Potențial de producție

Înălțimea plantei medie-înaltă / 170 - 180
cm

Masa a o mie de boabe
(grame) mediu 5.5 - 6.8 g

Conținut de ulei (%) mediu-mare 41 - 43

Conținut de glucozinolați foarte scăzut

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Vigoarea dezvoltării toamna

Toleranța față de ger

Reluarea vegetației în primăvară

Rezistența la înclinare și frângere

Rezistența la scuturare

Toleranța față de Sclerotinia

Toleranța față de Phoma

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea
asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a

CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol
biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE
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buna

foarte buna



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat a se însămânța la începutul epocii; adaptat pentru toate zonele de cultură a
rapiței de toamnă

Potenţial productiv în zone
aride

Potenţial productiv în zone
umede

Tehnologia de cultură clasică

Norma de semănare 45-55 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

5548 kg/ha
STAS

Cultura premergatoare: 
Prelucrarea terenului: 
Pregatirea patului germinativ: 
Data semamantului: 
Tratamente fitosanitare:

Recoltare: 
Umiditate la recoltare: 
MHL:

DAN FLOREA
Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI
Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU
Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053
alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENY

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217
andrei.boszormeny@donausaat.com
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