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A SAATEN-UNION közép-európai Clearfield-napraforgó-portfóliójának középérésû vezérhib-
ridje. Hazai és külföldi tapasztalatok igazolják a hibrid kiemelkedô termésstabilitását eltérô
 évjáratok és termôhelyek esetén is. Robusztus növényszerkezet, kiváló szárszilárdság és állóké-
pesség, továbbá hatalmas levelek biztosítják nehéz körülmények között is egyedülálló vitalitá-
sát. Termesztése valamennyi termôhelyen javasolt.

Középérésû, kiegyenlített és stabil adottságú, nagy termôképességû hibrid. Állományát köze-
pesen magas, betegségeknek ellenálló, egészséges növények alkotják, közepesen bókoló jellegû
tányérállással.

Középérésú hibrid, stabilan magas és megbízható terméspotenciállal, valamint kimagasló olaj-
tartalommal. Letisztult habitus, közepesen magas növények, erôteljes gyökérzet, gyengén bó-
ko ló jellegû tányérállás jellemzi. A betegségeknek ellenálló, egészséges növények jó
állóképességû, ütemesen betakarítható állományt képeznek.

Korai virágzással és a középkorai érésidőnek megfelelő hosszú szemkitelítődési periódussal jel-
lemezhető, új hibrid. A növények kompakt, jól kezelhető, kiváló állóképességgel rendelkező ál-
lományt képeznek. Robusztus felépítése nagyon jó szárszilárdsággal párosul. Kifejezetten gyors,
intenzív fejlődési ütemű hibrid, bármilyen talajtípusra.

Korai, magas olajsavas Clearfield-hibrid. Korai virágzású, megkésett vetésekben is alkalmaz-
ható, az esetleges tôszámkiesést is jól kompenzáló típus. Ideális növénymagasság, a betegsé-
gekkel szemben kiváló ellenállóság jellemzi. Nagyfokú stabilitással rendelkezik a termôképesség,
az olajtartalom és az olaj minôsége tekinte tében.

Középkorai, magas olajsavas Clearfield-hibrid. Kiváló kórtani adottságokkal rendelkezik, a szkle-
ro tínia kórokozójával szembeni ellenálló képessége kimagasló. Termôképességének maximali-
zálásához a mérsékelten sûrített állomány és a megnövelt intenzitású termesztéstechnológia
kombinációja az ideális megoldás. Állóképessége kiváló, közepesen magas állománya gyors
ütemben érik, és könnyen, veszteségektôl mentesen betakarítható.

A–E rasszra szádorrezisztens, homozigóta, tribenuron-metil-rezisztens, középkorai érésidejű, új
hibrid. Középmagas növények, bókoló tányérállás, de stabil szár jellemzi. Kifejezetten egész-
séges, szerényebb körülményekhez is kiválóan alkalmazkodó típus. Állományát nem javasoljuk
sűríteni. 
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MIRANDA SU

A hagyományosan erős piaci pozíciókkal és átlag feletti olajtartalommal rendelkező Clearfield és Clearfield Plus
napraforgóhibridjeink mellett megjelenik az első nagy teljesítményű, tribenuron-metil-rezisztens (SU) hibridünk is,
amely tökéletes alternatívát kínál azoknak az akár szerényebb körülmények között gazdálkodó partnereinknek, akiknél
az évelő kétszikűek, főleg az acat és a szulák okoz gyomosodási problémát.
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