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Збільшення
врожайності з нашим
насіння.
Наш асортимент гібридів
соняшнику підходить для всіх умов
вирощування.

Насіння
соняшнику

Асортимент лінолевого
соняшника

Асортимент лінолевого
соняшника Clearfield

--Mas 83.R (ранньостиглий) та Mas 97.A

--Стійкість до імідазолінів для

(середньопізній): 2 гібрида-лідера по
врожайності.
--Mas 94.C - гібрид, який має стабільні
результати протягом багатьох років
--Mas 89.M - гібрид-новинка

спрощення боротьби з бур’янами та
вовчком.
--Mas 91.IR та Mas 95.IR - 2 гібриди з
підтвердженною стійкістю.
--Mas 87.IR - новинка, гібрид нового
покоління

Високоолеїновий соняшник
--Mas 96.OL-

Збільшення
врожайності завдяки
нашим порадам та
рекомендаціям.
65% з 32 господарств отримали більше 35 ц/га у рамках сервісу
Technosol.

Сервіс стосується 5 основних етапів.
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Удобрення

Захист
культур

Дата збору
врожаю

Збільшення
врожайності
з нашими
сервісами.
У разі покупки більше 200 пос.од. соняшника
у 2014 році, Maisadour Semences у співпраці з
Geosys дарує Вам можливість супутникового
моніторингу ваших полів (Crop Monitoring).
- супутникові знімки ділянок
- звіт кожні 2 тижні, щоб оцінити динаміку розвитку
культур на ваших полях і отримувати метеорологічні
дані та прогнози на наступні 10 днів
- Індивідуальний моніторинг з рекомендаціями
комерційних представників Maisadour Semences
- Запрошення на зустріч Crop Monitoring за участю
фахівців Geosys
*Інформація про Geosys: Geosys допомагає фахівцям в галузі сільського господарства приймати більш обгрунтовані
рішення з використанням новітніх досліджень в агрономії.
**Додаткову інформацію щодо акції Ви зможете знайти на сайті www.maisadour-semences.fr/ua або звернувшись до наших
комерційних представників

