WYBIERZ SWOJĄ
ODMIANĘ

Rzepak ozimy
DEKALB 2020

Po podjęciu decyzji o uprawie rzepaku, kluczowym elementem mającym
wpływ na spodziewany sukces jest dobór właściwej odmiany.
Wybierając odmianę trzeba poznać jej potencjał plonowania oraz wziąć
pod uwagę inne cechy warunkujące prawidłowy rozwój roślin jesienią
i wiosną.
Zależy nam, aby móc pokazać odmiany DEKALB z każdej strony:
w różnych warunkach i różnych rejonach kraju. Wykonujemy i zlecamy
wiele doświadczeń, których wyniki stanowią podstawę do oceny odmian
proponowanych w tym katalogu. Szczególnie polecamy dwie nowości.
DK Excited – pierwsza wprowadzana na polski rynek odmiana DEKALB
posiadająca gen tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmianę
charakteryzuje wysoki potencjał plonowania połączony z bardzo wysoką
zawartością tłuszczu w nasionach (więcej na str. 4).
Druga z proponowanych nowości to DK Exima – rekordzistka
w wysokości i stabilności plonowania, według wyników badań COBORU,
na terenie Polski. Średni wynik plonu to 4,61 t/ha, czyli 118% wzorca.
Te liczby dają DK Eximie niekwestionowane pierwsze miejsce wśród
odmian mieszańcowych testowanych w badaniach rozpoznawczych
COBORU 2019 (więcej na str. 6).
Plantatorzy uprawiający rzepak ozimy potrzebują różnorodnych
odmian. Na dużych areałach, biorąc pod uwagę techniczne możliwości
zbioru, lepiej wybrać kilka o różnym czasie dojrzewania łanu. W naszej
ofercie znajdziecie Państwo odmiany o wysokim, ale przede wszystkim
stabilnym plonowaniu. To właśnie stabilność plonowania jest bardzo
pożądaną cechą w dobie zmiennych warunków klimatycznych.
Wszystkie nasze odmiany mają podwyższoną odporność na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion. Wybierając odmianę warto zwrócić
uwagę na odporność na choroby oraz zawartość tłuszczu w nasionach.
Zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą odmianową DEKALB,
życzymy udanych wyborów i wysokich zbiorów.

Zespół Bayer

NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W TRUDNYCH WARUNKACH
Pierwsza odmiana marki Dekalb z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

CECHY ROLNICZE

NOWOŚĆ

DK EXCITED

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: POLSKA 2020

Wigor jesienny

Doskonały

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Bardzo dobra

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Wczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

WIGOR JESIENNY

Odporność na wyleganie

Wysoka

Doskonały wigor jesienny i rozwój roślin
przed zimą.

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Bardzo wysoka

TOLERANCJA NA WIRUSA
ŻÓŁTACZKI RZEPY (TUYV)

Bardzo wysoki plon.
Badania Rejestracyjne COBORU 2019 r.
– 126% wzorca (4,83 t/ha).

Odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki
rzepy zapewniająca ochronę przed utratą
plonu na skutek wystąpienia choroby.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU W NASIONACH
Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
pozwala uzyskać wyższą cenę
za zebrany plon.

REKOMENDACJE

WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia Rejestrowe
COBORU 2019 – średni plon
DK EXCITED

WYSOKI PLON

4,83 t/ha

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać
docelową obsadę 40 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie.
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu
o funkcji regulatora wzrostu.

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach,
pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha,
druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed
rozpoczęciem kwitnienia.

Wrócikowo

wzorzec

5,19 t/ha

3,84 t/ha
Chrząstowo

Krzyżewo

4,83 t/ha

Doświadczenia Rejestrowe
COBORU 2019 – zawartość tłuszczu
DK EXCITED
wzorzec

5,38 t/ha

Słupia Wielka

Cicibór Duży

5,40 t/ha

4,55 t/ha
Lućmierz

46 %

4,40 t/ha

45 %
Pawłowice

4,80 t/ha

Doświadczenia Rejestrowe
COBORU 2018 – średni plon
DK EXCITED
wzorzec

4,08 t/ha

DK EXCITED – najnowsza, wysoko plonująca klasyczna odmiana wyróżniająca się takimi
cechami, jak: tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy, doskonały wigor jesienny oraz odporność
na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu,
DK Excited lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca.
Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Jest to odmiana
średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę, w kwitnieniu wczesna i średniowczesna
w dojrzewaniu. Nie wylega. Wysoki potencjał plonowania połączony z bardzo wysoką
zawartością tłuszczu w nasionach tej odmiany, został potwierdzony na polach w całej Europie.

4,44 t/ha
3,92 t/ha
Doświadczenia Rejestrowe COBORU 2019
8 lokalizacji z 73 testowanymi odmianami
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Słupia

DK EXCITED – NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UPRAWY

MARTA MAJEK
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB
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NOWOŚĆ

DK EXIMA

REKORDZISTA W WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA
Nr 1 w doświadczeniach COBORU CCA 2019 – 118% (4,61 t/ha)

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: WĘGRY 2018

Wigor jesienny

Bardzo dobry

WYSOKI PLON

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniowczesna

Odmiana o najwyższym poziomie
plonowania potwierdzona wewnętrznymi
i oficjalnymi wynikami COBORU
(Nr 1 w badaniach CCA COBORU 2019 r.
– 118% wzorca).

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
pozwala uzyskać wyższą cenę
za zebrany plon.

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Wczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego
na niekorzystne warunki klimatyczne
i glebowe w okresie zimy.

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji
na zgniliznę twardzikową i choroby
podstawy łodygi.

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Bardzo wysoka

REKOMENDACJE

WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia Rozpoznawcze
COBORU 2019 – średni plon
DK EXIMA
wzorzec

Karżniczka

5,90 t/ha

4,61 t/ha

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU W NASIONACH

Białogard

4,34 t/ha

Wrócikowo

5,11 t/ha

3,89 t/ha

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać
docelową obsadę 40 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie, również
na słabsze stanowiska (gleby lekkie).
Rekomendowane jest zastosowanie
fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach,
pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha,
druga dawka nie później niż 4 tygodnie przed
rozpoczęciem kwitnienia.

Chrząstowo

5,01 t/ha

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2018 – średni plon

5,28 t/ha
Śrem Wójtostwo

10 lokalizacji z 13 testowanymi odmianami

DK EXIMA
o. porównawcza

Kawęczyn

4,42 t/ha

5,11 t/ha

Kościelna Wieś

3,60 t/ha

4,45 t/ha
4,00 t/ha

Sulejów

4,56 t/ha

Tomaszów Bolesławiecki

Bezek

3,98 t/ha

3,43 t/ha

Tarnów

4,73 t/ha

Kochcice

4,72 t/ha
Głubczyce

4,64 t/ha

Doświadczenia Rejestrowe COBORU 2019
15 lokalizacji z 53 testowanymi odmianami
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DK EXIMA – WARTO BYŁO CZEKAĆ NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

Głębokie

Przecław

4,36 t/ha

DK EXIMA to nowa odmiana marki DEKALB, która charakteryzuje się najwyższym i stabilnym
plonowaniem potwierdzonym w oficjalnych badaniach COBORU (118% wzorca COBORU
CCA 2019). Ma bardzo dobry wigor jesienny. Nie elonguje się, dzięki temu ma doskonałą
zimotrwałość. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością w stosunku do
suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej oraz werticiliozy potwierdzoną badaniami
wewnętrznymi, jak i oficjalnymi badaniami COBORU. Odmiana nie wylega i jak wszystkie
odmiany marki DEKALB, ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

TOMASZ PAKOS
Hodowca rzepaku ozimego marki
DEKALB
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DK EXTRACT

ESENCJA WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA
NR 2 w doświadczeniach PDO COBORU 2017 - 114% wzorca (5,01 t/ha)

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: POLSKA 2016

Wigor jesienny

Bardzo dobry

WYSOKI PLON

STABILNOŚĆ PLONU

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Stabilne plonowanie w latach niezależnie
od warunków glebowo-klimatycznych.

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniowczesna

Odmiana bardzo wysoko plonuje.
W Doświadczeniach PDO COBORU 2019
w 3 lokalizacjach (Ruska Wieś, Karżniczka,
Przecław) plonowała powyżej 5 t/ha.

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego
na niekorzystne warunki klimatyczne
i glebowe w okresie zimy.

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji
na zgniliznę twardzikową i choroby
podstawy łodygi.

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Średnia

REKOMENDACJE

WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia PDO
COBORU 2019 – 109% wzorca
DK EXTRACT
wzorzec

Stare Pole

3,63 t/ha

4,27 t/ha

Łajsy

3,93 t/ha

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2,
by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie, również
na słabsze stanowiska (gleby lekkie).
Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu
o funkcji regulatora wzrostu.

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza
dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie
później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

4,79 t/ha
Chwaliszewo

4,11 t/ha

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2019 – średni plon

o. porównawcza

4,15 t/ha

Pniewy

3,88 t/ha

13 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami

DK EXTRACT

3,80 t/ha
3,63 t/ha

Pielaszkowice

3,61 t/ha

Borek Strzeliński

3,11 t/ha

Głubczyce

3,77 t/ha

3,09 t/ha
Huta Kryształowa
Manasterz 3,71 t/ha

DK EXTRACT jest odmianą mieszańcową o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania
w różnych warunkach uprawowych. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin
przed zimą oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Posiada wysoką tolerancję na wyleganie,
podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobrą
tolerancję na choroby (suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 oraz choroby podstawy
łodygi). Cechy te czynią z niej czołowy produkt wśród dostępnych na rynku odmian
rzepaku ozimego.

Głuchów

4,04 t/ha

3,53 t/ha

3,86 t/ha
Doświadczenia łanowe DEKALB 2019
13 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami
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3,84 t/ha

4,17 t/ha

11 lokalizacji z 13 testowanymi odmianami

o. porównawcza

Chyża

Wasylów

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2018 – średni plon
DK EXTRACT

DK EXTRACT – ESENCJA WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA

Wybranowo

MARCIN LISZEWSKI
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB
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DK EXCEPTION
REKORDOWY POZIOM PLONOWANIA

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: FRANCJA 2014

Wigor jesienny

Doskonały

WYSOKI PLON

WIGOR WIOSENNY

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Średnia do dużej

Zimotrwałość

Dobra

Zdolność odmiany do szybszej regeneracji
po zimie na skutek szybkiego przyrostu
biomasy.

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniowczesna

Odmiana posiada wysoki potencjał plonowania.
Uzyskała 108% wzorca w Doświadczeniach
PDO COBORU 2019 (w miejscowości Prusim
osiągnęła rekordowy plon 5,41 t/ha).

Termin kwitnienia

Średniopóźny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE
AZOTU

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE

Odporność na wyleganie

Średnia

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Wysoka

Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Cecha, która pozwala
zminimalizować straty plonów powstałe
na skutek działania wiatru i deszczu oraz
zmniejsza problemy związane z samosiewami.

Najefektywniejsze wykorzystanie azotu
– nawet w warunkach stresowych.

REKOMENDACJE
WYNIKI PLONOWANIA

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2,
by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie. Rekomendowane jest
zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.

Doświadczenia PDO
COBORU 2019 – 108% wzorca
DK EXCEPTION
wzorzec

Stare Pole

3,89 t/ha

4,24 t/ha

Łajsy

3,93 t/ha

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza
dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie
później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

Krynki

4,72 t/ha

4,02 t/ha

Chwaliszewo

4,06 t/ha

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2019 – średni plon

Wybranowo

4,26 t/ha

13 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami

DK EXCEPTION
o. porównawcza

DK EXCEPTION – NADZWYCZAJNY W PLONOWANIU

4,24 t/ha

Pniewy

3,92 t/ha
3,68 t/ha

Pielaszkowice

3,88 t/ha

Borek Strzeliński

3,35 t/ha

Chyża

3,91 t/ha
Wasylów

3,16 t/ha

Głubczyce

4,44 t/ha

Manasterz

4,15 t/ha

DK EXCEPTION to wysoko zaolejona odmiana mieszańcowa uprawiana w całej Europie.
Charakteryzuje się wysokim plonem i doskonałym wigorem początkowym. Dobrze znosi
okres zimy, dość szybko wznawia wegetację na wiosnę. Ma bardzo dobrą tolerancję na suchą
zgniliznę kapustnych. Posiada cechę najefektywniejszego wykorzystywania azotu, nawet
w warunkach stresowych. Oczywiście, jak wszystkie nasze odmiany, posiada odporność
na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Głuchów

3,12 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2019
13 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami
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ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB
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DK IMPRESSION CL
ZDROWY MIESZANIEC Z DOSKONAŁĄ ZIMOTRWAŁOŚCIĄ

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: POLSKA 2013

Wigor jesienny

Bardzo dobry

CLEARFIELD®*

WYSOKI PLON

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Późna

Odmiana do uprawy w technologii Clearfield®*.
Posiada odporność na substancję czynną
Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną
kontrolę chwastów w uprawie rzepaku
ozimego.

Odmiana wysoko plonuje. W doświadczeniach
łanowych DEKALB 2015 w 3 miejscowościach
osiągnęła plon powyżej 5 t/ha: Kmiecin (5,41 t/ha),
Komalwy (5,56 t/ha), Hermany (5,35 t/ha).

Termin kwitnienia

Średniopóźny

Termin dojrzewania

Średniopóźny

Wysokość roślin

Wysokie

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego
na niekorzystne warunki klimatyczne
i glebowe w okresie zimy.

Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Cecha, która pozwala
zminimalizować straty plonów powstałe na
skutek działania wiatru i deszczu oraz zmniejsza
problemy związane z samosiewami.

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Bardzo wysoka

REKOMENDACJE
WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia PDO COBORU 2015
średni plon nasion
DK IMPRESSION CL

Kmiecin

4,87 t/ha

wzorzec

5,41 t/ha

Komalwy

5,56 t/ha

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
Norma wysiewu: 45 nasion/m2,
by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie. Rekomendowane jest
zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza
dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie
później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.
Szczegółowe informacje na www.clearfield.pl oraz
na www.dekalb.pl

4,85 t/ha
Hermany

5,35 t/ha

Doświadczenia łanowe
DEKALB Węgry 2018 – średni plon (susza)

ODMIANA W TECHNOLOGII CLEARFIELD®* ZAREJESTROWANA W POLSCE

8 lokalizacji z 10 testowanymi odmianami

DK IMPRESSION CL
o. porównawcza

3,18 t/ha
3,03 t/ha

Pągów

4,18 t/ha

Dziekanów

4,66 t/ha

Kojęcin

4,45 t/ha

Głuchów

Odpowiedzią na problemy z samosiewami rzepaku jest odmiana DK IMPRESSION CL,
przystosowana do uprawy w technologii Clearfield®*, czyli należąca do odmian odpornych
na substancję czynną – Imazamox. Cechuje ją bardzo dobra zdrowotność. Jest odmianą
późniejszą zarówno we wznawianiu wegetacji po zimie, jak i kwitnieniu i dojrzewaniu, ale dzięki
temu może być doskonałym uzupełnieniem palety odmian dla gospodarstw, które potrzebują
hybryd do późniejszego zbioru. Mimo dość wysokich roślin odmiana nie wylega, nie osypuje się,
a dodatkowo posiada bardzo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.

4,61 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2018
7 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami
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MARCIN LISZEWSKI
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB

* – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF
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DK PLATINIUM

NAJWYŻSZE PLONY RÓWNIEŻ NA POLACH PORAŻONYCH KIŁĄ KAPUSTY
105% wzorca – doświadczenia PDO COBORU 2017

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: POLSKA 2016

Wigor jesienny

Bardzo dobry

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Średnia

Zimotrwałość

Bardzo dobra

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniopóźna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniopóźny

Wysokość roślin

Średniowysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Bardzo wysoka

TOLERANCJA NA KIŁĘ
KAPUSTY

Kądzielno

4,03 t/ha

6 lokalizacji z 9 testowanymi odmianami

DK PLATINIUM
o. porównawcza

Kreki

3,54 t/ha
Cieszymowo

3,86 t/ha

3,46 t/ha

Prabuty

wzorzec

3,10 t/ha

ZIMOTRWAŁOŚĆ

Odmiana zdolna do szybszej regeneracji
po zimie na skutek szybkiego przyrostu
biomasy.

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego
na niekorzystne warunki klimatyczne
i glebowe w okresie zimy.

●●

Termin siewu: optymalny lub opóźniony. Należy
unikać wczesnego terminu siewu. Przyspieszenie
siewu w nadmiernie ogrzaną i wilgotną glebę zwiększa
ryzyko infekcji roślin. Norma wysiewu 50 nasion/m2,
by uzyskać docelową obsadę 45 roślin/m2.

Drogoszcze

●●

Stanowiska glebowe: stanowiska porażone kiłą kapusty
niezależnie od typu gleby. Rekomendowane jest
zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.

4,23 t/ha

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza
dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie
później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

DK PLATINIUM – ODPOWIEDŹ NA KIŁĘ KAPUSTY

4,64 t/ha
4,41 t/ha
Wilkowice
Niemodlin

3,07 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2018
7 lokalizacji z 9 testowanymi odmianami
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WIGOR WIOSENNY

3,47 t/ha

Doświadczenia PDO COBORU 2017
– 105% wzorca
DK PLATINIUM

Odmiana do uprawy na stanowiskach
porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę
uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych
stanowiskach glebowych.

Najwyższy potencjał plonowania w segmencie.
105% wzorca w Doświadczeniach PDO
COBORU 2017. W doświadczeniach łanowych
DEKALB 2019 najwyższy plon osiągnęła
w miejscowości Drogoszcze - 4,23 t/ha.

REKOMENDACJE

WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia łanowe
DEKALB 2019 – średni plon

WYSOKI PLON

3,88 t/ha

DK PLATINIUM zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych kiłą kapusty
stanowiskach glebowych. Ma dobry wigor jesienny, w sprzyjających warunkach dość szybko
rośnie, dlatego należy pamiętać o jej skracaniu, tak by uniknąć elongacji szyjki korzeniowej.
Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Dodatkowym jej
atutem jest bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Poza tym, z powodu występowania
choroby na stanowisku glebowym, należy zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2. Trzeba
pamiętać, że lepiej jest opóźnić siew niż go przyspieszyć, ponieważ przyspieszenie może
zwiększyć ryzyko infekcji roślin, zwłaszcza przy nadmiernym ogrzaniu i uwilgotnieniu gleby.

ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB
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DK SEQUEL

WZOROWA ZIMOTRWAŁOŚĆ I BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA

CECHY ROLNICZE

KLUCZOWE CECHY

REJESTRACJA: WĘGRY 2016

Wigor jesienny

Średni

NISKA BIOMASA

ŁATWY ZBIÓR

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Odmiana o niskiej biomasie, umożliwiająca
szybki i łatwy zbiór.

Niska biomasa zapewnia oszczędny
i szybki zbiór.

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji wiosennej

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Wczesny

Wysokość roślin

Średnioniskie

WYSOKI PLON

ZIMOTRWAŁOŚĆ

W doświadczeniach COBORU CCA 2019
roku DK Sequel uzyskał w 4 lokalizacjach
plon powyżej 4 t/ha (Karżniczka 4,76 t/ha,
Wrócikowo 4,44 t/ha, Kochcice 4,85 t/ha,
Przecław 4,32 t/ha).

Wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego
na niekorzystne warunki klimatyczne
i glebowe w okresie zimy.

Odporność na wyleganie

Doskonała

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Doskonała

Zawartość tłuszczu w nasionach

Średnia

REKOMENDACJE

WYNIKI PLONOWANIA

●●

Termin siewu: wczesny lub optymalny.
Norma wysiewu: 55 nasion/m2,
by uzyskać docelową obsadę 50 roślin/m2.

●●

Stanowiska glebowe: wszystkie. Nie ma konieczności
stosowania fungicydu o funkcji regulatora wzrostu
wiosną.

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2019 – średni plon
6 lokalizacji z 5 testowanymi odmianami

DK SEQUEL
o. porównawcza

3,46 t/ha

●●

Nawożenie wiosenne azotem:
od 120 do 160 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza
dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie
później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

3,03 t/ha

DK SEQUEL – PROSTA UPRAWA, ŁATWY ZBIÓR
Doświadczenia łanowe
DEKALB 2018 – średni plon

Bzówki

3,13 t/ha

8 lokalizacji z 6 testowanymi odmianami

DK SEQUEL
o. porównawcza

Pcin

3,00 t/ha

4,02 t/ha
3,83 t/ha

Toszek

3,45 t/ha
Przezwody
Głubczyce

3,52 t/ha

4,12 t/ha

Głuchów

DK SEQUEL jest odmianą mieszańcową o zredukowanej biomasie. Z racji swojego
charakterystycznego pokroju roślina nie elonguje się jesienią, nie wymaga stosowania
regulatorów wzrostu. Cechuje ją doskonała zimotrwałość. Średniowcześnie wznawia
wegetację wiosną, natomiast bardzo wcześnie dojrzewa i najwcześniej można ją zbierać
z pola. Dzięki niskiej biomasie nie wylega i zapewnia szybki zbiór. Nawet przy niższych
nakładach potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem oraz doskonałą odpornością na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

3,54 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2019
6 lokalizacji z 5 testowanymi odmianami
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MARTA MAJEK
Dział Rozwoju Produktu, DEKALB
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CHARAKTERYSTYKA ODMIAN DEKALB
Typ
mieszańca

Docelowa
obsada
roślin/m2

Termin
siewu

Wigor
jesienny

Tendencja
do wydłużania
łodygi
przed zimą

Zimotrwałość

Wczesność
ruszenia
wegetacji
wiosennej

Wigor wiosenny,
szybkość
wzrostu łodygi

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Wysokość
roślin

Odporność
na wyleganie

Odporność
na
osypywanie

Zawartość
tłuszczu
w nasionach

Tolerancja
na suchą
zgniliznę
kapustnych

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

średnia
do dużej

dobra

średniowczesna

optymalny

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

wysoka

bardzo dobra

klasyczny
TuYV

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

mała

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo
wysoka

bardzo dobra

DK EXIMA

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

mała

doskonała

średniowczesna

optymalny

średniowczesny

wczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo
wysoka

bardzo dobra

DK EXOTTER

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

wczesny

wczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo
wysoka

doskonała

DK EXPANSION

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

mała

doskonała

wczesna

optymalny

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

doskonała

doskonała

bardzo
wysoka

bardzo dobra

DK EXPAT

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała

bardzo dobra

średniopóźna

optymalny

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

bardzo dobra

DK EXPIRO

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

średnia

doskonała

wczesna

szybki

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

bardzo dobra

DK EXPORTER

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo
wysoka

bardzo dobra

DK EXPRESSION

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

średnia
do dużej

dobra

wczesna

szybki

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo
wysoka

bardzo dobra

DK EXSOR

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

optymalny

późny

średniopóźny

średniowysokie

wysoka

doskonała

wysoka

bardzo dobra

DK EXTENSO

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

mała
do średniej

doskonała

wczesna

szybki

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

doskonała

DK EXTERRIER

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała

doskonała

średniopóźna

wolniejszy

późny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

wysoka

doskonała

DK EXTIME

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

mała
do średniej

doskonała

średniowczesna

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

doskonała

DK EXTRACT

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

mała

doskonała

średniowczesna

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

bardzo dobra

DK IMPRESSION CL

Clearfield®*

40

wczesny
lub optymalny

bardzo
dobry

mała

doskonała

późna

wolniejszy

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

wysoka

doskonała

bardzo
wysoka

dobra

DK PLATINIUM

tolerancyjny
na kiłę

45

optymalny
lub opóźniony

bardzo
dobry

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo
wysoka

dobra

niska
biomasa

50

wczesny
lub optymalny

średni

mała

doskonała

średniowczesna

optymalny

średniowczesny

wczesny

średnioniskie

doskonała

doskonała

średnia

bardzo dobra

Odmiana

DK EXCEPTION
NOWOŚĆ

DK EXCITED
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DK SEQUEL
* – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF

Buteo Start – nowa zaprawa insektycydowa do rzepaku ozimego. Substancja czynna to innowacyjny flupyradifuron (zaliczany
do grupy 4D, IRAC). Środek chroni przed śmietką kapuścianą, pchełką rzepakową, pchełkami ziemnymi.

Scenic Gold – zaprawa fungicydowa do rzepaku. Chroni przed zgorzelą siewek (powodowaną przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp.),
suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, mączniakiem rzekomym krzyżowych.

Proteus 110 OD – insektycyd, zwalcza chowacza brukwiaczka (stosować zgodnie z sygnalizacją), słodyszka rzepakowego (po wystąpieniu
szkodnika, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego). Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również
chowacza czterozębnego. Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) należy zwalczać w początkowym okresie
opadania płatków kwiatowych.

Propuls 250 SE – fungicyd, chroni rzepak wiosną przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych, szarą pleśnią. Stosować zapobiegawczo
lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

Biscaya 240 OD – insektycyd, zwalcza słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego (BBCH 50–59) oraz chowacza
podobnika (BBCH 65–69).

Tilmor 240 EC – jesienią chroni przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, mączniakiem rzekomym. Stosowanie jesienne
poprawia zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. Wiosną chroni przed suchą
zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych, szarą pleśnią. Stosowanie wiosenne wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin,
co zmniejsza zagrożenie wyleganiem.

Decis Mega 50 EW – insektycyd, zwalcza pchełki ziemne, pchełkę rzepakową, mszycę kapuścianą (stosować po wystąpieniu owadów na
młodych roślinach lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń). Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) zwalczać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.

Contans WG – środek biologiczny, fungicyd przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową.
Zawiera żywy organizm, Coniothyrium minitans. Zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodując
ich rozpadanie się i wyniszczenie. Po zastosowaniu środka nie należy stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych
chroniących rośliny przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową.
Uwaga – w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów stosować przemiennie z preparatami z innych grup chemicznych.
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Profesjonalne
doradztwo
Najnowsze informacje o odmianach,
plonowaniu i dostępności rzepaku

DEKALB®

Skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym
z Twojego regionu, infolinia:

+48 600 294 400

sprawdź na:

www.dekalb.pl, www.agro.bayer.com.pl
Dekalb Polska
		

Bayer Crop Science Polska

Wszystkie informacje dotyczące produktów, przekazane przez spółkę Bayer albo jej pracowników
lub przedstawicieli, ustnie lub na piśmie w niniejszym katalogu, zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy
ich traktować jako gwarancji lub oświadczenia grupy Bayer w odniesieniu do właściwości lub przydatności tych
produktów, na właściwości te mogą mieć bowiem wpływ lokalne warunki klimatyczne i inne czynniki. Bayer nie
ponosi odpowiedzialności za żadne takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z Bayer,
chyba że podano inaczej na piśmie.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj
zalecanych środków bezpieczeństwa.

