PORADNIK DEKALB® KUKURYDZA

ODKRYJ INNĄ DROGĘ
DO OSIĄGNIĘCIA
PEŁNEGO POTENCJAŁU
W każdym kolejnym sezonie rolnicy starają się zwiększyć swoje plony.
Niektórzy z nich mogą uważać, że osiągnęli już maksimum potencjał
plonowania, lecz w istocie nadal nie wszystkie możliwości zostały
wyczerpane — a rezerwy kryją się nie tylko w nowych odmianach.
DEKALB ® oferuje światowej klasy odmiany mieszańcowe o wyjątkowych
genotypach, ale na tym nie poprzestajemy.
Dążąc do maksymalizacji potencjału naszych odmian mieszańcowych
oferujemy rolnikom szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań i narzędzi, aby
mogli mieć pewność, że kukurydza tych odmian już od momentu zasiania
będzie się dobrze i bezpiecznie rozwijać.
To nowe podejście do zapewniania rolnikom większych plonów kukurydzy.

To jest Różnica DEKALB ® .
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HODOWLA DEKALB®
ROBI RÓŻNICĘ
Hodowcy DEKALB® pracowali nad stworzeniem dla rolników nowych odmian prowadząc rozległe
prace hodowlane. Ich celem było zidentyfikowanie i zbadanie cech, które mogłyby przyczynić się
do poprawy właściwości roślin na terenach, na których zaplanowano uprawę. Aby mieć pewność,
że rzeczywiście udało się udoskonalić pożądaną cechę, proces ten należy powtarzać przez wiele
pokoleń roślin.
Zaawansowane techniki hodowlane i genetyczne oraz możliwości organizacyjne pozwalają na szybsze
doskonalenie materiału genetycznego oraz oferowanie na całym świecie najlepszego i najbardziej
zróżnicowanego materiału genetycznego.

ZAUTOMATYZOWANA TECHNOLOGIA
SEED CHIPPING, STOSOWANA
DO MAPOWANIA
GENETYCZNEGO

PRZEKAZYWANIE WIEDZY
O PRODUKTACH I PRZYDATNYCH
INFORMACJI

Technologia cyfrowa – od czujników
po satelity i systemy
inteligentnego nawadniania –
pozwala nam w pełni
wykorzystywać dostępne
dane do tworzenia produktów
odpowiednich do danych
warunków i zmieniać rolnictwo
na bliższe ideom rozwoju
zrównoważonego.

Pozwala hodowcom rozpocząć
prace na większej puli
genetycznej możliwych
produktów, szybciej zawęzić
wybór i przetestować na
konkretnych polach większą
liczbę najlepszych odmian
o wysokim potencjale.

BADANIA LABORATERENOWE TORYJNE

ANALITYKA
PREDYKCYJNA
OPARTA NA
DANYCH

• Pozwala zwiększyć
liczbę produktów
sprawdzanych na
wczesnych etapach procesu
hodowlanego i wyszukać
produkty, które najlepiej
nadają się do testów na
miejscowych polach.

INNOWACYJNE
TESTY TERENOWE

• Umożliwia hodowcom
dokonywanie bardziej świadomej
selekcji na wcześniejszych
etapach prac nad nowymi produktami, co pozwala
na dłuższe testy terenowe przed wprowadzeniem
produktów do obrotu.

Współdziałanie z innowacyjnymi
partnerami cyfrowymi, w tym ze
spółką zależną Bayer, The Climate
Corporation i stosowanie najnowszych technologii, które
pozwalają hodowcom efektywniej korzystać z wielu różnych
źródeł danych i wybierać najlepsze produkty do naszej oferty.

Ponad 120 ośrodków
w ponad 25 krajach

Oparte na
zaawansowanej analityce

wykorzystujących globalne zasoby
genetyczne do wyszukiwania
materiału genetycznego, który
będzie najlepiej dostosowany do
lokalnych warunków

danych kompetentne i szybciej
podejmowane decyzje,
umożliwiające przeprowadzanie
testów w bardziej zróżnicowanych
warunkach środowiskowych
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Pomaganie rolnikom
w zwiększaniu plonów
i minimalizowaniu ryzyka
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom,
sprzyjającym stosowaniu w hodowli
praktyk zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
ZE STOSOWANIA NASION DEKALB®
PLON

STABILNOŚĆ

Osiągnij pełen potencjał
plonowania dzięki zastosowaniu
naszej innowacyjnej technologii.
Nowa generacja produktów to
większa zdolność przystosowywania
się i tolerancja roślin na zmienne
warunki klimatyczne i glebowe oraz
wzrost zysków z hektara.

Uzyskaj pożądany poziom
stabilności plonów, także
w upalnych i suchych warunkach.
Miej pewność, że wysoki
plon można osiągnąć nawet
w niesprzyjających warunkach.

DRY-DOWN
Zdolność odmiany
do szybkiego zrzutu
wody w końcowej fazie
dojrzewania. Oznacza
to lepsze zarządzanie
zbiorem, mniejsze
koszty suszenia
i większe możliwości
maksymalizacji plonów.

ZDROWOTNOŚĆ
ZIARNA

Zabezpiecz wysoki
poziom plonowania i zysk
poprzez zapewnienie
ochrony ziarna przed
najgroźniejszymi
chorobami takimi
jak Fusarium.

MOCNE KORZENIE
I ŁODYGI
Mocne i zdrowe łodygi
oraz silny system
korzeniowy minimalizują
straty ziarna w czasie
zbiorów powodowane
przez wyleganie.
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OKREŚLANIE POTENCJAŁU GLEBY
UWALNIANIE POTENCJAŁU POLA
Ocena potencjału pola dzięki poznaniu żyzności gleby i jej wpływu na wielkość plonów jest
podstawą zaawansowanych rozwiązań DEKALB® przeznaczonych dla Twoich pól.

Potencjał plonowania każdego pola zależy przede wszystkim od takich czynników jak gleba, warunki
atmosferyczne i praktyki rolniczej. Żyzność gleby wynika z wielu różnych czynników, w tym zawartości
materii organicznej, struktury gleby i ilości dostępnej wody, czynniki te mogą różnić się w zależności
od pola. Potencjał plonowania jest pochodną wszystkich tych kluczowych parametrów.

GLEBA

(struktura,
wysokość n.p.m.,
miąższość, materia
organiczna, pH...)

PRAKTYKI
ROLNICZE

POTENCJAŁ
PLONOWANIA
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

(przygotowanie
gleby, nawadnianie,
zwalczanie chwastów,
nawożenie...)

(temperatura,
opady)

Opierając się na wynikach dostarczanych przez sieć ośrodków testowych możemy przedstawić
rekomendacje dotyczące obsady na poszczególnych polach lub w strefach określonej gleby na
Twoich polach, w tym instrukcje dotyczące zmiennej ilości wysiewu nasion.

ZAPEWNIENIE IDEALNEGO DOSTOSOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH ILOŚCI WYSIEWU
DO WARUNKÓW GLEBOWYCH.

W uprawach kukurydzy podstawowym czynnikiem decydującym o osiągnięciu maksymalnego
potencjału pola jest obsada roślin. Aby określić optymalną ilość wysiewu, musimy najpierw poznać
potencjał plonowania każdego pola. DEKALB ® określa optymalną ilość wysiewu, umożliwiającą
maksymalizację plonów na Twoim polu przez tworzenie dokładnych krzywych odpowiedzi na poziom
obsady dla wszystkich naszych odmian mieszańcowych na różnych glebach i w różnych warunkach
środowiska uprawy.
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ZYSK DZIĘKI OPTYMALIZACJI
ILOŚCI WYSIEWU
Na dobrej glebie potrzebna jest większa inwestycja, ponieważ będzie ona prowadzić do optymalizacji
plonu dzięki wykorzystaniu żyzności pola. W warunkach niskiego potencjału plonowania, niższa
norma wysiewu zmniejszy koszty i znacznie ograniczy stres roślin, umożliwiając osiągnięcie wysokich
plonów. W obu przypadkach zwrot inwestycji jest maksymalizowany, ponieważ przy decyzjach
dotyczących wysiewu uwzględnia się warunki na polu.

OKREŚL POTENCJAŁ
GLEBY

NISKI

WYSOKI

MNIEJ ROŚLIN

WIĘCEJ ROŚLIN

Mniejszy stres dla
roślin i niższe koszty

Więcej kolb
i więcej ziarna

WYŻSZY PLON
I WIĘKSZY ZYSK

Dostosowując normę wysiewu do potencjału gleby możesz zoptymalizować swój sukces, unikając
przy tym sytuacji, które mogą prowadzić do stresu roślin lub obniżenia wydajności.

Średnia ilość
wysiewu

Mała ilość
wysiewu
Wysoki potencjał gleby
Średni potencjał gleby

Duża ilość
wysiewu

Niewykorzystany potencjał
Niewykorzystany
potencjał

Duży stres
dla roślin
Duży stres dla roślin

Niski potencjał gleby
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DOBÓR WŁAŚCIWYCH
ODMIAN I NORM WYSIEWU
DO WARUNKÓW NA POLU
Normy wysiewu powinny się różnić w zależności od odmiany mieszańcowej i środowiska uprawy.
W naszych Centrach Technologicznych DEKALB® dokładnie badamy odmiany przy kilku różnych
normach wysiewu i w różnych warunkach środowiska uprawy. Z tych doświadczeń zbieramy
tysiące danych punktowych, które służą do sporządzania krzywych plonowania poszczególnych
odmian mieszańcowych DEKALB ®. Krzywe te umożliwiają ocenę reakcji odmian na różne czynniki
środowiskowe oraz pomagają określić optymalną normę wysiewu dla różnych typów gleb.
Opierając się na rekomendacjach sformułowanych na podstawie tych obserwacji każdy rolnik może
określić optymalną normę wysiewu dla swojego pola w zależności od odmiany i środowiska uprawy
i dzięki temu uzyskać możliwie najwyższy plon.
Do składników plonu kukurydzy należą liczba kolb na hektar, liczba rzędów ziarna w kolbie, liczba
ziarna w rzędzie oraz wielkość ziarna; na te parametry mają wpływ genetyka, praktyki agrotechniczne
i warunki środowiskowe. Reakcje odmian mieszańcowych na warunki środowiskowe i obsadę są
zróżnicowane, zależą od typu kolb i zdolności do utrzymywania składowych plonu w warunkach
wysokiego zagęszczenia populacji.
• R
 eakcja na niższą obsadę roślin w przypadku odmian kukurydzy o kolbach typu flex może polegać
na powiększaniu się kolb (profil niebieski)
• Odmiany o kolbach typu fix przy wyższej obsadzie roślin dają zwykle większe plony.

REAKCJA ODMIAN MIESZAŃCOWYCH NA OBSADĘ

Plon ziarna [t/ha przy wilgotności 15%]

17.0
16.0

MAKSYMALNY ZYSK PRZY
9,5 ROŚLINACH/M²

MAKSYMALNY ZYSK PRZY
8 ROŚLINACH/m²

15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
5

6

7

8

9

Poziom obsady (rośliny/m²)

8

10

11

MAKSYMALIZUJ POTENCJAŁ
SWOJEGO ZYSKU DZIĘKI
INDYWIDUALNYM REKOMENDACJOM
DLA KAŻDEJ Z ODMIAN
WYBÓR ODMIANY MIESZAŃCOWEJ
WYSOKA TOLERANCJA NA WYSOKĄ OBSADĘ

Zysk

DKC3939

Odmiana mieszańcowa 1:
maksymalny zysk przy obsadzie 9,5 roślin/m²

Obsada

roślin/m²

6.5

8.0

9.5

11.0

Wielkość kolb pozostaje niezmienna niezależnie od obsady.

ŚREDNIA TOLERANCJA NA WYSOKĄ OBSADĘ

Zysk

DKC3787

Odmiana mieszańcowa 2:
maksymalny zysk przy obsadzie 8 roślin/m²

Obsada

rośliny/m²

6.5

8.0

9.5

11.0

Im wyższa obsada, tym bardziej zmienna wielkość kolby.
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CENTRA TECHNOLOGICZNE DEKALB®
GDZIE POWSTAJĄ REKOMENDACJE
Każdego sezonu kilkadziesiąt Centrów Technologicznych DEKALB® w całej Europie przeprowadza
na powierzchni ponad 1000 ha doświadczenia według specjalistycznych protokołów DEKALB®.
Dla każdej odmiany mieszańcowej zbieranych jest ponad 2000 danych punktowych w różnych
warunkach glebowych i z zastosowaniem różnych norm wysiewu. Dzięki temu możemy określić
optymalne zalecenia agrotechniczne poprawiające wydajność poszczególnych odmian. Dane zebrane
w Centrach Technologicznych DEKALB ® pozwalają rolnikom podejmować decyzje umożliwiające
optymalizacje plonów na każdym polu i dla każdej uprawianej odmiany mieszańcowej DEKALB®.

SIEĆ CENTRÓW TECHNOLOGICZNYCH DEKALB®

Przez cały sezon uprawy kukurydzy na różnych polach i przy różnej obsadzie
prowadzone są obserwacje, które umożliwiają sporządzenie charakterystyki
odmiany mieszańcowej.

Sporządzane rekomendacje odnoszą się do poszczególnych
odmian mieszańcowych i różnych typów gleb

5-10

lokalizacji
na odmianę

Ponad

2000

punktów danych
na odmianę

2-3

lata testów

Więcej informacji na

Bayer Crop Science Polska
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UZYSKAJ INDYWIDUALNE REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE WYSIEWU DZIĘKI INNOWACYJNEMU
SPOSOBOWI POZYSKIWANIA DANYCH
Dane są uzyskiwane dzięki podejściu wieloetapowemu.
1

2 TESTOWANIE ODMIAN
I NORM WYSIEWU

MAPY GLEBOWE

120
Liczba roślin
95
na hektar
80
65
50

Produkty
A
B
C
D
E

0hm.m
30

175

1000

Analiza gleby jest przeprowadzana
na każdym polu – umożliwia
ona opracowanie szczegółowej
charakterystyki gleby.

Każda odmiana jest wysiewana na
każdym polu, przy zastosowaniu
5 różnych norm wysiewu.

3 ZBIERANIE DANYCH

4 MAPA PLONÓW

19.0 - 38.4 t/ha
17.7 - 18.9 t/ha
16.7 - 17.6 t/ha
15.8 - 16.6 t/ha
14.9 - 15.7 t/ha
13.7 - 14.8 t/ha
0.0 - 13.6 t/ha

Tworzona jest ostateczna mapa
plonów, pokazująca maksymalny
potencjał plonowania odmiany przy
różnych normach wysiewu oraz
różnych typach gleb.

Obserwacje prowadzone są przez
cały sezon uprawy kukurydzy, na
różnych polach i przy różnych normach
wysiewu, aby umożliwić sporządzenie
charakterystyki odmiany.

2000+
danych
punktowych
na odmianę

44

DTC*
w Europie

1000 ha

*Centra technologiczne DEKALB®

11

2-3

lata testów

ISTOTNOŚĆ NORMY WYSIEWU
*
ZYSKAJ NAWET DO 1 T/HA WIĘCEJ
dzięki naszym rekomendacjom dotyczącym normy wysiewu,
odpowiedniej do warunków glebowych na danym polu.

+D
 KC3939

+ DKC3939

95 000 NASION/HA
NORMA WYSIEWU UZYSKANA
DZIĘKI ROZWIĄZANIOM
DEKALB SMART

85 000 NASION/HA
STANDARDOWA
NORMA WYSIEWU

NORMA WYSIEWU ZALEŻY OD POLA
DEKALB ® SMART Planting jest idealnym rozwiązaniem, zwiększającym efektywność siewu.
Sformułowanie opartej o wiedzę naukową rekomendacji dostosowanej do konkretnego pola jest
bardzo łatwe i wymaga dwóch elementów:
• Wyboru odmiany mieszańcowej
• Informacji o średniej wielkości zbiorów w ostatnich 3-5 latach oraz o strukturze gleby.
Połączenie tych elementów pozwala na określenie normy wysiewu dla konkretnego pola i uwolnienie
pełnego potencjału genetycznego odmian DEKALB niezależnie od warunków.

OPTYMALNA OBSADA,
KTÓRA ZAPEWNIA MAKSYMALNY PLON
Ta sama odmiana mieszańcowa reaguje różnie, zależnie od normy wysiewu i warunków na polu.
Dzięki narzędziu DEKALB SMART możemy przedstawić odpowiednie rekomendacje, odpowiednie
dla konkretnej odmiany i pola.

*Źródło: Dane Centrów Technologicznych DEKALB®, wewnętrzne badania Bayer, Europa, 2018 r. Porównanie między standardową normą wysiewu
w regionie a rekomendacją dotyczącą wysiewu DEKALB®.
Wszystkie informacje dotyczące produktów, przekazane przez spółkę Bayer albo jej pracowników lub przedstawicieli, ustnie lub na piśmie
w niniejszym przewodniku, zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy ich traktować jako gwarancji Bayer dotyczącej 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.
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W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ PRAWIDŁOWE
REKOMENDACJE DEKALB® DOTYCZĄCE NORMY
WYSIEWU NASION NA DANYM POLU

WIEDZA ROLNIKA
O POLU

WIEDZA O ODMIANACH
MIESZAŃCOWYCH DEKALB®

Plon
Jaki jest planowany
plon z danego pola

Dane dotyczące odmiany
mieszańcowej DTC przełożone
na szczegółowe rekomendacje
dotyczące normy wysiewu

Struktura gleby
Jaka struktura gleby
przeważa na polu

Odmiana mieszańcowa
Wybierz najlepszą odmianę
mieszańcową na podstawie
rekomendacji specjalisty DEKALB®

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE NORMY WYSIEWU DOSTOSOWANE
DO KONKRETNEGO POLA/ODMIANY MIESZAŃCOWEJ
 onieważ rekomendacja DEKALB® dotyczy normy wysiewu, zawsze ważne
P
jest uwzględnienie warunków u konkretnego rolnika lub na określonym
polu, które mogą mieć wpływ na ostateczną obsadę, takich jak:
• Szczególnie trudne warunki kiełkowania (ryzyko straty > 5%)
• Kwestie zwalczania chwastów i szkodników
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OSIAGAJ JAK NAJWIĘCEJ
ZE SWOICH PÓL DZIĘKI
NARZĘDZIU DEKALB® SMART
Uwolnij pełny potencjał odmian mieszańcowych DEKALB ® dzięki inteligentnym rozwiązaniom, które
pomogą ci podejmować najlepsze decyzje w warunkach konkretnego pola. Narzędzie cyfrowe
DEKALB SMART, opierające się na zaawansowanych danych i sprawdzone na takich polach, jak
Twoje, umożliwi Ci uzyskanie maksymalnych plonów.

PODEJMUJ WŁAŚCIWE DECYZJE DOTYCZĄCE
NORMY WYSIEWU, ZWIĘKSZAJ POTENCJAŁ
PLONOWANIA NAWET O 1 T/HA*
Wysokość plonu w niemal 30% zależy od wyboru odpowiednich odmian mieszańcowych oraz
normy wysiewu.
Narzędzie DEKALB ® SMART Planting dostarcza precyzyjnych rekomendacji opartych na danych
z doświadczeń polowych z różnymi odmianami mieszańcowymi.
Najważniejsza korzyść: Plon większy nawet o 1 t/ha * dzięki optymalnemu doborowi odmiany
mieszańcowej i normy wysiewu.

OBRYSUJ SWOJE POLE
I WPROWADŹ INFORMACJE
NA TEMAT:
- TYPU GLEBY
- POTENCJAŁU PLONOWANIA.

*Źródło: Dane Centrów Technologicznych DEKALB®,
wewnętrzne badania Bayer, Europa, 2017 -2018 r.
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WYBIERZ ODMIANĘ
MIESZAŃCOWĄ DEKALB®
ODPOWIEDNIĄ
DO NIEPOWTARZALNYCH
WARUNKÓW
TWOJEGO POLA.

UZYSKAJ DOSTOSOWANE
DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE
NORMY WYSIEWU
I ZOPTYMALIZUJ
SWÓJ PLON.
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NOWY POZIOM PRECYZJI
Dzięki rekomendacjom dotyczącym zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR) można optymalizować zysk
z każdego metra kwadratowego pola. Narzędzie FieldView™ Seed Scripts – przeznaczone wyłącznie
dla odmian mieszańcowych DEKALB® – pozwala łatwo tworzyć plany wysiewu przy wykorzystaniu
rekomendacji DEKALB SMART Science, dotyczących doboru optymalnej normy wysiewu w zależności
od typu gleby.

Wzrost plonów odnotowywano nawet na 8 z 10 pól, na
których korzystano z rekomendacji „metr po metrze”*
DWA LATA INNOWACYJNYCH BADAŃ
Ponad

100+
lokalizacji
w całej
Europie

Ponad

Wzrost
plonu nawet

5000+
ha upraw

o

kukurydzy

3 t/ha

Średni wzrost plonu
(t/ha) w lokalizacjach
o najlepszych warunkach (44 lokalizacje)

Kraje

Lokalizacje

Średni plon (t/ha)

% lokalizacji,
w których nastąpił
wzrost plonu

Francja

10

14.8

90%

0.7

Włochy

7

15.7

71%

0.8

Rumunia

10

12.

90%

0.4

Węgry

5

12.4

80%

0.4

Ukraina / Polska

12

11.3

60%

1.2

Hiszpania/ Portugalia/Turcja

12

16.1

83%

0.2

Łącznie

56

13.7

79%

0.6

*Źródło: Wewnętrzne badania DEKALB®, 2018 r. 50 badań przeprowadzonych we Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Portugalii,
Rumunii, Hiszpanii, Turcji i na Ukrainie.
DEKALB® jest zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Bayer.
Poszczególne wyniki i plenność mogą różnić się między lokalizacjami i kolejnymi latami, a zatem nasze rezultaty niekoniecznie będą stanowić
wskaźnik wyników, które otrzymasz ze względu na zróżnicowanie warunków wzrostu, glebowych i pogodowych. Jeśli to tylko możliwe, rolnicy
powinni oceniać dane z wielu lokalizacji i lat. Wszystkie informacje dotyczące produktów zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy ich
traktować jako gwarancji lub oświadczenia 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 nami, chyba że podano inaczej na piśmie.
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Krzysztof SAWICKI,
Doradca DEKALB
„DKC3441 – jest odmianą polecaną do uprawy na ziarno na wszystkich typach gleb. Bardzo dobrze
toleruje okresowe niedobory wody w glebie, co przekłada sie na wysokie i wierne plonowanie
nawet w niesprzyjających warunkach glebowych i klimatycznych. Posiada wyjątkowe właściwości
kompensacji zarówno zbyt niskiego jak i wysokiego zagęszczenia roślin, dzięki czemu uzyskuje
stabilne plony również przy obsadach odbiegających od optymalnej. Ponadto odmiana
wyróżnia się znakomitym wigorem początkowym oraz bardzo dobrą tolerancją na wyleganie.
Koszulki na kolbach są krótkie i łatwo się otwierają, co ułatwia oddawanie wody w końcowej
fazie dojrzewania i przyspiesza zbiór.”

Szymon KUCHTA,
Gospodarstwo Rolne Radom
„Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne. Razem z braćmi zarządzam ponad 500 hektarowym
gospodarstwem położonym w gminie Ryczywół (Wielkopolska). Uprawiamy kukurydzę, rzepak,
pszenicę oraz żyto. Pod zasiew kukurydzy przeznaczane jest ponad 200 ha. Z marką DEKALB
współpracuję od czterech lat. Przetestowałem już kilka jej odmian. W tym sezonie zdecydowałem
się posiać nową odmianę DKC3579. Jestem zadowolony z tej decyzji, ponieważ osiągnęła ona
imponujące wyniki plonowania w trudnych warunkach, podczas całego okresu wegetacji rośliny
zmagały się ze stresem wysokich temperatur. Średni plon w tym roku wyniósł 14,3 t/ha. Z naszej
kolekcji odmian DKC3579 plonowała najwyżej.”

Marlena MARCZYŃSKA,
Doradca DEKALB
„DKC3787 jest nową średniopóźną odmianą kukurydzy o unikalnym połączeniu bardzo wysokiego
potencjału plonowania na ziarno oraz wczesności – plonuje na poziomie najpóźniejszych odmian
przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna w czasie zbioru. Jest ona polecana do uprawy na
wszystkich typach stanowisk glebowych i charakteryzuje się wysoką stabilnością plonowania
w różnych warunkach uprawowych. Odmiana posiada dobry wigor wiosenny, średniowysokie
rośliny z nisko zawieszonymi kolbami oraz wysoką tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe.
Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania
i przyspiesza zbiór.”

Marcin LISZEWSKI,
Doradca DEKALB
„DKC3939 to odmiana kukurydzy o ugruntowanej pozycji na rynku. Jej cechą rozpoznawczą jest
bardzo wysoki plon oraz jego stabilność nawet w trudnych warunkach uprawowych. Toleruje
okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury w czasie kwitnienia, dzięki czemu
nawet w takich warunkach wytwarza w pełni zaziarnione kolby. Zwiększenie obsady roślin
na lepszych stanowiskach powoduje u niej dodatkową zwyżkę plonu. DKC3939 posiada silny
system korzeniowy, mocne łodygi oraz wysoką tolerancję na wyleganie. Charakteryzuje się
ponadto mocnym efektem STAY-GREEN, wysoką tolerancją na fuzarium kolb oraz wysoką masą
tysiąca nasion.”
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DEKALB®: CLIMATE FIELDVIEW™

CYFROWA PLATFORMA
ROLNICZA UMOŻLIWIAJĄCĄ
MAKSYMALIZACJĘ ZYSKU.
Czy poszukujesz łatwo dostępnej i prostej w użyciu rolniczej platformy cyfrowej,
która dostarczy ci wiedzy pozwalającej na maksymalizację zysków?
Użyj narzędzia Climate Fieldview™ i zamień swoje dane polowe na przydatne informacje.
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FieldView™ Prime dostarcza prostych narzędzi umożliwiających podejmowanie
decyzji we właściwym momencie.
Skorzystaj z obrazów, aby spojrzeć na swoje pola jak nigdy przedtem. Dowiedz
się, co dzieje się za końcowymi rzędami dzięki jednorodnemu, wysokiej jakości
materiałowi zdjęciowemu, który pozwala wcześnie wykrywać choroby roślin,
różnicować obserwacje i podejmować działania zabezpieczające plony.

MONITORUJ SWOJE POLA KORZYSTAJĄC
Z OBRAZÓW SATELITARNYCH

RÓŻNICUJ OBSERWACJE

Mapy roślinności pomagają monitorować zmiany
biomasy w czasie i umożliwiają tworzenie przy
użyciu kolorów zaawansowanych map, charakteryzujących się większą szczegółowością obrazu.

WCZEŚNIE IDENTIFIKUJ PROBLEMY

Usprawnij obserwacje dzięki danym o zawartości procentowej biomasy na każdym polu przez
cały sezon wegetacyjny. Gdy na mapach obserwacyjnych dostrzeżesz potencjalne problemy, zapisz regiony wraz z obrazami i uwagami.
Aby zaoszczędzić swój cenny czas, wydrukuj
i pokaż partnerom zajmującym się agrotechniką.

ROZPOZNAJ POTRZEBY ZWIĄZANE Z NAWADNIANIEM
Rozpoznaj potrzeby dotyczące nawadniania
i zajmij się nimi, korzystając z map wykorzystania
wody przez roślinę uprawną. Mapy te dostarczają
przydatnych informacji o utracie wody w wyniku
ewapotranspiracji uprawy. Oblicz ilość wody,
której należy użyć do nawadniania na podstawie
średniego zużycia wody przez uprawę.
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Bioetanol

210-220

FLINT

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

DKC2931

220-230

FLINT

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

DKC3050

230-240

DENT

★★★★

DKC3380

240

FLINT/DENT

★★★★★

DKC3441

240-250

DENT

★★★★★

★★★★

DKC3361

240-250

DENT

★★★★★

★★★★

DKC3509

240-250

DENT

★★★★★

DKC3579

250

DENT

★★★★★

DKC3350

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★

DKC3568

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★

DKC3711

250

DENT

★★★★★

DKC3730

250-260

DENT

★★★★★

DKC3623

260

DENT

★★★★★

DKC3787

270

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3972

270

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3939

270-280

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3969

270-280

DENT

★★★★★

★★★★★

CCM

Ziarno

Kiszonka

DKC2684

FAO

Biogaz

Typ Ziarna

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN

W YKORZ YSTANIE:

ODMIANA

★★★

★★★

★★★

★★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★★
★★★★

★★★

Sprawdzaj nowości odmianowe i najnowsze wyniki plonowania na www.dekalb.pl
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★★★★★

★★★★★

Wysokość roślin

Zalecana norma
wysiewu nasion
[tys. szt./ha]

Wigor wiosenny

Tolerancha
na chłody

Tolerancja
na wyleganie

Tolerancja
na okresowe
niedobory wody

Tolerancja na
choroby liści
i łodyg

Efekt
STAY-GREEN

Efektywność
oddawania
wody z ziarna
w grupach
wczesności

DKC2684

WYSOKA

75–90

7

7

8

8

7

6

8

DKC2931

WYSOKA

75–90

7

7

8

8

6

6

8

DKC3050

WYSOKA

75–90

7

7

8

7

7

6

8

DKC3380

WYSOKA

75–90

7

7

8

7

8

7

7

DKC3441

ŚREDNIA

75–85

7

7

8

8

8

7

8

DKC3361

ŚREDNIA

75–85

7

7

8

8

8

8

8

DKC3509

WYSOKA

80–85

7

7

8

7

7

7

8

DKC3579

ŚREDNIA

75–85

7

7

8

7

8

8

7

DKC3350

WYSOKA

75–90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3568

WYSOKA

75–90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3711

ŚREDNIA

75–90

7

7

7

7

8

7

9

DKC3730

WYSOKA

75–90

8

7

8

7

8

7

8

DKC3623

WYSOKA

75–85

7

6

7

6

8

8

8

DKC3787

ŚREDNIA

75–90

8

7

8

8

8

8

7

DKC3972

WYSOKA

75–85

8

7

8

8

8

8

6

DKC3939

WYSOKA

75–90

8

7

8

8

8

8

7

DKC3969

WYSOKA

75–85

8

7

8

7

8

8

7

ODMIANA

objaśnienia: skala ocen: 1 – słaby, 9 – najlepszy
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Uprawa
wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania
perzu właściwego i innych chwastów

Zalecana
dawka

Zalecana
ilość wody

2,25 l/ha

200 – 300 l/ha

Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej
w celu zwalczania wschodzących chwastów
kukurydza

1,5 – 2,25 l/ha

200 – 300 l/ha

cebula (z siewu)

1,125 – 1,5 l/ha

200 – 300 l/ha

Przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w celu zwalczania chwastów
pszenica ozima

1,0 – 3,0 l/ha

200 – 300 l/ha

rzepak ozimy

2,0 – 3,0 l/ha

200 – 300 l/ha

Przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w celu przyśpieszenia zbioru (desykacja)
pszenica ozima

1,0 – 3,0 l/ha

200 – 300 l/ha

rzepak ozimy

2,0 – 3,0 l/ha

200 – 300 l/ha

ścierniska – po zbiorze pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego
i rzepaku ozimego, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów

2,0 – 3,0 l/ha

200 – 300 l/ha

Rośliny sadownicze
jabłoń

2,25 – 4,5 l/ha

200 – 300 l/ha

czarna porzeczka

2,25 – 4,5 l/ha

200 – 300 l/ha

2,25 – 4,5 l/ha

200 – 300 l/ha

orzech laskowy, orzech włoski

Ugory, odłogi, użytki zielone, szkółki leśne
likwidacja ugorów i odłogów

2,25 – 3,75 l/ha

200 – 300 l/ha

użytki zielone – łąki (rekultywacja)

2,25 – 4,5 l/ha

200 – 300 l/ha

przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne
szkółki leśne – 2-letnia uprawa sosny

3,0 – 4,5 l/ha

200 – 300 l/ha

2,25 – 3,75 l/ha

200 – 300 l/ha

Chwasty wrażliwe

Zalecana
dawka

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik
pospolity, tobołki polne

1,125 – 1,5 l/ha*

tobołki polne, wilczomlecz obrotny

1,5 – 2,25 l/ha

maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno
kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna

2,25 – 3,0 l/ha

bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek
pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest
ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz
pospolity

3,0 – 4,5 l/ha

leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne: borówka
czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana,
konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa,
orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec
leśny, trzcinnik piaskowy.

2,25 – 4,5 l/ha

* dotyczy chwastów w fazie siewki

Gleba piaszczysta
DKC3730

75 000 nasion/ha

Gleba ilasta
DKC3730

90 000 nasion/ha

Najnowsze informacje o odmianach, plonowaniu i dostępności rzepaku marki DEKALB®
pod numerem infolinii 600

294 400.
Na stronie internetowej: www.dekalb.pl
DEKALB Polska
Bayer Crop Science Polska

POROZMAWIAJ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM DEKALB®
O TYM, JAK MOŻE CI POMÓC PARTNERSTWO OPARTE NA WIEDZY.

Wszystkie informacje dotyczące produktów, przekazane przez spółkę Bayer albo jej pracowników lub przedstawicieli, ustnie
lub na piśmie w niniejszym przewodniku, 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.

