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Doświadczenie
w dostarczaniu
zróżnicowanych
rekomendacji dla
Twojego pola.

Każde pole jest inne i wymaga unikalnych rozwiązań.
Od ponad 30 lat DEKALB ® rozwija współpracę
z rolnikami, łącząc różne rozwiązania i dostosowując je
do indywidualnych wymagań poszczególnych gospodarstw.
Gwarantuje to osiąganie najwyższych plonów.
Rozwiązania, które przynoszą najlepsze rezultaty
opracowujemy nie tuż przed rozpoczęciem sezonu, ale dużo
wcześniej. Tworząc odmiany mieszańcowe, które sprawdzą
się na różnych polach, wykorzystujemy rozwiniętą sieć
90 000 poletek doświadczalnych i 340 doświadczeń
polowych w różnych częściach Europy.
To rygorystyczne podejście obowiązuje przez cały sezon,
ponieważ przez cały sezon oferujemy innowacyjne
rozwiązania i dostosowane do indywidualnych potrzeb
wsparcie, aby mieć pewność, że podczas zbiorów rolnik
w pełni wykorzystuje potencjał swojego pola.

Od momentu wyboru odmiany, do zakończenia zbiorów, w każdej chwili,
masz partnera, na którego możesz liczyć.

Cechy

Wszystko zaczyna
się od znalezienia
właściwych rozwiązań
dla Twojego pola
Każde pola jest inne, na każdym występują inne
warunki rozwoju roślin i na każdym trzeba mierzyć
się z innymi wyzwaniami. DEKALB ® chce pracować
razem z Tobą i poznawać warunki panujące na
Twoich polach, aby móc polecić odmiany o cechach
zapewniających dobre wyniki przez cały sezon.
Oferujemy odmiany o szerokim zakresie cech,
dobranych tak, aby rośliny mogły dobrze
się rozwijać w każdych warunkach, sprostać
konkretnym wyzwaniom i ostatecznie zapewnić
najlepszy plon i zysk.

DOBRY WIGOR JESIENNY
Sprawny i szybki rozwój roślin w różnych warunkach.

TOLERANCJA NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych –
gen RLM-7 i -3.

SZYBKI ROZWÓJ PRZED ZIMĄ
Odmiana dobrze radzi sobie przy optymalnym,
jak i opóźnionym siewie, nawet w trudniejszych
warunkach uprawowych.

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

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Odmiany o bardzo dobrej tolerancji na zgniliznę
twardzikową i choroby podstawy łodyg.

TOLERANCJA NA KIŁĘ KAPUSTY

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

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

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrane plony.

WCZESNE DOJRZEWANIE
PŁASKA ROZETA PRZED ZIMĄ
Odmiana charakteryzuje się płaską rozetą przed
zimą, bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej,
dzięki czemu lepiej zimuje.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU
Zwiększona efektywność wykorzystania azotu –
nawet w warunkach stresowych.

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE
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.

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

Zapewnia optymalne rozłożenie prac polowych
w czasie zbiorów i daje więcej czasu na zwalczanie
szkodników w okresie, gdy nie ma uprawy, a także
umożliwia zachowanie optymalnego terminu siewu
pszenicy.

NISKA BIOMASA
Odmiana o niskiej biomasie, umożliwiająca szybki
i łatwy zbiór.

Zarządzanie uprawą

Sukces zaczyna się od siewu
Niezależnie od tego, jak bardzo Twoje pole
lub warunki uprawy różnią się od pól innych
rolników, należy zwrócić uwagę na kluczowe
aspekty w trakcie wysiewu, które umożliwiają
prawidłowy wzrost roślin rzepaku.

Najważniejsze cele
1

Odpowiednia i równomierna norma wysiewu

2

Dobrze rozwinięty system korzeniowy (długość

3

Rozwój co najmniej 6 liści, aby uzyskać lepszą

4

Rzepak ozimy nie osiągnie pełnego potencjału bez właściwego
rozwoju początkowego. Inwestycje w tym okresie będą miały
znaczący wpływ na potencjalny zysk, dlatego ważne jest
odpowiednie alokowanie zasobów w tym okresie.
Ze względu na stosunkowo wczesny termin siewu rzepaku,
zalecamy wczesne przeprowadzenie zabiegów uprawowych,
mających na celu zachowanie jak największej ilości wody w
glebie. Prawidłowa struktura gleby w połączeniu z płytką uprawą
powierzchniową pozwala na zastosowanie techniki mieszania gleby
ze słomą w celu:

(45–55* roślin/m²)

co najmniej 15 cm, średnica co najmniej 8 mm)

• Utrzymania właściwej i trwałej struktury gleby
• Zmniejszenia ryzyka zaskorupienia gleby oraz wysadzenia
roślin spowodowanego przez mróz

tolerancję roślin na szkodniki, co najmniej 8 liści,

• Prawidłowego zagęszczenia wierzchniej warstwy gleby

aby uzyskać lepszą tolerancję na warunki zimowe

• Zapewnienia prawidłowej głębokości siewu

Uniknięcie wydłużenia szyjki korzeniowej

*odmiany o niskiej biomasie np. DK SEQUEL

• Ograniczenia utraty wilgoci glebowej
• Obniżenia kosztów uprawy oraz uzyskania równomiernych
wschodów i rozwoju roślin

Dostosuj termin siewu w zależności od regionu
i warunków pogodowych.

Wczesny
SIEW

Warunki suszy
Redukcja obsady roślin

• Staraj się przeprowadzać siew w optymalnym
terminie i śledzić prognozy opadów (opady deszczu
8-10 mm ułatwiają prawidłowy siew rzepaku)

Opóźniony

Niedostateczne rozwinięcie
rośliny przed zimą

• Unikaj wielokrotnych przejazdów narzędzi
uprawowych, aby nie doprowadzić do nadmiernego
przesuszenia wierzchniej warstwy gleby

SIEW

Wysokie ryzyko złego
przezimowania roślin

• Dostosuj głębokość siewu nasion do aktualnych
warunków wilgotnościowych gleby

Wolniejszy wzrost

NOTATKI

Klucz do
poradnika
diagnostycznego

Jak używać poradnika diagnostycznego
1

2

3

4

Określ aktualną fazę
rozwoju uprawy

Wybierz, która część
Twojej uprawy ulega
najpoważniejszym
uszkodzeniom
(liście, korzenie itp.)

Określ przyczynę
wywołującą
uszkodzenie i skorzystaj
z kodu koloru do
wyszukania rozdziału
w przewodniku, który
odpowiada temu
zagrożeniu

Dowiedz się więcej
o przyczynach
i wpływie każdego
z zagrożeń na
uprawę i możliwych
rozwiązaniach

Tabela wzrostu uprawy
Tabela wzrostu uprawy
MONTH

Sierpień

Wrzesień – Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Stadium
rośliny

PLANT
STAGE

STAGE
BBCH

Miesiąc

10

11

14

32

51

A

B1

B4

C2

D1

53
D2

59

60

70

73-81

E

F1

G1

G5

Stadium BBCH

STAGE

KOTYLEDON

TWORZENIE ROZETY

ROZWÓJ ŁODYGI

Optymalna obsada: 40-50* roślin/m 2

ROZWÓJ PĄKA
KWIATOWEGO

ŻÓŁTY
PĄK

STADIUM KWITNIENIA

ROZWÓJ

DOJRZAŁOŚĆ

Kwiaty > 12 000/m 2
Łuszczyny > 9 000/m 2

YIELD
COMPONENT

Ziarno > 110 000 m

2

MTZ 4–6 g

SIEW

Etap

ZBIÓR

Składnik
plonu

WSCHODY

Po wschodach 4 do 15 dni od siewu, roślina rzepaku wydostaje się nad powierzchnię gleby i od tej chwili jest
bardziej narażona na różne czynniki zewnętrzne.

Liście

Cała roślina
Niewyrównane
zz Ustawienie siewnika
zz Przygotowanie gleby
zz Susza
Obumarłe
zz Fitotoksyczność
zz Zaskorupienie gleby
zz Zgnilizna
kapustnych

Brak
zz Zaskorupienie gleby
zz Susza
zz Przygotowanie gleby
zz Fitotoksyczność
zz Śmietka kapuściana

Korzenie
Atrofia korzeni
zz Fitotoksyczność
zz Zgnilizna
kapustnych

Obumarłe
zz Fitotoksyczność

Żółte
zz Mączniak rzekomy

Fioletowe
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór fosforu

Plamy
zz Zgnilizna
kapustnych
zz Pseudocercosporella

Deformacja
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór
molibdenu

Odbarwienie
zz Fitotoksyczność

Otwory
zz Ślimaki
zz Pchełka rzepakowa
zz Gnatarz
rzepakowiec

ZNACZENIE BARW:

Czynniki
klimatyczne

Choroba

Niedobór

Szkodniki

ROZETA

Po wykiełkowaniu zaczyna tworzyć się rozeta, starsze liście rosną u nasady łodygi, a młodsze rozwijają się
w środku. Na tym etapie długość łodygi pozostaje bez zmian, ale łodyga rośnie na grubość.

Cała roślina

Korzenie

Niewyrównane
zz Przygotowanie gleby
zz Susza
zz Fitotoksyczność
zz Cylindrosporioza
zz Mączniak rzekomy

Niskie
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Niedobór azotu
zz Kiła kapusty
zz Śmietka kapuściana

Zgniłe
zz Mróz
zz Szara pleśń

Zniszczone
zz Dzikie zwierzęta
zz Myszy

Deformacja
zz Przygotowanie gleby
Narośla
zz Kiła kapusty
Korytarze
zz Larwy śmietki
kapuścianej
zz Larwy pchełki
rzepakowej
zz Larwy ryjkowców

Obumarłe
zz Mróz
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Szara pleśń
Wydłużenie
zz Wydłużenie łodygi
zz Przygotowanie
gleby
zz Ustawienie siewnika

Liście
Obumarłe
zz Mróz
zz Szara pleśń
Deformacja
zz Mróz
zz Molibden
zz Cylindrosporioza
zz Mszyce
Żółte
zz Fitotoksyczność
zz Magnez
Białe
zz Fitotoksyczność
zz Mróz
zz Mączniak
prawdziwy

Spalenie
zz Wypalenie azotem
Zaczerwienienie
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Przygotowanie gleby
zz Niedobór azotu
zz Fosfor
Plamy
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
zz Czerń krzyżowych
zz Cylindrosporioza
zz Mączniak rzekomy
Otwory
zz Ślimaki
zz Pchełka rzepakowa
zz Dzikie zwierzęta

ZNACZENIE BARW:

Czynniki
klimatyczne

Choroba

Niedobór

Szkodniki

ROZWÓJ PĄKÓW
KWIATOWYCH

Wydłużanie się dnia i wzrost temperatury powoduje powstawanie pąków. Na początku wydłużania się
łodygi, pąki kwiatowe są zamknięte, można je zobaczyć dopiero po odchyleniu liści.

Cała roślina
Niewyrównane
zz Fitotoksyczność
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Niedobór siarki
zz Cylindrosporioza
Niskie
zz Niedobór azotu
zz Ryjkowce
zz Pchełka rzepakowa

Korzenie
Zniszczone
zz Mróz
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Susza
zz Kiła kapusty
zz Pchełka rzepakowa
zz Ryjkowce

Deformacja
zz Przygotowanie
gleby

Zgniłe
zz Szara pleśń

Korytarze
zz Ryjkowce
zz Pchełka rzepakowa
zz Larwy chrząszczy
zz Śmietka kapuściana

Zaczerwienienie
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Fitotoksyczność
zz Przygotowanie
gleby
zz Niedobór azotu
zz Kiła kapusty
zz Śmietka kapuściana

Łodyga

Liście
Obumarłe
zz Mróz
zz Szara pleśń
Deformacja
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór
molibdenu
zz Niedobór boru
zz Cylindrosporioza
Żółte
zz Niedobór magnezu
zz Niedobór siarki
zz Mączniak rzekomy

Plamy
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
zz Czerń krzyżowych
zz Pseudocercosporella

Spalenie
zz Wypalenie azotem

Otwory
zz Grad

Narośla
zz Kiła kapusty
zz Gnatarz
rzepakowiec

Uszkodzenie
zz Szara pleśń
zz Ryjkowce
zz Dzikie zwierzęta
Deformacja
zz Mróz
zz Fitotoksyczność
zz Chowacz
czterozębny

Obumarłe
zz Niedobór boru
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
Wydłużenie
zz Wydłużenie łodygi

Plamy
zz Cylindrosporioza
zz Pseudocercosporella
zz Mączniak
prawdziwy
Pęknięcia
zz Mróz
zz Szybki wzrost
zz Chowacz
czterozębny

Białe
zz Mączniak prawdziwy

Pąki
Obumarłe/Zanik
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór boru
zz Cylindrosporioza

Deformacja
zz Fitoplazmoza

ZNACZENIE BARW:

Czynniki
klimatyczne

Choroba

Niedobór

Szkodniki

KWITNIENIE

Przy dobrych warunkach wzrostu kwitnienie głównego pędu trwa 14-21 dni. W czasie kwitnienia, gdy pąki
otwierają się i przekształcają w kwiaty, a z kwiatów powstają łuszczyny, wciąż rosną pędy boczne.

Cała roślina
Niewyrównane
zz Niedobór siarki
zz Cylindrosporioza
Zniszczone
zz Mróz
zz Nadmierna
wilgotność gleby

Łuszczyna
Niskie
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Susza
zz Niedobór azotu
zz Wirus żółtaczki
rzepy
zz Kiła kapusty

Liście
Obumarłe
zz Mróz
zz Szara pleśń
zz Kiła kapusty
zz Werticilioza
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
Deformacja
zz Fitotoksyczność
zz Mróz
zz Niedobór
molibdenu
zz Niedobór boru
zz Cylindrosporioza
Żółte
zz Niedobór magnezu
zz Niedobór siarki
zz Mączniak rzekomy
zz Werticilioza

Zaczerwienienie
zz Fitotoksyczność
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Niedobór azotu
Plamy
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
zz Czerń krzyżowych
zz Pseudocercosporella
zz Biała plamistość liści
Otwory
zz Grad
Białe
zz Cylindrosporioza
zz Zgnilizna
twardzikowa
zz Mączniak
prawdziwy

Kwiaty
Brak
zz Susza
zz Mróz
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór boru
zz Słodyszek
rzepakowy

Białe
zz Mróz
zz Fitotoksyczność
zz Niedobór siarki
Deformacja
zz Fitoplazmoza

Brak
zz Mróz
zz Susza
zz Niedobór siarki
zz Cylindrosporioza
zz Mszyce
zz Słodyszek
rzepakowy
Deformacja
zz Niedobór siarki
zz Fitoplazmoza
zz Cylindrosporioza
zz Mszyce
zz Chowacz podobnik
Białe
zz Mączniak
prawdziwy

Larwy
zz Słodyszek rzepakowy
zz Pryszczarek
kapustnik
Plamy
zz Grad
zz Czerń krzyżowych
zz Pseudocercosporella
zz Cylindrosporioza
Obumarłe
zz Sucha zgnilizna
kapustnych
zz Zgnilizna
twardzikowa
zz Cylindrosporioza
zz Szara pleśń
zz Werticilioza

Korzenie
Deformacja
zz Przygotowanie gleby
Narośla/Guzy
zz Kiła kapusty
zz Gnatarz
rzepakowiec
Korytarze
zz Drążyn
zz Śmietka kapuściana

Nieregularne
zz Przygotowanie
gleby
Obumarłe
zz Nadmierna
wilgotność gleby
zz Sucha zgnilizna
kapustnych

Łodyga
Brak
zz Mróz
zz Niedobór boru
zz Ryjkowce
zz Dzikie zwierzęta
Deformacja
zz Mróz
zz Fitotoksyczność
zz Chowacz
czterozębny

Plamy
zz Grad
zz Cylindrosporioza
zz Łamliwość źdźbła
zz Mączniak
prawdziwy
zz Zgnilizna
twardzikowa
zz Werticilioza
zz Biała plamistość liści

ZNACZENIE BARW:

Czynniki
klimatyczne

Choroba

Niedobór

Szkodniki

NOTATKI

Czynniki
klimatyczne

Mróz
Objawy

Postępowanie

• Liście zniszczone przez mróz

• Dobór odmiany mieszańcowej o odpowiednim rozwoju
przed nadejściem zimy, bez tendencji do elongacji
szyjki korzeniowej

• Zniekształcenie łodygi
• Brak kwiatów
Okres: BBCH 10 - 70

Przyczyny
• Powolny rozwój we wczesnym stadium
• Roślina osłabiona przez owady
• Elongacja zwiększa wrażliwość na mróz
• Łuszczyny wytrzymują mróz do – 5 °C
• Temperatury poniżej 0 °C powodują
zanik kwiatów

• Odpowiedni termin siewu – taki, aby uzyskać
odpowiedni rozwój przed zimą
• Przed podjęciem decyzji zaczekać na koniec zimy,
sprawdzić obsadę i stan korzeni, rzepak może stracić
liście, a potem zregenerować się

LIŚCIE

8

KORZEŃ

15 cm

SZYJKA KORZENIOWA

8 mm

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ

do -15°C
w zależności od biomasy,
sytuację poprawia pokrywa
śniegowa

Szybki wzrost
Objawy
• Podłużne pęknięcia na łodydze
Okres: BBCH 32 - 53

Postępowanie
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pomylenia z:
• Mrozem
• Cylindrosporiozą
• Chowaczem czterozębnym

Przyczyny
• Szybki wzrost wiosną
• Sprzyjająca pogoda i zasobność w składniki
pokarmowe w okresie wzrostu wiosną

Znaczenie
• Brak wpływu na plony

Gradobicie
Objawy

Znaczenie

• Ocętkowanie łodygi

• Zależy od stadium rozwojowego rośliny,
intensywności gradobicia

• Łodyga zgięta oraz/lub złamana
• Drugie kwitnienie
• Ocętkowanie łuszczyn
• Osypywanie łuszczyn
Okres: od wiosny do lata

• W razie pogiętych łodyg, straty mogą
sięgać 20–30%
• W razie połamanych łodyg, straty mogą
sięgać 80–100%

Niedobór

Niedobór siarki
Objawy

Znaczenie

• Chlorotyczne plamki między żyłkami
na najwcześniejszych (najniższych) liściach

• Siarka jest bardzo ważnym pierwiastkiem
jako składnik białek i glukozynolanów,
jest także istotnym czynnikiem wpływającym
na wytwarzanie pyłku.

• Młodsze liście pozostają niewielkie,
wzrost jest opóźniony
• Blade kwiaty i zahamowane zawiązywanie
łuszczyn

Czynniki ryzyka

Postępowanie

• Kwaśne gleby

• W uprawach, w których prawdopodobny jest
niedobór, na wiosnę należy zastosować dawkę
podtrzymującą 50–80 kg SO3/ha

• Lekkie, piaszczyste gleby (ługowanie)
• Niska zwartość materii organicznej
• Słabo napowietrzone gleby (gleby zalane wodą)
• Obfite opady deszczu zimą (ługowanie)

Niedobór azotu
Objawy

Znaczenie

• Żółte/czerwone przebarwienia całych liści

• Zmniejszenie liczby i długości łuszczyn

• Zmniejszenie liczby liści i karłowacenie roślin

• Zmniejszenie plonów

Czynniki ryzyka

Postępowanie

• Kwaśne gleby

• Należy przestrzegać lokalnych przepisów
dotyczących nawożenia azotem.

• Ograniczona ilość zawierających azot resztek
pożniwnych w glebie
• Znaczna zawartość nierozłożonych łodyg
na ściernisku
• Obfite opady deszczu zimą (ługowanie)
• Słabo napowietrzone gleby (gleby zalane wodą)
• Ograniczony rozwój korzenia głównego
z powodu zbitej gleby
• Niska zwartość materii organicznej
• Szybki wzrost

• W przypadku spodziewanych niedoborów
azotu jesienią, należy zastosować nawożenie
wczesną wiosną (przed rozpoczęciem
wiosennego wzrostu).

Niedobór fosforu
Objawy

Znaczenie

• Na niedobór fosforu mogą wskazywać liście
o fioletowym lub czerwonym zabarwieniu.

• Uważa się, że fosfor jest drugim co do
ważności (po azocie) składnikiem odżywczym,
który zapewnia zdrowy rozwój i prawidłowe
funkcjonowanie rośliny. Fosfor bierze udział
w transporcie składników odżywczych w roślinie
i jest składnikiem błon komórkowych. Jeśli ilość
fosforu jest niedostateczna, takie procesy
genetyczne, jak podziały komórkowe i wzrost
roślin ulegają zaburzeniom.

• Z czasem cała roślina może zabarwić się na
czerwono. Najstarsze liście usychają od brzegów.
• Karłowaty wzrost

Czynniki ryzyka

Postępowanie

• Lekkie, piaszczyste gleby o niskiej wartości pH

• Dostępność fosforu w glebie zależy od
wartości pH gleby. Niedoborowi fosforu można
zapobiegać przez utrzymywanie średniej
wartości pH albo przez stosowanie fosforanu
dwuamonowego, albo innych nawozów
fosforowych.

• Niskie temperatury, nieodpowiednia
struktura gleby

Niedobór boru
Objawy

Znaczenie

• Brzegi górnych liści (najmłodszych) stają się
żółtoczerwone.

• Podstawowe znaczenie boru polega na
jego udziale w prawidłowej budowie ściany
komórkowej roślin. Bor odgrywa także
zasadniczą rolę w transporcie cukrów do miejsc
wzrostu roślin.

• Liście zwijają się i grubieją, mogą przybierać
kształt łyżeczki.
• W skrajnych przypadkach pączki lub kwiaty
usychają i nie tworzą się łuszczyny.

• Niedobór boru może hamować tworzenie się
łuszczyn i powodować zmniejszenie poziomu
plonowania.

Czynniki ryzyka

Postępowanie

• Lekkie, piaszczyste gleby (ługowanie)

• Zaleca się stosowanie boru na glebach lekkich
oraz ciężkich o wysokim pH. Niedoborowi
boru można zapobiegać stosując nawozy
z dodatkiem boru. W razie niedoboru
w uprawach można stosować Solubor.

• Niska zwartość materii organicznej
• Gleba o wysokiej wartości pH
(bor jest niedostępny dla roślin)
• Warunki suszowe (bor przemieszcza się
do korzeni pasywnie, wraz z wodą)

NOTATKI

Choroba

Zgnilizna twardzikowa
– Sclerotinia sclerotorium

Objawy

Znaczenie

• Na łodygach, zwykle po kwitnieniu, pojawiają
się odbarwione/płowe plamki.

• W wielu rejonach zgnilizna twardzikowa jest
najpoważniejszą chorobą rzepaku.

• W zmienionych miejscach mogą tworzyć się
puszyste naloty grzybni.

• Potencjalne straty plonów ocenia się na
0,3 t/ha na każde 10% zakażonych roślin.
W razie zaatakowania pędów głównych,
straty plonów mogą być znacznie większe.

• Wewnątrz łodygi powstają zwarte, białe,
później czerniejące i twardniejące organy
przetrwalnikowe (sklerocja).
• Martwica tkanek zainfekowanej rośliny utrudnia
transport wody i składników pokarmowych
z korzeni do nadziemnych części roślin, co może
doprowadzić do wylegania i przedwczesnego
dojrzewania rośliny, a w rezultacie do
zmniejszenia poziomu plonowania.

• Straty plonów są powodowane przede wszystkim
wczesnym usychaniem roślin, co prowadzi
do zmniejszenia MTZ, otwierania się łuszczyn
i osypywania się nasion, a to zależy od nasilenia
zakażenia.

Postępowanie
• Z powodu istotnego wpływu występujących
warunków środowiskowych na tworzenie się
sklerocjów, poszczególnych odmian nie ocenia się
pod względem odporności na tę chorobę.
• Zaoranie pola po uprawie rzepaku powoduje
przemieszczenie sklerocjów w głąb gleby i osłabia
ich zdolność kiełkowania.

CYKL SCLEROTINIA

• Unikać nadmiernego nawożenia azotem, aby łany
w uprawie nie były zbyt gęste i nie miały tendencji
do wylegania.
• Ważnym narzędziem do zwalczania grzyba
powodującego zgniliznę twardzikową jest rotacja
upraw; zaleca się stosowanie czteroletniej przerwy
między kolejnymi uprawami wrażliwymi na tę
chorobę. Do problemów ze zgnilizną twardzikową
przyczynia się skrócenie przerw między kolejnymi
uprawami rzepaku. Groch, ziemniaki, marchew
i inne uprawy warzywne są bardzo wrażliwe
na zgniliznę i zwiększają zagrożenie, jeśli są
stosowane w płodozmianie z rzepakiem.
• Opryski odpowiednimi środkami grzybobójczymi
są bardzo skuteczną metodą zwalczania zgnilizny
twardzikowej, jeśli są stosowane jako opryski
ochronne. Skuteczne zwalczanie wymaga
wnikania użytego środka do wnętrza łanu.
W przypadku upraw kwitnących, środek użyty do
oprysku powinien pokryć płatki, aby uniemożliwić
chorobie przenikanie do wnętrza liści lub łodyg,
gdyby zetknęły się z płatkami. Optymalny
termin zabiegu przypada zwykle przed połową
kwitnienia, zanim nastąpi najintensywniejsze
opadanie płatków. Jeśli uprawa nadal kwitnie,
zaleca się powtórzenie zabiegu po 3 tygodniach.

(Sclerotinia sclerotorium)

Widoczne zewnętrzne
objawy

Infekcja

Pobielałe
łodygi

Przedwczesne
starzenie

Zanieczyszczenie
przez askospory

Infekcja
przez grzybnię

Wiosna

Zima – Jesień

Tworzenie
się sklerocjów

Rozsiewanie
do gleby

Apotecja
Okres spoczynku
Kiełkowanie w grzybnię

Sklerocja
(organy
przetrwalnikowe)

NOTATKI

Szkodniki

Mszyca kapuściana
– Brevicoryne brassicae

Osobniki dorosłe są szarawe/zielone, pokryte białoszarym, woskowym nalotem.
Tworzą duże kolonie na łodygach i pędach kwiatowych zaatakowanych roślin.

Cykl życiowy

Postępowanie

• Występowanie tych mszyc w całym cyklu
życiowym ogranicza się do zawierających
olejek musztardowy roślin zielnych z rodziny
kapustowatych. Błyszczące, czarne jaja
są składane na łodygach i liściach. Młode
wykluwają się wczesną wiosną, żerują na liściach
i pędach. Formy skrzydlate pojawiające się od
maja do czerwca, migrują do nowo założonych
upraw roślin kapustowatych.

• Próg szkodliwości: do 20% zakażonych roślin
jesienią – 2 kolonie na m2 wiosną
• Wpływ na plon: żerowanie jesienią powoduje
chlorotyczne plamy, skręcanie wzdłuż środkowej
żyłki i deformację liści. Uszkodzenia na wiosnę
w uprawach rzepaku ozimego występują bardzo
rzadko. Plony są szczególnie narażone w czasie
suchego, gorącego lata, kiedy liczebność populacji
mszyc może gwałtownie wzrosnąć.
• Wirus: wirus mozaiki kalafiora i mozaiki rzepy
• Kontrola: środki owadobójcze i naturalni wrogowie
(biedronka...)

Mszyca brzoskwiniowo
-ziemniaczana

Długość 1-2 mm, kształt owalny, kolor od zielonego do jasnożółtego
i różowego, w jednej kolonii mogą występować osobniki różnych kolorów.

– Mysus persicae

Cykl życiowy

Postępowanie

• Gospodarzem zimowym jest brzoskwinia lub
nektarynka, mszyce mogą też występować
w formie skrzydlatej na roślinach wielu innych
gatunków. Uskrzydlone mszyce pojawiają
się od maja, przy dużym zagęszczeniu
przedostają się na sąsiednie rośliny, co sprzyja
rozprzestrzenianiu się wirusów przenoszonych
przez te owady. Letnimi gospodarzami może być
wiele różnych gatunków roślin (ponad 40 rodzin),
w tym kapusty, a w sierpniu/wrześniu formy
uskrzydlone mogą migrować na uprawy rzepaku.

• Próg: do 20% porażonych roślin jesienią

Okres: Od wschodów do BBCH 18

• Wpływ na plon: brak bezpośredniego wpływu na plony,
szkodliwość pośrednia polega na przenoszeniu wirusów
• Wirus: wirus żółtaczki rzepy, mozaiki kalafiora
i mozaiki rzepy
• Kontrola: środki owadobójcze i naturalni wrogowie
(biedronka...)

Słodyszek rzepakowy
– Meligethes aeneus

Rozpoznawanie

Cykl życiowy

• Długość dorosłych chrząszczy do 2,5 mm, barwa
metaliczno-zielonkawa do niebieskiej/czarnej.

• Dorosłe formy pojawiają się między końcem marca
a majem.

• Larwy są kremowobiałe, o długości 3-4 mm,
z brązową/czarną głową i 3 parami krótkich,
brązowych odnóży. Grzbietowa strona ciała
larwy jest lekko zabarwiona, z ciemnobrązowymi
plamkami i krótkimi szczecinkami.

Objawy

• Początkowo żerują w pobliżu miejsca zimowania, w ciepłe
dni migrują na uprawy.
• Populacje są zwykle liczniejsze w zewnętrznych rejonach
upraw rzepaku, a migracja w głąb uprawy odbywa się
przy sprzyjającej pogodzie. Jaja są składane w pąkach
kwiatowych, larwy wykluwają się po 7-10 dniach.
• Larwy przepoczwarzają się w glebie, osobniki dorosłe
pojawiają się w środku lata.
Okres: BBCH 51 - 61

• Zarówno formy dorosłe, jak i larwy żerują
na rozwijających się pąkach i kwiatach,
na których szukają pyłku. W rozwijających
się pąkach widoczne są otwory, wygryzione
w działkach kielicha przez chrząszcze
przedostające się do pręcików. Może to
prowadzić do zaniku pąków i ograniczenia
liczby zawiązywanych łuszczyn.

Postępowanie
• Próg szkodliwości: 3–5 chrząszczy na roślinę.
• Wpływ na plony: w porównaniu z żerowaniem
na otwartych kwiatach, poważniejsze skutki
powodują uszkodzenia pąków zielonych/żółtych,
zwłaszcza w uprawach opóźnionych.
• Zwalczanie: oprysk środkiem owadobójczym.

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

DK EXTRACT

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

mała

doskonała

średniowczesna

optymalny

DK EXCEPTION

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

doskonały

średnia do dużej

dobra

średniowczesna

optymalny

DK EXTIME

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

mała do średniej

doskonała

średniowczesna

optymalny

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

doskonały

mała do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

Odmiana

NOWOŚĆ

DK EXOTTER

NOWOŚĆ

DK EXTERRIER

NOWOŚĆ

klasyczny

40

wczesny lub optymalny

dobry

mała

doskonała

średniopóźna

wolniejszy

DK EXPORTER

NOWOŚĆ

klasyczny

40

wczesny lub optymalny

dobry

mała do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

mała do średniej

doskonała

wczesna

szybki

DK EXPANSION

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

mała

doskonała

wczesna

optymalny

DK EXALTE

klasyczny

40

wczesny lub optymalny

bardzo dobry

mała

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

DK EXSOR

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

optymalny

DK EXPRESSION

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

doskonały

średnia do dużej

dobra

wczesna

szybki

DK EXPIRO

klasyczny

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

średnia

doskonała

wczesna

szybki

tolerancyjny na kiłę

45

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

optymalny

DK IMPLEMENT CL

Clearfield®

40

optymalny lub opóźniony

bardzo dobry

średnia

bardzo dobra

średniowczesna

optymalny

DK IMPRESSION CL

Clearfield®

40

wczesny lub optymalny

bardzo dobry

mała

doskonała

późna

wolniejszy

niska biomasa

50

wczesny lub optymalny

średni

mała

doskonała

średniowczesna

optymalny

DK EXTENSO

NOWOŚĆ

DK PLATINIUM

DK SEQUEL

Legenda: skala cech: 1 - słaby, 9 - najlepszy

Odmiana

Termin kwitnienia

Termin dojrzewania

Wysokość roślin

Odporność
na wyleganie

Odporność
na osypywanie

Zawartość tłuszczu
w nasionach

Tolerancja na suchą
zgniliznę kapustnych

DK EXTRACT

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

wysoka

bardzo dobra

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

doskonała

wczesny

wczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

doskonała

DK EXCEPTION
DK EXTIME

NOWOŚĆ

DK EXOTTER

NOWOŚĆ

DK EXTERRIER

NOWOŚĆ

późny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

wysoka

doskonała

DK EXPORTER

NOWOŚĆ

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

doskonała

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

doskonała

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

DK EXALTE

średniowczesny

średniopóźny

średniowysokie

średnia

doskonała

wysoka

bardzo dobra

DK EXSOR

późny

średniopóźny

średniowysokie

wysoka

doskonała

wysoka

bardzo dobra

DK EXPRESSION

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

DK EXPIRO

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

bardzo dobra

DK PLATINIUM

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

–

DK IMPLEMENT CL

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

wysoka

bardzo dobra

DK IMPRESSION CL

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

dobra

średniowczesny

wczesny

średnioniskie

doskonała

doskonała

średnia

bardzo dobra

DK EXTENSO

NOWOŚĆ

DK EXPANSION

DK SEQUEL

Legenda: skala cech: 1 - słaby, 9 - najlepszy

(t/hа)

4,0
3,0

2,92

3,15

0

3,38

1,0

2,72

PLON

2,0

KONTROLA

ROUNDUP

DESYKANT
KONTAKTOWY

SKLEJACZ
ŁUSZCZYN

ZALETY ZASTOSOWANIA PRZEDŻNIWNEGO
20 szt.
2/3
2x
3/4/7

PROFESJONALNE DORADZTWO
Najnowsze informacje o odmianach, plonowaniu

DEKALB®
pod numerem infolinii 600 294 400 .
i dostępności rzepaku ozimego marki

Na stronie internetowej:

www.dekalb.pl
DEKALB Polska
oraz na kanale

Monsanto Polska.

Wszystkie informacje dotyczące produktów, przekazane przez spółkę Monsanto Polska albo jej pracowników lub przedstawicieli, ustnie lub na piśmie
w niniejszym przewodniku, zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy ich traktować jako oświadczenia lub zapewnienia Monsanto Polska co do
właściwości lub przydatności tych produktów, na właściwości te mogą mieć bowiem wpływ lokalne warunki klimatyczne i inne czynniki. Monsanto
Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z Monsanto Polska, chyba że podano
inaczej na piśmie.
DEKALB jest znakiem handlowym Bayer Group.

