ROZWIĄZANIA DEKALB SMART
®
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w ramach DEKALB SMART PLANTING. DEKALB SMART umożliwia
również zastosowanie precyzyjnego nawodnienia poprzez DEKALB SMART
IRRIGATION opartego na technologii AQUATEC - szczegóły znajdują się na
stronach 16-17 oraz zastosowanie zintegrowanego rozwiązania biologicznego
i chemicznego DEKALB SMART PLANTING opartego na technologii
ACCELERON, które jest opisane na stronach 18-19.

Wysokiej jakości odmiany mieszańcowe odgrywają kluczową rolę w sukcesie
rolników. To dlatego hodowla i rozwój nowych odmian kukurydzy DEKALB
od lat znajduje się w centrum naszej działalności.
Dzięki naszemu zaangażowaniu w prowadzone badania co roku polecamy
rolnikom nowe odmiany kukurydzy o coraz wyższym i stabilniejszym
potencjale plonowania. Nasze odmiany charakteryzują się szybkim
oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania, tolerancją na stres,
silnymi łodygami i mocnym systemem korzeniowym oraz są przystosowane
do różnych warunków klimatycznych i glebowych.
Wszystkie odmiany kukurydzy oferowane w sezonie 2018, w tym nowości:
DKC3579 oraz DKC3361, mogą Państwo znaleźć na stronach 20-21 naszej
broszury.
Każdy z producentów kukurydzy osiąga sukces w trochę inny sposób.
W celu zwiększenia wydajności produkcji rolnicy powinni mieć odpowiedni
plan dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki analizie aktualnych
warunków uprawy rozwiązanie DEKALB SMART opisane na stronach 7-10
pomaga rolnikom wybrać odmiany kukurydzy, które najlepiej sprawdzą się na
danym polu oraz dobrać do nich optymalną normę wysiewu

DEKALB SMART PLANTING to innowacyjna technologia oparta na zmiennej
ilości wysiewu nasion kukurydzy, która wykorzystuje nowoczesne siewniki
umożliwiające płynne różnicowanie ilości wysiewanych nasion. Jej użycie
pozwala na opracowanie precyzyjnych rekomendacji agrotechnicznych dla
każdej z odmian kukurydzy marki DEKALB. Wybór determinowany jest typem
gleby, średnią wydajnością pola, warunkami termicznymi i grupą wczesności.
Dzięki tym precyzyjnym rekomendacjom uprawowym opracowanym na
podstawie tak szczegółowych danych można zmniejszyć znacząco koszty
uprawy i zwiększyć plonowanie. Są one opracowywane na dwóch poziomach
dokładności – dla różnych typów gleb i dla każdego metra kwadratowego.
Odpowiednio dobrana norma wysiewu oznaczać może inną obsadę roślin na
każdym metrze kwadratowym pola. Dzięki takiej precyzji możliwe jest znaczne
podniesienie wydajności uprawy, a co za tym idzie i rentowności produkcji.
Czy wiedzą Państwo, że wybór odmiany i zastosowana norma wysiewu aż
w 30% determinują wysokość plonu?
Zanim zaproponujemy Państwu nasze najnowsze rozwiązania, testujemy je
przez kilka lat w naszych nowoczesnych Centrach Technologicznych DEKALB
(DTC) na ponad 700 ha w wielu krajach Europy. Dla każdej testowanej odmiany
zbieramy ponad 1000 danych punktowych, aby jak najdokładniej przygotować
rekomendacje do osiągnięcia jak najlepszych wyników na Państwa polach
produkcyjnych. W Polsce założyliśmy 2 takie Centra w województwie
wielkopolskim. Ze szczegółami działania DTC zapoznają się Państwo na
stronach 11-13.
Już niebawem będą Państwo decydować się na wybór odmian pod
przyszłoroczne zasiewy. Jesteśmy gotowi, aby w 2018 roku być Państwa
partnerem w doradztwie i dostarczaniu nowoczesnych produktów
i innowacyjnych rozwiązań w uprawie kukurydzy.

ZESPÓŁ DEKALB

WSPIERAMY
INNOWACJE
NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ TWORZYMY
ROZWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Marka DEKALB® od wielu lat słynie z wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych. Już na
początku lat 90. stworzyliśmy jeden spójny program
hodowlany, który obejmuje staranną selekcję puli
genów oraz nowoczesne technologie. Jego celem jest
dostarczanie rolnikom wysokiej jakości nasion kukurydzy
oraz nowatorskich rozwiązań, które umożliwiają
maksymalne zwiększenie plonów kukurydzy. Dzięki
precyzyjnym rekomendacjom w zakresie norm siewu
i zaawansowanym technologiom umożliwiającym
monitorowanie warunków uprawy możliwe jest osiągnięcie
optymalnych wyników z każdego metra kwadratowego
i wykorzystanie potencjału każdego pola.
Stacje badawcze DEKALB w Europie, w których
prowadzona jest hodowla odmian kukurydzy:
Francja, Włochy, Węgry, Niemcy, Ukraina, Hiszpania,
Rumunia, Turcja - zaznaczone na żółto

Źródło: Joel Roucolle, Dyrektor ds. hodowli w Europie
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DLACZEGO PROGRAM HODOWLI
DEKALB JEST WYJĄTKOWY
®

Wysoka jakość nasion odmian mieszańcowych jest jednym z kluczowych czynników,
które wpływają na sukces prowadzonej uprawy. To dlatego DEKALB skupia się na
rozwoju najwyższej jakości nasion dostępnych na rynku.

GŁÓWNE ZALETY
NASION DEKALB:
PLON

MOCNE KORZENIE I ŁODYGI
Silny i dobrze rozbudowany system korzeniowy
odmian kukurydzy DEKALB zapewnia roślinom dostęp
do odpowiedniej ilości wody w okresie wykształcania
się ziaren nawet w warunkach suszowych.

Nasze odmiany kukurydzy nowej generacji
odznaczają się większą zdolnością adaptacji
i podwyższoną tolerancją na stresy
środowiskowe, co zwiększa wydajność produkcji
niezależnie od panujących warunków uprawy.

EFEKT DRY-DOWN

STABILNOŚĆ PLONU

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Wybieramy odmiany, które stabilnie plonują
w latach niezależnie od warunków glebowoklimatycznych, nawet w warunkach niedoboru
wody i przy wysokich temperaturach.

Nasze odmiany charakteryzują się bardzo dobrym
oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania.
Korzyści: szybsze zbiory oraz obniżenie kosztów suszenia.

Odmiany DEKALB odporne na choroby takie jak
porażenie grzybami z rodzaju Fusarium przyczyniają
się do uzyskania wyższych plonów oraz zysków.

JAKI WPŁYW MA WŁAŚCIWA DECYZJA
NA MAKSYMALNE ZWIĘKSZENIE PLONÓW
Wysokość plonu w niemal 30% zależy od wyboru odpowiednich odmian mieszańcowych oraz zastosowanej
normy wysiewu.

WSPÓŁCZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDAJNOŚĆ
Źródło: University of Illinois Crop Physiology Science

27% – warunki pogodowe
26% – nawożenie azotowe

Norma
wysiewu
8%

19% – o
 dmiany
mieszańcowe
10% – przedplon
Odmiany
mieszańcowe
19%

8% – norma wysiewu
6% – agrotechnika
4% – stosowane regulatory wzrostu
Podlegające
kontroli

Podlegające
częściowej kontroli

Niepodlegające
kontroli

Wybór odpowiedniej odmiany mieszańcowej oraz zastosowana norma wysiewu to dwa najważniejsze
czynniki decydujące o wysokości plonów, które można kontrolować. Każda odmiana mieszańcowa
kukurydzy posiada optymalną obsadę, przy której osiąga najwyższe plony. Ponadto zalecana obsada
roślin zależy również od rodzaju gleby – wybór powinien uwzględniać warunki siedliskowe pola.
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WPROWADZENIE
DEKALB SMART
®

Dzięki cyfrowym narzędziom analizy
danych pomagamy rolnikom podjąć
właściwe decyzje, co pozwala
zoptymalizować posiadane zasoby
i uzyskać wysokie plony.

ZBIERANIE I ANALIZA
DANYCH Z POLA
Analizie poddaje się szerokie spektrum
danych dotyczących gleby oraz warunków
środowiskowych panujących na polu. Pozwala
to na lepsze zrozumienie wpływu różnych
czynników na wysokość i stabilność produkcji.

GLEBA

POLE

ŚRODOWISKO

MAKSYMALIZACJA
POTENCJAŁU
PLONOWANIA
Rolnicy mogą dopasować odpowiednie
odmiany mieszańcowe i normy wysiewu
do każdego rodzaju gleby i uzyskać
najlepsze efekty produkcyjne bez względu
na warunki.

WYDAJNOŚĆ

ZDOLNOŚĆ
ADAPTACJI

ZYSK

INTELIGENTNY START
Droga do sukcesu jest inna dla każdego rolnika.
W celu podniesienia wydajności rolnicy muszą mieć
opracowany odpowiedni plan dostosowany do ich
indywidulanych potrzeb. Dzięki analizie aktualnych
warunków uprawy, rozwiązanie DEKALB ® SMART
pomaga rolnikom wybrać odmiany mieszańcowe,
które najlepiej sprawdzą się na danym polu oraz
dobrać do nich optymalną normę wysiewu.

ROZWIĄZANIE DEKALB
SMART PLANTING
W S P O M AG A N E PR Z E Z T E C H N O LO G I Ę
®*

ACCELERON

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA
BIOLOGICZNE I CHEMICZNE:
• Zwiększenie potencjału plonowania
• Ochrona przed szkodnikami i chorobami
• L epsze przyswajanie składników odżywczych

ROZWIĄZANIE
DEKALB SMART
PLANTING
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
W YBORU ODMIAN ORAZ NORMY
SIEWU W OPARCIU O:
• Typ gleby
• Ś rednią wydajność pola
•W
 arunki klimatyczne
i środowiskowe
• Grupę wczesności

* WPROWADZONE WKRÓTCE (NA PRZEŁOMIE ROKU 2018/2019) W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW
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17,5 T/HA
INTELIGENTNE
NAWADNIANIE

DEKALB SMART
IRRIGATION
®

W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

AQUATEK™

WSK AZÓWKI DOTYCZĄCE
NAWADNIANIA W OPARCIU O:
• D ane glebowe
• Zużycie wody
• Aktualną kondycję roślin

DOSKONAŁY
REZULTAT
Dzięki precyzyjnym rekomendacjom uprawowym
opracowanym na podstawie szczegółowych danych
rolnicy mogą obniżyć koszty produkcji i zwiększyć
uzyskiwane plony.

DEKALB
SMART PLANTING
®

Każde pole jest inne i charakteryzuje się odmiennymi
warunkami glebowymi. Te zróżnicowane warunki
uprawowe mogą mieć istotny wpływ na wzrost
i rozwój wybranych odmian mieszańcowych.
DEKALB SMART PLANTING dostarcza precyzyjnych
rekomendacji uprawowych w zakresie doboru
najlepszych odmian mieszańcowych i norm wysiewu,
co pozwala zwiększyć zyski osiągane z każdego
metra kwadratowego pola, niezależnie od rodzaju
gleby i panujących warunków.

| 11

700 HA DOŚWIADCZEŃ W EUROPIE

CENTRA TECHNOLOGICZNE DEKALB

1000 DANYCH PUNKTOWYCH DLA KAŻDEJ
ODMIANY MIESZAŃCOWEJ

®

W każdym sezonie w Europie Centra

umożliwiające osiągnięcie maksimum wydajności.

Technologiczne DEKALB zajmują powierzchnię

Dane zbierane w Centrach Technologicznych

około 700 ha, z których zbieramy około 1000

DEKALB są wyjątkowe ze względu na bardzo

danych punktowych dla każdej testowanej

wysoką jakość i dokładność rekomendacji

odmiany na różnych typach gleb i przy różnych

uzyskiwanych na ich podstawie.

normach wysiewu. Pozwala to określić warunki

Centra Technologiczne DEKALB w Europie:
Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska,
Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Rosja, Turcja
DOŚWIADCZENIA Z RÓŻNYMI
NORMAMI WYSIEWU NASION

TWORZENIE MAP GLEBOWYCH

Norma wysiewu
w tys./ha

ZBIERANIE DANYCH

MAPY PLONÓW

110
95

80
65
50

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

Odmiany
A
B
C
D
E

Na każdym polu przeprowadzamy
analizę gleby, co pozwala uzyskać
dokładną jej charakterystykę.

Ohm.m
30

1000

Stosujemy pięć różnych norm
wysiewu dla każdej odmiany
mieszańcowej na każdym rodzaju
gleby.

OPTYMALIZACJA WYNIKÓW
Dzięki zebranym danym analizujemy krzywą wydajności dla wybranej
odmiany mieszańcowej na różnych typach gleb w celu stworzenia
precyzyjnych rekomendacji dot. normy wysiewu dla każdego pola.

175

1000

Zbieramy dane dotyczące upraw
na wszystkich rodzajach gleb,
aby sklasyfikować każdą odmianę
mieszańcową pod względem
wydajności.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ
NA GLEBACH PIASZCZYSTYCH

W wyniku tego powstaje ostateczna
mapa plonów, pozwalająca
zobrazować maksymalny potencjał
plonowania odmiany mieszańcowej
przy zastosowaniu optymalnej dla
niej normy wysiewu.

OPTYMALNA WYDAJNOSĆ
NA GLEBACH GLINIASTYCH

15,6

15,6

15,2

15,2

14,8

14,8

PLON

175

PLON

Ohm. m
30

14,4
14

14,4
14
13,6

13,6

13,2

13,2
6,5

8

9,5

11

12,5

Ilość wysiewu nasion/m 2
Wydajność

6,5

8

9,5

11

12,5

Ilość wysiewu nasion/m 2
Wydajność

Przykład: Określenie optymalnej gęstości siewu dla wybranej odmiany DEKALB na glebach
piaszczystych i gliniastych

ROZWIĄZANIA
DEKALB SMART
DLA KAŻDEGO POLA
®

KAŻDY METR KWADRATOWY MA ZNACZENIE
Rekomendacje uprawowe DEKALB SMART
PLANTING pozwalają osiągnąć optymalne zyski
z każdego pola dzięki odpowiednio dobranej
normie wysiewu do danego rodzaju gleby.
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REKOMENDACJE
DEKALB SMART PLANTING
®

Celem DEKALB SMART Planting jest wsparcie wszystkich rolników, dlatego
nasze rekomendacje dostępne są w dwóch poziomach dokładności:

STOSOWANIE REKOMENDACJI
W PRAKTYCE
ZALETY STOSOWANIA REKOMENDACJI UPRAWOWYCH DEKALB SMART PLANTING
Rekomendacje uprawowe DEKALB SMART PLANTING pozwalają zwiększyć zyski osiągane z każdego
metra kwadratowego pola dzięki odpowiednio dobranej normie wysiewu. Na glebach słabszych, mniej
zasobnych lub w warunkach niedoboru wody najwyższe plony uzyskuje się przy niższych obsadach.
Natomiast na glebach cięższych, bardziej zasobnych i dostatecznie uwilgotnionych – przy wyższych.

DLA RÓŻNYCH TYPÓW GLEB

Technologia Rolnika: 75 tys. nasion/ha
72 tys. nasion/ha

DKC3939

DKC3939

8,0 roślin/m2
gleby piaszczyste

9,0 roślin/m2
gleby gliniaste

DLA KAŻDEGO METRA KWADRATOWEGO

91 000 roślin/ha

80 000 roślin/ha

55 tys. nasion/ha

NORMA WYSIEWU
SMART PLANTING

NORMA WYSIEWU
STOSOWANA
PRZEZ ROLNIKA

55 tys. nasion/ha
72 tys. nasion/ha
85 tys. nasion/ha

85 tys. nasion/ha

Zalety VSR

Przyrost
procentowy plonu

75 tys. nasion/ha

+ 1,1 t/ha

26%

75 tys. nasion/ha

+ 0,6 t/ha

11%

75 tys. nasion/ha

+ 2,8 t/ha

31%

Źródło: Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Rumunii w 2016 roku

DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZMIENNEJ
ILOŚCI WYSIEWU NASION
W 2017 roku we współpracy z 60 europejskimi rolnikami obsialiśmy kukurydzą 2500 hektarów

95 000 roślin/ha

stosując technologię zmiennej ilości wysiewu nasion. Odmiany mieszańcowe zostały wysiane przy
zastosowaniu optymalnej normy wysiewu dla każdego metra kwadratowego przy uwzględnieniu
zmienności glebowej.

Całkowita powierzchnia:
Odpowiednio dobrana norma wysiewu może oznaczać inną obsadę

2500 ha

roślin na każdym metrze kwadratowym pola. Dzięki precyzyjnym
NIEMCY
11 ROLNIKÓW

rekomendacjom DEKALB SMART Planting rolnicy stosujący odpowiednio
dobrane normy wysiewu już osiągają pozytywne wyniki.

FRANCJA
16 ROLNIKÓW
PORTUGALIA
1 ROLNIK

CZECHY
2 ROLNIKÓW
WŁOCHY
5 ROLNIKÓW

HISZPANIA
4 ROLNIKÓW

UKRAINA
7 ROLNIKÓW

ROSJA
6 ROLNIKÓW

POLSKA
1 ROLNIK
WĘGRY
5 ROLNIKÓW
RUMUNIA
5 ROLNIKÓW
BUŁGARIA
2 ROLNIKÓW

NARZĘDZIE CYFROWE
DEKALB SMART PLANTING
®

PRZETWARZAJ DANE TAK, ABY DZIAŁAŁY NA
TWOJĄ KORZYŚĆ, KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZIA
CYFROWEGO DEKALB SMART PLANTING
Rolnicy doskonale zdają sobie sprawę, że
powodzenie ich upraw zależy od dobrego
planowania. W 2018 roku cyfrowe narzędzie DEKALB
SMART Planting pomoże im precyzyjnie zaplanować
działania dostosowane do ich potrzeb, a w rezultacie
zwiększyć osiągane przez nich zyski.
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JAK TO DZIAŁA
Za pomocą cyfrowego narzędzia DEKALB® SMART Planting, które
tworzy charakterystykę danego pola, będzie można dobrać odpowiednią
odmianę mieszańcową i najlepszą normę wysiewu dopasowane do
warunków panujących na polu. Narzędzie działa w następujący sposób:

TWORZENIE
CHARAKTERYSTYKI
POLA (POŁOŻENIE,
AREAŁ)

OKREŚLANIE
RODZAJU GLEBY

OKREŚLANIE
POTENCJAŁU
PLONOWANIA

TWORZENIE LISTY
ODMIAN MIESZAŃCOWYCH
DOPASOWANYCH DO
WARUNKÓW PANUJĄCYCH
NA POLU

WYBÓR ODMIAN
MIESZAŃCOWYCH

OKREŚLANIE
OPTYMALNEJ NORMY
WYSIEWU DLA
WYBRANEJ ODMIANY
MIESZAŃCOWEJ

WYBIERZ ODPOWIEDNIE ODMIANY
MIESZAŃCOWE I NORMY WYSIEWU NA:
DEKALB.PL

INTELIGENTNE NAWADNIANIE
DEKALB SMART IRRIGATION
W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ
AQUATEK™
®

UPRAWIAJ Z GŁOWĄ,
WYDAJNIE KORZYSTAJĄC Z WODY
Dzięki inteligentnej metodzie nawadniania DEKALB
SMART Irrigation opartej na technologii AquaTEK
rolnicy będą mogli zadbać o nawadnianie swoich pól
w zupełnie nowy sposób. Za sprawą zdjęć satelitarnych,
danych meteorologicznych i informacji odnośnie typu
gleb otrzymają precyzyjne wskazówki dotyczące
optymalnego nawadniania swoich upraw w trakcie
okresu wegetacji.
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WSPARCIE W ZASIĘGU RĘKI
Inteligentna metoda nawadniania DEKALB® SMART Irrigation
oferuje nowe rozwiązania, które pomagają rolnikom podejmować
właściwe decyzje i zapewniają im odpowiednie wsparcie.

NAWADNIANIE W ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI, CZASIE I MIEJSCU
ZUŻYCIE WODY PRZEZ ROŚLINY
Rolnicy mogą zdalnie monitorować przebieg procesu
nawadniania dzięki zdjęciom satelitarnym z dokładnością
do 6 metrów kwadratowych powierzchni pola kukurydzy.

DANE
METEOROLOGICZNE

GŁÓWNA ZALETA: Optymalizacja wyników i dochodów
z upraw dzięki najnowocześniejszym metodom
monitorowania zużycia wody na polu.

INFORMACJE
NA TEMAT
TYPU GLEB

OBRAZOWANIE KONDYCJI UPRAW

ZDJĘCIA
SATELITARNE

Zdjęcia satelitarne pomagają monitorować rozwój

WSPARCIE
W ZAKRESIE
NAWADNIANIA

Wsparcie cyfrowe
w zakresie
nawadniania

roślin, wykrywając potencjalne biotyczne i abiotyczne
zagrożenia z dokładnością do 6 metrów kwadratowych.

Informacje na temat
terminów i obszarów
wymagających
nawodnienia

Więcej informacji na temat
AquaTEK™
znajdziesz na:

GŁÓWNA ZALETA: W razie potrzeby można podjąć
odpowiednie działania zapobiegawcze zanim dojdzie do
porażenia upraw.

NIEDOBORY W GLEBIE

WIRTUALNA SONDA

0.00

Rolnicy mogą teraz zdalnie monitorować przebieg

50.0

procesu nawadniania dzięki zdjęciom satelitarnym

100.00

„Opłaca się stosować technologię AquaTEK,
ponieważ dzięki niej można obniżyć koszty
i zwiększyć plony”

- Javier García Dávila, Hiszpania

150.000

z dokładnością do 6 metrów kwadratowych powierzchni

200.000

pola kukurydzy i czuwać nad prawidłowym rozwojem

250.000

roślin.

300.000
350.000
16 CZE 16 LIP 16 SIE 16 WRZ
1 LIP
1 SIE 1 WRZ

Wyjałowienie
Maksymalne dopuszczalne wyjałowienie
Permanent Wiring Point

GŁÓWNA ZALETA: Pozwala na podjęcie decyzji
odnośnie optymalnego wykorzystania wody i energii
dzięki aktualnym danym na temat upraw.

ROZWIĄZANIE DEKALB ®
SMART PLANTING OPARTE
NA TECHNOLOGII ACCELERON ®
WYKORZYSTANIE SUBSTANCJI
BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH W CELU
MAKSYMALNEGO ZWIĘKSZENIA POTENCJAŁU
PLONOWANIA KUKURYDZY
Rozwiązania w zakresie DEKALB SMART Seed
Applied Solutions to wyjątkowe połączenie
składników biologicznych i chemicznych.
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NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
OCHRONA PRZED
SZKODNIK AMI I CHOROBAMI
Chroń swoje nasiona kukurydzy DEKALB ®
przed szkodnikami atakującymi uprawy.

AKTYWNOŚĆ
DROBNOUSTROJÓW
Zadbaj o większą dostępność składników
odżywczych dzięki korzystnym
drobnoustrojom.

ZDROWIE ROŚLIN
Postaw na równomierne wschody i wigor
na początku sezonu, aby zapewnić
stabilność produkcji.

OCHRONA PRZED NICIENIAMI
Chroń uprawy przed nicieniami,
stosując bionematocydy.
(Dotyczy wyłącznie Ukrainy)

WPROWADZONE W SEZONIE SIEWÓW 2018 (UKRAINA)
WPROWADZONE W SEZONIE SIEWÓW 2019 (INNE KRAJE)

BIOETANOL

W YSOKOŚĆ

WYSOKA

★★★

WYSOKA

★★★★

ŚREDNIA

★★★★

WYSOKA

★★★★

ŚREDNIA

★★★★

WYSOKA

★★★★

ŚREDNIA

★★

★★★

WYSOKA

★★

★★★

WYSOKA

★★★★

ŚREDNIA

★★★★★

WYSOKA

★★★★★

WYSOKA

★★★★

B. WYSOKA

★★★★★

★★★★★

WYSOKA

DENT

★★★★★

★★★★★

WYSOKA

DENT

★★★★★

★★★★★

ŚREDNIA

ODMIANA

CCM

★★★

KISZONK A

★★★

ZIARNO

BIOGA Z

T YP ZIARNA

FAO

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN

Z ASTOSOWANIE

DKC2931

220-230

FLINT

★★★★

DKC3050

230-240

DENT

★★★★

DKC3441

240-250

DENT

★★★★★

DKC3790

240-250

DENT

★★★★★

240-250

DENT

★★★★★

240-250

DENT

★★★★★

250

DENT

★★★★★

DKC3350

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

DKC3568

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

DKC3711

250

DENT

★★★★★

DKC3730

250-260

DENT

★★★★★

DKC3623

260

DENT

★★★★★

★★★

DKC3642

260

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3939

270-280

DENT

DKC3969

270-280

DKC4025

270-280

DKC3361*

NOWOŚĆ

DKC3509
DKC3579*

NOWOŚĆ

★★★

★★★★
★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

* Dane na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez Dział Rozwoju Produktu w roku 2016 (Polska, Niemcy, Czechy). Mogą one ulec nieznacznym zmianom po zbiorach 2017.

STAY-GREEN

ODDAWANIE
WODY
Z ZIARNA W
GRUPACH
WCZESNOŚCI

7

7

8

8

6

6

8

DKC3050

75-90

7

7

8

7

7

6

8

DKC3441

75-85

7

7

8

8

8

7

8

DKC3790

75-85

7

7

7

7

8

7

9

75-85

8

7

8

8

8

8

8

80-85

7

7

8

7

7

7

8

75-85

7

7

8

7

8

8

7

DKC3350

75-90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3568

75-90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3711

75-90

7

7

7

7

8

7

9

DKC3730

75-90

8

7

8

7

8

7

8

DKC3623

75-85

7

6

7

6

8

8

8

DKC3642

75-90

8

8

8

7

7

7

8

DKC3939

75-90

8

7

8

8

8

8

7

DKC3969

75-85

8

7

8

7

8

8

7

DKC4025

75-85

6

6

8

8

8

7

7

TOLER ANCJA
NA CH ŁODY

75-90

WIGOR
WIOSENNY

DKC2931

NORMA
W YSIEWU
W T YS. /HA

CHOROBY
LIŚCI I ŁODYG

TOLER ANCJA
NA OKRESOWE
NIEDOBORY
WODY

ODPORNOŚĆ
NA W YLEGANIE
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ODMIANA

DKC3361*

CECHY UŻ Y TKOWE

NOWOŚĆ

DKC3509
DKC3579*

NOWOŚĆ

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

• wzrost i rozwój bez konkurencji chwastów
• skuteczny oprysk zaledwie 1 godzinę przed deszczem
nakłady w porównaniu z tradycyjnymi
• niższe
metodami uprawy
• mniejsze i wyrównane zachwaszczenie wtórne
• bezpieczeństwo uprawy

Zabieg należy wykonać 3 dni przed
przewidywanymi wschodami rośliny uprawnej.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na sformułowania i symbole wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Skuteczność Roundup® Flex 480 w uprawie kukurydzy

Brak przedsiewnego zastosowania Roundup’u doprowadził do masowego
zachwaszczenia chwastami w zaawansowanym stadium rozwoju. Na zdjęciu widać
efekt działania wysokich dawek herbicydów selektywnych.

Na pierwszym planie widać efekt przedwschodowego zastosowanie Roundupu.
W tle poletko kontrolne. Głównym chwastem była stokłosa.

Słaba skuteczność zwalczania komosy białej przy zastosowaniu wyłącznie
herbicydów selektywnych.

Pole sąsiednie z doskonałą kontrolą chwastów, między innymi dzięki przedwschodowo
zastosowanemu herbicydowi Roundup.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na sformułowania i symbole wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Monsanto Polska Sp. z o.o.
Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl

PROFESJONALNE DORADZTWO

Najnowsze informacje o odmianach,

DEKALB®
pod numerem infolinii 600 294 400

plonowaniu i dostępności kukurydzy marki

Na stronach internetowych
również w wersji mobilnej:

www.dekalb.pl, www.monsanto.pl
oraz na kanale YouTube Monsanto Polska.
Wszystkie informacje dotyczące odmian, które są podawane ustnie lub pisemnie przez firmę Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, wraz z informacjami zawartymi w niniejszym poradniku, nie stanowią deklaracji lub gwarancji ze strony Monsanto w odniesieniu do wydajności lub możliwości zastosowania danej odmiany, ponieważ zależą one od lokalnych warunków
klimatycznych i innych czynników. Przedstawione dane i grafiki dostarczają informacji pochodzących z doświadczeń odmian badanych w sieci doświadczeń polowych Monsanto oraz COBORU.
DEKALB® jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez Monsanto Technology LLC.

