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Z pełnym przekonaniem oferujemy Państwu odmiany rzepaku ozimego marki
DEKALB® umożliwiające osiągnięcie rekordowych plonów, o bardzo dobrej
zimotrwałości, tolerancji na choroby, w tym kiłę kapusty. Odmiany
DEKALB posiadają dodatkowo podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i
osypywanie się nasion, co powoduje mniejsze straty podczas zbioru.
W naszej bogatej i co roku poszerzanej o nowości ofercie rekomendujemy zarówno odmiany mieszańcowe o
najwyższym potencjalne plonowania, jak i o dodatkowych cechach, takich jak tradycyjnie wyhodowane odmiany odporne
na substancję czynną Imazamoks do uprawy w technologii Clearfield®.
Odmiany rzepaku DEKALB testujemy w szerokiej sieci doświadczeń polowych Monsanto w Polsce oraz w badaniach
rejestrowych i porejestrowych COBORU.

2 odmiany DEKALB znalazły się w TOP 5 najlepiej plonujących odmian PDO COBORU 2017.
DK EXTRACT – 2 miejsce,

114% wzorca (5,01 t/ha)
DK EXCEPTION – 4 miejsce, 113% wzorca (4,97 t/ha)

2 kolejne odmiany DEKALB znalażły się natomiast w TOP 10 najlepiej plonujących odmian PDO COBORU 2017.
DK EXPIRO – 6 miejsce,

110% wzorca (4,87 t/ha)
110% wzorca (4,84 t/ha)

DK EXPRESSION – 8 miejsce,

Tym samym odmiany DEKALB potwierdziły swój wysoki potencjał plonowania nawet w tym, jak się okazało, trudnym dla
rzepaku ozimego roku.
Wszystkich producentów rzepaku ozimego zachęcamy do wyboru odmian
życzymy optymalnych warunków uprawy i powodzenia w nadchodzącym sezonie.
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Rzepak ozimy DEKALB 2018 - pobierz katalog Oferta Ogólna

Rzepak ozimy DK Extenso - NOWOŚĆ - pobierz ulotkę
Rzepak ozimy DK Execto - NOWOŚĆ - pobierz ulotkę
Rzepak ozimy DK Expansion - NOWOŚĆ - pobierz ulotkę
Rzepak ozimy DK Expiro - NOWOŚĆ - pobierz ulotkę
Rzepak ozimy DK Expression - pobierz ulotkę
Rzepak ozimy DK Exsor - pobierz ulotkę

Rzepak ozimy DK Exalte - pobierz ulotkę

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.

