PORADNIK DEKALB® – RZEPAK OZIMY

Trzy dekady przełomowych prac hodowlanych nad odmianami rzepaku ozimego sprawiły,
że marka DEKALB stała się liderem wśród dostawców materiału siewnego. Większość
producentów rzepaku ozimego w całej Europie wybiera produkty naszej marki.
Naszym priorytetem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które są odpowiedzią
na zapotrzebowanie rynku. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom
i dostarczać naszym partnerom produkty o wysokim i stabilnym poziomie plonowania.

DEKALB® jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez Monsanto Technology LLC.

WSTĘP
30-LETNIA WSPÓŁPRACA HODOWCÓW DEKALB Z ROLNIKAMI
TO LATA PEŁNE WYZWAŃ, INNOWACJI ORAZ NIEUSTANNEGO
ROZWOJU OFEROWANYCH PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ
Priorytety rolników są niezmienne od lat. Wszyscy poszukują odmian wysoko i wiernie plonujących, o wysokiej jakości handlowej. Tylko produkt o bardzo dobrych
parametrach jakościowych jest w stanie znaleźć nabywcę i uzyskać satysfakcjonującą cenę.
Nasze priorytety również pozostają niezmienne. Pragniemy dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania rolników. Główne kierunki hodowli rzepaku
ozimego też nie ulegają zmianie. Nasi hodowcy koncentrują się na podwyższaniu jakości plonu oraz zwiększaniu odporności na stresy i patogeny przy równoczesnym
zachowaniu wysokiej plenności. Kierunki prac są bowiem definiowane potrzebami rynku oraz przemysłu przetwórczego.
Rzepak ozimy w przeszłości był uznawany głównie za roślinę wykorzystywaną do zmianowania, poprawiającą jakość gleby oraz ograniczającą występowanie
chwastów. Główną zaletą uprawy rzepaku ozimego w zrównoważonym płodozmianie jest pozytywny wpływ na ekosystem, pH gleby, poprawę struktury gleby oraz
jakości plonów zbóż. Uprawa rzepaku ozimego przyczynia się do korzystniejszego rozłożenia w czasie prac polowych.
Pole po rzepaku ozimym przyczynia się do zwiększenia wydajności upraw następczych, np. pszenicy. Pszenica uprawiana na stanowisku po rzepaku ozimym może
osiągnąć plon o około 10% wyższy niż ta uprawiana bez zastosowaniu płodozmianu z rzepaku. Różnica w wydajności może sięgnąć nawet do 30%.
Koszt uprawy pszenicy po rzepaku jest niższy. Zmniejsza się bowiem nakład na ochronę przed chorobami grzybowymi oraz wymagania dotyczące nawożenia
azotem i fosforem.
Rzepak ozimy podnosi wartość obornika zwierzęcego. Jako roślina uprawiana na polu, może zaabsorbować ponad 100 kg azotu na 1 ha, jeśli odpowiednio wcześnie
zostanie on zastosowany. Rzepak ozimy jest również dodawany do pasz dla zwierząt, co zwiększa wartości odżywcze tych pasz.
Rzepak ozimy przełamuje cykl chorób zbóż. Inwazja pchełek, fuzarioza czy rynchosporioza występują częściej, gdy w płodozmianie przeważają zboża. Uprawa
rzepaku w płodozmianie zbożowym korzystnie oddziaływuje na zdrowotność uprawy następczej poprzez efekt przełamania tzw. mostu, czyli drogi infekcji. Ponadto
rozkład resztek rzepaku o dużej zawartości glukozynolanów prowadzi do wytwarzania toksycznych związków zdolnych do hamowania rozwoju grzybów znajdujących
się w glebie.
Zmianowanie wspomaga proces walki z chwastami. Zmianowanie roślin uprawnych umożliwia lepszą kontrolę chwastów. Monokultura uprawy sprzyja rozwojowi
chwastów, ponieważ ich cykle rozwojowe są zbieżne. Rzepak ozimy hamuje rozwój chwastów, których cykl rozwojowy przypada jesienią lub wiosną, ponieważ roślina
ta znajduje się na polu 11 miesięcy. Ogranicza w ten sposób rozwój chwastów przez cały ten okres, pod warunkiem, że presja chwastów jesienią była nasilona.

SPIS TREŚCI
30 lat postępu w hodowli rzepaku ozimego
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30 LAT POSTĘPU W HODOWLI RZEPAKU OZIMEGO
Przez ostatnie 30 lat staliśmy się liderem wśród hodowców rzepaku ozimego
w Europie. Stosujemy najbardziej innowacyjne konwencjonalne technologie
hodowlane, aby dostarczyć rolnikom odmiany, które zapewnią im stabilne
i wysokie plony.
Wierzymy, że zwiększenie potencjału produkcyjnego jest również ważne jak
ograniczenie ryzyka w produkcji nasion rzepaku. Ściśle współpracujemy z rolnikami
w całej Europie, aby zrozumieć ich zmieniające się priorytety i koncentrować się na
hodowli wysokiej jakości odmian spełniających ich oczekiwania.
W latach 80-tych jako pierwsi w Europie zaproponowaliśmy rolnikom odmiany
o nowych, przełomowych cechach.

Jesteśmy dumni, że nasze działania związane z postępem hodowlanym
sprawiły, że staliśmy się liderem w hodowli rzepaku ozimego w Europie.
Jesteśmy zmotywowani, aby utrzymać naszą pozycję lidera w przyszłości.
Dzięki dalszym pracom hodowlanym, będziemy wprowadzać do oferty odmiany
osiągające wysokie plony przy niższych nakładach, rówież w trudnych warunkach.

2017
Wprowadzenie pierwszej odmiany mieszańcowej
Clearfield tolerancyjnej na Zarazę (Orobanche L.).

2016
Rejestracja pierwszej odmiany o zwiększonej
efektywności wykorzystaniu azotu: DK EXCEPTION.

2014
Rejestracja pierwszej wysokoplonującej odmiany rzepaku o wysokiej zawartości
kwasu oleinowego i niskiej zawartości kwasu linolenowego (HOLL): V316 OL.

2013
Rejestracja pierwszych mieszańców odpornych na substancję czynną
Imazamox: DK IMIDO CL oraz DK IMMINENT CL.

2010
Rejestracja pierwszych odmian o podwyższonej odporności
na suchą zgniliznę kapustnych (gen-RLM7): DK EXSTORM
oraz DK EXPLICIT.

2005
Rejestracja w UE pierwszej odmiany mieszańcowej odpornej na suchą zgniliznę kapustnych
i osypywanie się nasion: Exagone (Francja), zastąpiona przez Exocet. Obie odmiany były
podstawą rozwoju kolejnej generacji odmian mieszańcowych.

2004
Rejestracja w Wielkiej Brytanii i Danii pierwszego mieszańca o niskiej biomasie (niska, wczesna, łatwa do zbioru
+ odporna na osypywanie nasion). Długi cykl życia produktu na rynku (>10 lat). Produkt przystosowany do
warunków Europy Północnej (wczesne dojrzewanie) i do krajów południowych (tolerancja na suszę).

1998
Rejestracja pierwszej odmiany rzepaku ozimego o niskiej
zawartości kwasu linolenowego w UE: Caddy.

1992
Rozpoczęcie pierwszych prac nad odmianami rzepaku ozimego
i jarego o niskiej zawartości kwasu linolenowego i wysokiej
zawartości kwasu oleinowego.

1987

2000
Rejestracja w UE pierwszej odmiany mieszańcowej
zrestorowanej w systemie Ogura.

1994
Rejestracja pierwszych odmian mieszańcowych: Energol (Dania)
i Hybridol (Francja). Obie hybrydy oparte na systemie Polima.

1991
Rejestracja pierwszej odmiany odpornej na suchą
zgniliznę kapustnych: Maxol.

Rejestracja we Francji pierwszej podwójnie ulepszonej odmiany
rzepaku ozimego (Eurol). Dzięki tej odmianie firma Cargill odniosła
sukces na rynku rzepaku ozimego we Francji.
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CYKL UPRAWY
Wymarznięcia
Cylindrosporioza

Mączniak pospolity

Zima
Ślimaki

Pchełki ziemne, śmietka kapuściana

Zaraza (Orobanche L.)
Kiła kapusty
Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE
POTENCJAŁ PLONOWANIA

Styczeń

Luty

CECHY ODMIAN
DOBRY WIGOR JESIENNY

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zwiększenie potencjału plonowania wymaga
odpowiedniego podejścia do proponowanych metod oraz rozwiązań stosowanych
w uprawie. Dlatego dostarczane przez nas rozwiązania oraz cechy produktów są
tak dobierane, aby zmaksymalizować szanse przezimowania oferowanej przez nas
odmiany oraz dalszego jej rozwoju, nawet w trudnych warunkach klimatycznych
i glebowych, aż do zbiorów. Ten poradnik, dzięki zawartym w nim wskazówkom,
pomoże Ci lepiej zaplanować działania mające na celu ochronę przed chorobami
i szkodnikami, a także niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.

Sprawny i szybki rozwój roślin w różnych
warunkach.

TOLERANCJA NA PHOMA
(GEN RLM-7 I -3)
Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych –
gen RLM-7 i -3.

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

TOLERANCJA NA KIŁĘ KAPUSTY
Odmiana do uprawy na stanowiskach porażonych
kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą
plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych.
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Mar

rzec

CECHY ODMIAN DEKALB PODSTAWĄ SUKCESU NA TWOIM POLU
Wiosenne przymrozki

Osypywanie
się nasion

Wyleganie

Cylindrosporioza
Sucha zgnilizna
kapustnych - Phoma
Zgnilizna twardzikowa
Werticilioza

Żniwa

Słodyszek rzepakowy

Siew

Muszki, mszyce
Ryjkowce

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE

SZYBKI ROZWÓJ PRZED ZIMĄ

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU

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.

Odmiana dobrze radzi sobie przy optymalnym,
jak i opóźnionym siewie, nawet w trudniejszych
warunkach.

Zwiększona efektywność wykorzystana azotu –
nawet w warunkach stresowych.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

PŁASKA ROZETA PRZED ZIMĄ

CLEARFIELD

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

Odmiana charakteryzuje się płaską rozetą
przed zimą, bez tendencji do wydłużania szyjki
korzeniowej.

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

ZIMOTRWAŁOŚĆ

WIGOR WIOSENNY

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

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

NISKA BIOMASA
Odmiana o niskiej biomasie, umożliwiająca szybki
i łatwy zbiór.
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EUROPEJSKA SIEĆ
DOŚWIADCZEŃ DEKALB
50 tys. poletek
doświadczalnych
w Europie z ponad
2 tys. testowanych
odmian

Komercyjne

Przedkomercyjne

Hodowlane

WYZWANIA
Z ODMIANAMI DEKALB STAWISZ CZOŁA KAŻDEMU WYZWANIU
Rzepak ozimy odgrywa coraz większą rolę na całym świecie, z uwagi na rosnącą z roku na rok rentowność jego uprawy.
W 2016 roku wyprodukowano blisko 70 mln ton rzepaku. Musimy pamiętać jednak, że przy intensyfikacji produkcji pojawiają się także
większe wyzwania. Rozumiemy te wyzwania, dlatego dzięki codziennej współpracy z rolnikami, staramy się znaleźć odpowiednie
rozwiązania.
1. O
 siągnięcie większej stabilności upraw w obliczu zmian klimatycznych
Uprawa odmian o wysokiej stabilności plonowania, nawet w trudnych warunkach klimatycznych, umożliwia lepsze oszacowanie
opłacalności planowanej produkcji rolnej.
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W CELU BUDOWANIA ZAUFANIA NASZYCH KLIENTÓW
PRZEPROWADZAMY SZCZEGÓŁOWE DOŚWIADCZENIA

Ponad
450
doświadczeń
polowych tylko
w sezonie
2015/16

2. P
 rzeciwdziałanie rosnącej presji chorób oraz zwiększeniu odporności na fungicydy
Kolejnym wyzwaniem jest zwiększająca się odporność Cylindrosporiozy na niektóre fungicydy, co w połączeniu z suchą zgnilizną
kapustnych powoduje jeszcze większe straty w uprawach rzepaku.
3. S
 padek ilości dostępnych środków ochrony roślin
Oprócz niedawno wprowadzonego zakazu używania zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy występują poważne
wątpliwości co do przyszłości innych środków ochrony roślin zwalczających chwasty, szkodniki i choroby.
4. O
 bniżenie rosnących kosztów uprawy rzepaku
Intensyfikacja uprawy rzepaku ozimego i koszty związane z zarządzaniem tą uprawą doprowadziły do sytuacji, w której rzepak ozimy stał
się jedną z najdroższych roślin uprawnych. Sprawia to, że jest ona szczególnie podatna na wahania cen rynkowych.
5. K
 onsekwencje związane ze zmianowaniem upraw rzepaku ozimego
Chociaż rola rzepaku ozimego jako dobrego przerywnika w płodozmianie zbożowym jest nadal istotna, to z drugiej strony jego uprawa
powoduje konieczność większej kontroli występowania samosiewów.
6. P
 roblemy z zachwaszczeniem
Poważnemu zagrożeniu zachwaszczeniem, z którym borykają się rolnicy, towarzyszą coraz większe problemy z trudnymi do
zwalczenia chwastami krzyżowymi, takimi jak gorczyca polna, rzodkiew świrzepa i stulisz lekarski, obecnymi w uprawach rzepaku
w całym kraju.
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ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW
GENETYKA DAJĄCA NAJWYŻSZE PLONY ORAZ DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W UPRAWACH
POZWALAJĄ WYKORZYSTAĆ CAŁKOWITY POTENCJAŁ ODMIANY W KAŻDYCH WARUNKACH
POTRZEBY ROLNIKÓW ZMIENIAJĄ SIĘ. OBECNIE POTRZEBUJĄ ONI: produktów o lepszej tolerancji na choroby, charakteryzujących się

mocnym wigorem, szybkim rozwojem, efektywnym wykorzystaniem azotu, odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, czy też odmian
o wysokiej jakości oleju (o wysokiej zawartości kwasu oleinowego i niskiej zawartości kwasu linolenowego).
.

Wydajność

Odporność
na choroby

Wigor

Dawniej

Efektywne
wykorzystanie
azotu

Dziś

Odporność
na osypywanie

HOLL – wyższa
jakość oleju

*Badanie panelowe klientów, 2016 **Badania Zdrowotne Monsanto, 2015

GŁÓWNYM POWODEM DLA KTÓREGO ROLNICY UPRAWIAJĄ RZEPAK OZIMY JEST WYSOKA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI.
W ciągu ostatnich 30 lat marka DEKALB znacząco przyczyniła się
do ogólnego wzrostu wydajności plonów w Europie, koncentrując się
na maksymalizacji użyteczności cech w oferowanych produktach.
Wysokość plonu jest miarą rentowności produkcji – coraz większą
wagę rolnicy przywiązują do wyboru odmian, które muszą
plonować nie tylko wysoko, ale i stabilnie.

Staramy się, by wyhodowane przez nas odmiany były nie tylko
wysokoplenne, ale także dawały rolnikowi szansę na uzyskanie
optymalnego plonu w różnych warunkach, także i tych stresowych.

Średnie plony rzepaku ozimego w UE
4
3,5

+ t/ha

3

Plon rzepaku [t/ha]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

średnia w UE
Źródło: FAOSTAT 2017, Średnia plonów w Danii, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.
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Nasz punkt wyjścia:
główne problemy
i wyzwania dla rolników
przy uprawie rzepaku
ozimego w Europie.
• Wschody roślin
• Nawożenie
• Presja chorób i szkodników
• Zmiany klimatu
• Zrównoważony rozwój
roślin.

Analiza zebranych danych
umożliwia opracowanie
najlepszych rekomendacji
na poziomie lokalnym.

Co roku nasi
hodowcy uzyskują ok.
4 tys. nowych mieszańców,
które są testowane na ok.
50 tys. poletek, a do sprzedaży
trafia jedynie 20+ odmian
o najwyższych plonach
i najlepszej stabilności.

Wybór odpowiedniej
odmiany dla konkretnych
warunków środowiskowych.

Jakie dodatkowe
rozwiązania możemy
dostarczyć, aby pomóc
rolnikom?

DEKALB - PARTNER W DOSTARCZANIU WYSOKOPLONUJĄCYCH
ODMIAN I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA TWOICH UPRAW
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DOBRY WIGOR JESIENNY
MOCNE ROŚLINY, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ SZYBKIM WZROSTEM ORAZ
DOBRZE ROZWINIĘTYM SYSTEMEM KORZENIOWYM SĄ BARDZIEJ
ODPORNE NA USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ SZKODNIKI
• O
 dmiany mieszańcowe rzepaku, które szybciej rozwijają się przed zimą oraz wcześniej zaczynają proces wydłużania szyjki korzeniowej na wiosnę,
są mniej podatne na uszkodzenia powodowane przez larwy pchełki ziemnej.
• Szybki rozwój roślin przed zimą i wczesny wzrost łodyg wiosną są również bardzo ważne dla zapewnienia ochrony przed ślimakami pojawiającymi
się w uprawach rzepaku.

ZDROWE UPRAWY ORAZ MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ ZE STRONY
SZKODNIKÓW
Dobry wigor jest jedną z bardziej istotnych cech decydujących o rozwoju
jesiennym, przezimowaniu, wznowieniu wegetacji wiosną i w konsekwencji
o wyniku produkcyjnym danej odmiany. Odmiany charakteryzujące się
mocnym wigorem jesiennym tworzą rośliny, które lepiej radzą sobie
ze szkodnikami, chorobami, a także chwastami.

PRAWIDŁOWY WYGLĄD ROŚLINY PO ZIMIE

Rozwój początkowy roślin
Warunki panujące podczas siewu, wilgotność gleby i opady
po siewie są najważniejszymi niegenetycznymi czynnikami
decydującymi o początkowym rozwoju roślin rzepaku ozimego.
Rozwój roślin przed zimą
Mocny wigor jesienny ma również duże znaczenie dla
przezimowania odmian rzepaku, szczególnie w przypadku
opóźnionych siewów. Rośliny, mimo krótszego czasu, mają bowiem
wtedy szansę prawidłowo rozwinąć się przed zimą.
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Odpowiedni rozwój roślin przed zimą i dobre przezimowanie rzepaku
ozimego mogą być poważnie zagrożone z powodu ataków rozmaitych
szkodników, zwłaszcza pchełki ziemnej i rzepakowej oraz ślimaków.
Nasilone żerowanie chrząszcza pchełki rzepakowej i ślimaków jesienią
może całkowicie zniszczyć wschodzące rośliny, a mniej nasilone ataki
mogą doprowadzić do niewyrównanych wschodów i strat w roślinach
na dużych obszarach, co w znacznym stopniu zmniejsza wydajność upraw.
Oprócz szkód w liściach wyrządzonych przez osobniki dorosłe, larwy
pchełki żerujące na łodygach mogą doprowadzić do jeszcze większych
zniszczeń i znacznych ubytków w łodygach, a co za tym idzie,
do poważnego zahamowania tempa wzrostu roślin i spadku ich odporności
na mrozy zimą.
Odmiany charakteryzujące się dobrym wigorem jesiennym lepiej znoszą
ataki szkodników, które mogą być wyjątkowo szkodliwe dla roślin
o słabszym wigorze jesiennym. Naszym zdaniem, szybki rozwój roślin
jesienią odgrywa istotną rolę w ochronie przed szkodnikami, umożliwiając
odmianom stabilniejszy wzrost i zapewniając im odporność na wczesne
ataki chrząszcza pchełki rzepakowej i pchełek ziemnych oraz ślimaków.
Najnowsze badania dowodzą, że nasze odmiany, które rozwijają się
szybciej przed zimą i charakteryzują się wcześniejszym wzrostem
łodygi wiosną, są znacznie mniej narażone na straty spowodowane
larwami pchełki rzepakowej i pchełek ziemnych. W przypadku bardzo
silnej inwazji odmiany te tracą zauważalnie mniej łodyg głównych, a ich
rozwój jest hamowany w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku
odmian charakteryzujących się wolniejszym tempem wczesnego wzrostu
i wydłużania łodygi.
CO WPŁYWA NA DOBRY ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ
• Wybór odpowiednich odmian, charakteryzujących się dobrym wigorem.
• Właściwa uprawa gleby przed siewem.
• O
 graniczenie występowania chwastów, chorób i szkodników.
• O
 dpowiednie nawożenie.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU
ZDOLNOŚĆ ROŚLIN DO WYKORZYSTANIA AZOTU NA POLACH ZARÓWNO
W KORZYSTNYCH JAK I NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNOGLEBOWYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA JAK NAJLEPSZYCH EFEKTÓW

UŁATWIENIE POBORU AZOTU W UPRAWIE
RZEPAKU OZIMEGO
Maksymalizacja i stabilizacja plonów poprzez
zastosowanie mieszańców DEKALB efektywnie
wykorzystujących azot.

Azot jest głównym czynnikiem
plonotwórczym w uprawie
rzepaku ozimego. Szacunkowe
zapotrzebowanie roślin rzepaku
na ten składnik wynosi 7 kg N
na 1 kwintal ziarna.
W kontekście zmiennych
uwarunkowań ekonomicznych
istotny jest wybór odmian
o najwyższym potencjale plonowania,
zapewniających zwrot z inwestycji.

Odmiany DK EXENTIEL i DK EXCEPTION
zapewniają optymalne wykorzystanie azotu.
4,7
DK EXCEPTION

4,6

DK EXENTIEL
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1

Plon nasion w t/ha (przy zastosowaniu optymalnej dawki X)

• P rodukcja rzepaku ozimego w istotnym stopniu
zależy od poziomu nawożenia azotowego.
• E fektywne wykorzystanie azotu przyczynia
się do wzrostu plonu.
• O
 dmiany mieszańcowe efektywnie gospodarujące
azotem lepiej wykorzystują go w różnych
warunkach produkcyjnych.

Jak powszechnie wiadomo,
ograniczenie zastosowania azotu ma
negatywny wpływ na plon rzepaku.
Niektóre odmiany jednak reagują
mniejszym spadkiem plonu w tych
warunkach, ponieważ wydajniej
wykorzystują dostępne zasoby
azotu.
Zidentyfikowaliśmy odmiany
mieszańcowe, które wysoko i stabilnie
plonują
w optymalnych
warunkach,
Copyright
© Free Vector
Maps.com
oraz mniej tracą na wydajności
w warunkach ograniczonej
dostępności azotu w glebie.
Mieszańce DEKALB efektywnie
wykorzystujące azot utrzymują wysoki
potencjał plonowania bez względu na
ilość dostępnego azotu.

Dzięki przeprowadzonym
4,0
doświadczeniom i selekcji
-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
nowych odmian w środowiskach
Strata plonu (w %) pomiędzy dawką standardową X a dawką zmniejszoną (X-40 N/ha)
o ograniczonej dostępności azotu
(do 30% zmniejszone mineralne
DK EXCEPTION
DK EXENTIEL
INNE ODMIANY
nawożenie azotowe) hodowcy
Źródło: 3 essais R&D DEKALB, Francja, 2014
DEKALB byli w stanie zidentyfikować
mieszańce wyróżniające się lepszą stabilnością i wydajnością
Dzięki włączeniu cechy efektywnego wykorzystania azotu do oferowanych
w porównaniu do innych odmian uprawianych w tych samych warunkach.
przez nas rozwiązań, producenci rzepaku mogą liczyć na bardziej
Dział Rozwoju Produktu DEKALB prowadzi analogiczne doświadczenia
niezawodną produkcję i większą elastyczność w zarządzaniu swoimi
w warunkach produkcyjnych mające na celu lepszą chcarakterystykę
uprawami.
odmian optymalnie wykorzystujących azot.
Zabezpiecz swoje uprawy rzepaku, stosując odmiany mieszańcowe
Badania te wykazały różne zachowania poszczególnych odmian w sytuacji
DEKALB, które lepiej wykorzystują azot. Mieszańce DK EXCEPTION
zmniejszonego poboru azotu mineralnego.
i DK EXENTIEL wyróżniają się najlepszym wykorzystaniem azotu.
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ZWALCZANIE CHWASTÓW
ZASTOSOWANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ HODOWLANYCH
DEKALB W POŁĄCZENIU Z TECHNOLOGIĄ ZWALCZANIA CHWASTÓW
ODPOWIADA NA NOWE WYZWANIA W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TECHNOLOGII CLEARFIELD.
Czy wiesz, że dzięki technologii Clearfield możesz
ograniczyć do minimum ryzyko niepowodzenia na starcie,
chroniąc rośliny przed pozostałościami herbicydów
sulfonylomocznikowych w glebie oraz zwalczając szerokie
spektrum chwastów z rodziny krzyżowych? Możesz również
podnieść jakość oleju, nie obawiając się o zanieczyszczenie
go kwasem erukowym przez samosiewy rzepaku o wysokiej
zawartości kwasu erukowego.
• Z walczaj chwasty krzyżowe, takie jak gorczyca polna,
rzodkiew świrzepa czy stulisz lekarski oraz inne gatunki
nieporządane.
• Chroń jakość oleju, eliminując chwasty oraz samosiewy
rzepaku o wysokiej zawartości kwasu erukowego.
• Zapewnij roślinom „dobry start”, unikając na początku
stosowania herbicydów w celu pozbycia się chwastów.
• Ogranicz do minimum ryzyko narażania młodych
roślin na działanie herbicydów sulfonylomocznikowych
pozostałych w glebie po uprawie zbóż.

Wyzwania
• Chwasty z rodziny krzyżowych są źródłem zanieczyszczeń,
które wpływają na obniżenie jakości plonu.
• Przy siewie w suchych warunkach chwasty rozwijają się
wolniej i tradycyjne herbicydy mogą nie być skuteczne,

12

a w niektórych przypadkach może być za późno aby je
zastosować.
• Chwasty z rodziny krzyżowych są źródłem zanieczyszczeń,
które wpływają na obniżenie jakości plonu.
• Dla rolników, którzy rozpoczynają uprawę rzepaku ozimego
jest to prosty sposób kontroli chwastów i ochrony plonów.
Korzyści
• Kontrola trudnych do zwalczenia chwastów.
• Więcej czasu na decyzję o zastosowaniu herbicydu
i szeroki czas aplikacji.
• Ulepszone selektywne działanie herbicydu.
• Ochrona roślin przed pozostałościami sulfonylomoczników.
• Kontrola samosiewów o wysokiej zawartości kwasu
erukowego w celu poprawy jakości oleju.

NIEDOBORY WODY W GLEBIE
LEPSZE WSCHODY PRZY NIEDOBORACH WODY W GLEBIE
Wykorzystując odpowiednie odmiany mieszańcowe DEKALB przeznaczone do wczesnego siewu, zapewnisz im możliwość lepszego
wykorzystania dostępnej wilgoci w glebie. Odpowiedni poziom nawodnienia w trakcie siewu powinien być głównym wyznacznikiem
wyboru terminu siewu.
• Wczesny siew może zapobiec spiętrzeniu prac polowych jesienią, a mniejsze zapotrzebowanie upraw na nawozy azotowe kompensuje
wydatki poniesione na środki ochrony roślin.
• Jesienne nawożenie azotowe powinno być stosowane jedynie tam, gdzie jest to konieczne.
• W wielu przypadkach niedobór wody przy siewie wczesną jesienią hamuje kiełkowanie roślin i ich odpowiedni rozwój przed zimą.
Dlatego przed siewem należy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o odpowiedni poziom wody w glebie, aby rośliny mogły w jak
największym stopniu ją wykorzystać we wczesnej fazie wzrostu.
Technologia rotacji upraw i ochrony wód

Przygotowanie gleby przed siewem

Planowanie i wdrożenie właściwego systemu rotacji upraw jest skutecznym
sposobem zarządzania zasobami wodnymi. Oto kilka zaleceń, o których warto
pamiętać:

• R
 ównomierne rozdrobnienie resztek pożniwnych
na powierzchni pola za pomoca kombajnu lub maszyn
mulczujących.
• N
 iezwłoczne (do 2 dni) przerwanie parowania poprzez
zagęszczenie powierzchni gleby (na głębokości 4-5
cm) i przerwanie przestworów kapliarnych za pomocą
agregatu zagęszczającego.

• S ystem należy wdrożyć do wszystkich upraw w danym gospodarstwie, a nie tylko
dla rzepaku.
• P rzed siewem należy zastanowić się nad uprawami planowanymi na kolejny rok,
m.in. nad tym jakie gatunki, z punktu widzenia zużycia wody, będą uprawiane
(np. pszenica ozima zużywa wiosną więcej wody niż jęczmień ozimy).
• O
 dmiany wczesne pozwalają zachować więcej wilgoci w glebie.
• W
 arto wypróbować odmiany o krótszych łodygach - na przykład niższych
odmian pszenicy ozimej - lub użyć technologii, która kontroluje wzrost w okresie
wiosennym.
• N
 ajlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego są rośliny strączkowe, które
akumulują wodę, chronią przed erozją i są bogatym źródłem resztek pożniwnych.

Zarządzanie resztkami pożniwnymi
Prawidłowe rozdrobnienie i rozprowadzenie resztek
pożniwnych jest niezbędne do zapewnienia optymalnych
warunków do kiełkowania.
Orka (na głębokość 18-24 cm) – resztki pożniwne umieszczone poniżej nasion
w celu izolacji warstwy ornej (rozwiązanie nie nadaje się dla obszarów suchych).

Zastosowanie herbicydu Roundup przed zbiorem i siewem
Oszczędź wilgoć poprzez zapobieganie zużywaniu dostępnej wody przez chwasty.
głębokość
cm
5
10
Uprawa – zniszczenie resztek pożniwnych wraz ze spulchnieniem gleby
na głębokość do 15 cm zapewnia dobre wymieszanie pozostałości roślin z glebą.

15
20

Gleba bez zastosowanego herbicydu Roundup

Gleba po zastosowaniu herbicydu Roundup

Gleba, na której nie zastosowano zabiegów
herbicydowych, jest bardziej zachwaszczona,
przez co traci wilgoć do 20 cm głębokości.

Usunięcie nieporządanych roślin przed zbiorem
pomaga zachować wilgoć w glebie i poprawia
warunki fitosanitrane w glebie.

Aplikacja przed zbiorem
Przed żniwami należy zastosować herbicyd Roundup w celu:
•
•
•
•

Z walczenia chwastów w łanie i desykacji roślin.
U
 zyskania równomiernie dojrzałych roślin.
U
 łatwienia i przyspieszenia zbioru.
S kutecznego rozdrobnienia resztek pożniwnych.

Częściowe rozrzucenie pozostałości po zbiorze roślin na powierzchni pola – mulcz
zapobiega nadmiernemu parowaniu. Należy unikać kontaktu nasion ze słomą w glebie
(jest właściwe rozwiązanie dla obszarów suchych).
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ZIMOTRWAŁOŚĆ
ODMIANY O POTWIERDZONEJ ZIMOTRWAŁOŚCI TO WIĘKSZA PEWNOŚĆ
DOBREGO PRZEZIMOWANIA I MOCNEGO STARTU WIOSNĄ

Doświadczenia w poszczególnych krajach, gdzie testowana jest zimotrwałość.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ROŚLINY DOBRZE PRZEZIMUJĄ I WZNOWIĄ WEGETACJĘ PO ZIMIE
Odpowiednie przygotowanie upraw przed zimą jest koniecznym elementem do późniejszego sukcesu w uprawie, ale równie ważne jest podejmowanie
trafnych decyzji po wznowieniu wegetacji wiosną. Jedną z kluczowych decyzji jest termin i stosowane dawki nawożenia.
Uprawa rzepaku ozimego będzie miała większe szanse na dobre przezimowanie
i mocny start po zimie, jeśli:
• roślina wykształci przed zimą co najmniej 8 liści oraz korzeń o średnicy min. 8 mm,
• szyjka korzeniowa nie będzie wydłużona,
• zostanie zasiana odmiana o wysokiej zimotrwałości.
Jak to zapewnić?
• wybierz odpowiednią odmianę o wysokiej zimotrwałości,
• zastosuj prawidłową normę wysiewu biorąc pod uwagę docelową obsadę po zimie,
• zastosuj optymalną datę siewu zgodnie z terminem odpowiednim dla Twojego
regionu.
Celem jest uzyskanie:
• docelowej obsady po zimie co najmniej 20 roślin na m2
• zdrowych, nieuszkodzonych korzeni z białym połyskującym merystemem
Jeśli powyższe warunki zostały spełnione należy zastosować nawożenie.
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ROŚLINA ZDROWA
Odpowiednie
stadium rozwoju
przed zimą,
merystem bez
uszkodzeń, dobrze
rozwinięty system
korzeniowy.

ROŚLINA SŁABA
Brązowy
merystem,
wewnątrz
miękki hipokotyl,
zbrązowiałe tkanki
wewnątrz.

NAWOŻENIE

Nawożenie azotowe to najważniejszy i skuteczny sposób na zwiększenie wydajności uprawy rzepaku ozimego w trakcie całego cyklu
wegatacji – zalecane przez DEKALB.
 awożenie wiosenne azotem: od 120 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach:
N
• pierwsza dawka azotu od 80-100 kg,
• druga dawka nie później niż 2 tyg. przed rozpoczęciem kwitnienia.
WZNOWIENIE WEGETACJI PO ZIMIE

SIEW/WEGETACJA

siew

liście

rozeta

Absorbcja 50/60 kg (do 150 kg
w zależności od warunków polowych
i klimatycznych)
• wystarczająca dostępność w glebie
• wysoka zdolność absorbcji
• rozwój korzeni i liści

zima

pędy boczne

rozwój pąków kwiatowych

Pierwsza dawka azotu zaspokaja
ogromne potrzeby roślin zaraz po
wznowieniu wegetacji wiosną
• stymulacja i regeneracja korzeni
• rozwój liści i kwiatów
• przechowywanie niezbędnych do
budowy plonu składników (białka)

Czy wiesz, że plon może spaść nawet
o 10-20 q/ha z powodu niedoboru siarki?
W pierszej aplikacji wiosennej powinien zostać zastosowany nawóz
o wysokiej zawartości siarki.
Całkowita zawartość siarki powinna
wynosić od 30-50 kg/ha.
Siarka ma duże znaczenie w tworzeniu białka i gospodarki
chlorofilem. Zwiększa też wykorzystanie azotu i poprawia
efektywność nawozów azotowych. Niedobór siarki powoduje
zaburzenia w tworzeniu liści, wzroście łodygi na długości oraz
wykształcenia kwiatów i łuszczyn.

KWITNIENIE

kwitnienie

tworzenie łuszczyn

Druga dawka azotu podczas wzrostu łodygi
• pokrycie zapotrzebowania na azot
związanego z tworzeniem pędów
bocznych
• tworzenie łuszczyn
• przechowywanie składników (białka) do
zakończenia cyklu wegetacji

Zwróć uwagę na niedobory składników odżywczych w roślinach.
Bor odgrywa ważną role podczas kwitnienia, a tym samym przy
rozwoju łuszczyn. Tylko 5% boru znajdującego się w glebie jest
dostępne dla uprawianej rośliny. Objawy niedoboru boru to: krótkie
międzywęźla, źle uformowane łodygi z pęknięciami, czerwonawymi
liśćmi i źle rozwiniętym kwiatostanem.
Mangan, miedź, molibden i bor odgrywają rolę w wiązaniu cząstek
cukrów, co z kolei podwyższa odporność roślin na działania niskiej
temepratury (mrozu).

DODATKOWA INFORMACJA:
Jeśli Twoja uprawa jest już dobrze rozwinięta i jest to pole o wysokiej obsadzie roślin, zastosuj dwie dawki azotu w celu zmniejszenia ryzyka wylegania i optymalizacji plonu.
Pierwsza dawka w wysokości od 80 do 100 kg N/ha
po wznowieniu wegetacji wiosną

Druga dawka w wysokości od 40 do 80 kg N/ha nie później niż
2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.
Całkowite wiosenne nawożenie od 120 do 180 kg N/ha.

Po zimie

Nie później niż 2 tygodnie przed kwitnieniem
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PĘKANIE ŁUSZCZYN
I OSYPYWANIE SIĘ NASION
OGRANICZ DO MINIMUM STRATY W SWOICH PLONACH
Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, która jest cechą każdej odmiany rzepaku ozimego DEKALB,
pozwala zminimalizować straty plonów podczas zbioru, powstałe na skutek działania wiatru i deszczu, a także zmniejszyć problemy
związane z samosiewami.
Odmiany mieszańcowe marki DEKALB posiadają większą tolerancję na:
• D
 uże opady i silne podmuchy wiatru przed żniwami.
• Nierównomierne dojrzewanie roślin.
• Opóźnienie zbioru spowodowane złymi warunkami pogodowymi.
W ramach badań dotyczących opóźnionych zbiorów, przeprowadzonych przez NIAB TAG (Krajowy Instytut Botaniki Rolnej w Cambidge
w Wielkiej Brytanii) w odniesieniu do zbiorów z 2014 r., porównano 4 odmiany mieszańcowe z cechą podwyższonej odporności
na pękanie łuszczyn z 4 odmianami mieszańcowymi bez tej cechy. Wyniki badań pokazały, że dobór odmian mieszańcowych, które
posiadają cechę podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion zmniejsza straty w plonach o około 10%
nawet przy zbiorze opóźnionym o 2 tygodnie.

Duża różnica w osypywaniu się nasion po gradobiciu. Zdjęcia wykonane 9 kwietnia 2013, w doświadczeniach porównawczych SBS* przeprowadzanych przez Monsanto
w miejscowości Thuringia, Niemcy.
*SBS – side by side, doświadczenia polegające na porównaniu odmiany DEKALB z odmianami uprawianymi przez rolnika w warunkach produkcyjnych

ODMIANY NIEODPORNE
NA OSYPYWANIE
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ODMIANY DEKALB ODPORNE
NA OSYPYWANIE

Rys. 1: Utrata plonów spowodowana opóźnieniem w zbiorach, Wielka Brytania 2011/2012
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Zbiór opóźniony o 7 dni

Odmiany DEKALB odporne na osypywanie

ODMIANY DEKALB ODPORNE NA OSYPYWANIE NASION
ZAPEWNIAJĄ WIELE KORZYŚCI
• Chronią plony.
• Redukują koszty związane z występowanie samosiewów
w uprawach następczych.
• Ograniczają populację ślimaków.
• Oprócz zmniejszenia występowania samosiewów
w uprawach następczych odmiany z podwyższoną
odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
ograniczają rozprzestrzenianie się chorób grzybowych.

Zbiór opóźniony o 14 dni

Odmiany nieodporne na osypywanie

Dla porównania, cztery inne odmiany konkurencyjne, nieodporne
na osypywanie nasion wykazały straty w plonach nawet do 15%.
Podczas dwóch niezależnie przeprowadzonych badań, cztery
inne odmiany konkurencyjne nieodporne na osypywanie się
nasion wykazały średni spadek plonów w porównaniu z naszymi
odmianami odpornymi na osypywanie o 6% i 9%, po odpowiednio
7-dniowym i 14-dniowym opóźnieniu w zbiorach.

Jednym z głównych wyzwań w hodowli rzepaku ozimego jest
wczesne osypywanie się nasion, co prowadzi do strat w plonach,
a także pojawienie się samosiewów w kolejnym sezonie.
Szczegółowa analiza pokazuje, że odmiany DEKALB
odporne na osypywanie się nasion co najmniej utrzymują poziom
plonów, przy czym większość odmian wykazuje nawet wzrost
plonu w przypadku opóźnienia zbiorów.

Więcej informacji na kanale YouTube Monsanto Polska

„ŻNIWA RZEPAKU DEKALB. ODMIANY ODPORNE
NA OSYPYWANIE SIĘ NASION“
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ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO PLONÓW

Kiła
kapusty

Cylindrosporioza

Phoma

sucha zgnilizna
kapustnych

PRACE HODOWLANE W KIERUNKU ODPORNOŚCI NA CHOROBY

„Według rolników jedną z najważniejszych cech odmianowych jest stabilność
plonowania”– podkreślił hodowca rzepaku ozimego DEKALB, Laurent Verdier.
Dlatego też nasze wysiłki są skierowane na poszukiwanie odmian
posiadających wysoką odporność na choroby, aby uchronić Twoje uprawy przed
dużymi stratami w plonach.
Wraz z wysoką tolerancją na zimotrwałość i odpornością na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion, kładziemy duży nacisk na kompleksową odporność
na powszechnie występujące choroby w rzepaku ozimym.
Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z chorób przynoszących największe szkody
na terytorium całej Europy, a Cylindrosporioza stanowi rosnące zagrożenie głównie
w Wielkiej Brytanii, natomiast Werticilioza – w Niemczech i Skandynawii.
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Porażenie grzybowe łuszczyn

Cylindrosporioza liści (jasne, spękane, nieregularne plamy)

ZABEZPIECZ SWOJE UPRAWY RZEPAKU

ochrony przed tą chorobą, jak również stanowi najlepsze
zabezpieczenie przed rozpadem genu RLM-7 lub jego
genów wspomagających.

Choroby liści oraz choroby podstawy łodygi obniżają
do pewnego stopnia wydajność upraw rzepaku
ozimego i mogą mieć destruktywny wpływ tam, gdzie
prawdopodobieństwo infekcji jest wysokie, a opryski
fungicydami nie zostały zastosowane na czas.
Sucha zgnilizna kapustnych jest chorobą przynoszącą
największe szkody na całym terytorium Europy,
a cylindrosporioza roślin kapustnych stanowi szybko
rosnące zagrożenie w niektórych regionach.
Mamy świadomość znacznych strat w zbiorach
wywołanych na skutek wewnętrznych infekcji suchą
zgnilizną kapustnych nawet w przypadkach, gdy nie
dochodzi do wylegania. Oficjalne badania przeprowadzone
na uprawach w Europie przy pełnych opryskach
fungicydami wykazały stratę w zyskach z plonów
na średnim poziomie około 10-15% spowodowaną słabą
odpornością na tę chorobę.
Hodowla i selekcja odmian na obszarach częstego
występowania suchej zgnilizny kapustnych w Europie
prowadzona bez stosowania fungicydów, pozwoliła
nam wzmocnić w naszych odmianach gen RLM-7
odpowiedzialny za odporność na suchą zgniliznę
kapustnych. W trakcie prowadzonych badań ustaliliśmy,
że odporność ta jest bardzo wysoka. Stabilność
plonowania, będąca naszym głównym celem, została
dodatkowo wzmocniona wielogenową odpornością
pochodzącą z większej ilości pobocznych genów, o których
wiemy, że mają również wpływ na inne aspekty rozwoju
suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.
Nasza tak zwana „podwójna” odporność na suchą
zgniliznę kapustnych zapewnia najwyższy poziom

Równolegle w naszym programie hodowlanym udało
nam się również uzyskać wysokie poziomy odporności
na cylindrosporiozę przy zastosowaniu najbardziej
zaawansowanych technik hybrydyzacji, a następnie
skorelować je z podwójną odpornością na suchą zgniliznę
kapustnych, aby stworzyć odmiany oferujące wiodące na
rynku poziomy ogólnej odporności na choroby liści.
Ten poziom odporności pozwala na dużą elastyczność
w terminach stosowania fungicydów i stanowi
zabezpieczenie w przypadku niekorzystnych dla
przeprowadzania oprysków warunków pogodowych.
Ogranicza również ryzyko pojawienia się odporności
na popularne preparaty grzybobójcze wśród grzybów
wywołujących cylindrosporiozę. Oprócz tego posiada
jeszcze jedną zaletę – pozwala na zmniejszenie wydatków
związanych z zakupem fungicydów.
Problematyczne w niektórych przypadkach, chociaż
głównie odpowiedzialne za mniejsze i sporadyczne straty
w plonach, są również zgnilizna twardzikowa i werticilioza.
Zgnilizna twardzikowa to zagrożenie, na które nie
posiadamy jeszcze w pełni wypracowanych rozwiązań.
Na szczęście opryski wykonywane we właściwych
terminach w okresie kwitnienia wykazują wysoką
skuteczność w zwalczaniu tej choroby.
Ponieważ ryzyko zgnilizny twardzikowej jest tym większe,
im dłuższy jest okres kwitnienia, nasze odmiany o niskiej
biomasie i wzmocnionej zimotrwałości, które cechują się
krótszym okresem kwitnienia, mogą również okazać się
nieocenione z uwagi na mniejsze wymagania dotyczące
oprysków.
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KIŁA KAPUSTY
ODMIANY MIESZAŃCOWE DEKALB - POŁĄCZENIE WYSOKIEGO
POTENCJAŁU PLONOWANIA I TOLERANCJI NA KIŁĘ KAPUSTY
CZAS NA KONTROLĘ KIŁY KAPUSTY
Od kilkunastu lat areał uprawy rzepaku ozimego w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie. W niektórych regionach kraju, zwłaszcza
w gospodarstwach wielkoobszarowych, pojawił się nowy problem. Kiła kapusty - choroba znana od lat - w ostatnich latach przybiera na
znaczeniu.
Kiła kapusty zazwyczaj powoduje straty w plonie siegające do 0,3 t/ha na każde 10% roślin zakażonych chorobą.
Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą pozostać w glebie nawet 15 lat,
tak więc raz zainfekowane pole będzie na długie lata źródłem infekcji roślin.

Zarodniki przetrwalnikowe
(w glebie)

Zaospory
(zarodniki pływkowe)

Młode rośliny
Korzenie
porażone kiłą
kapusty rozpadają
się i uwalniają
zarodniki
przetrwalnikowe
Infekcja
korzeni
włośnikowych

Infekcja, zakażenie
rośliny z rodziny
brasicacea

Wtórne
zakażenie

Zarodniki atakują komórki, powstaje wielojądrowe plasmodium,
gdzie powstają zarodniki przetrwalnikowe
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Przed zimą

Po zimie

Objawami choroby są pojedyncze lub liczne guzki, zgrubienia, narośla różnej wielkości, które pojawiają się na korzeniu głównym i
korzeniach bocznych. Początkowo guzki są gładkie, ale z czasem ulegają spękaniu, gniciu i rozpadają się. Objawy choroby widoczne
są również na liściach w postaci żółtych lub czerwonawo-fioletowych przebarwień. Innymi objawami są: zahamowanie wzrostu roślin,
przyspieszenie kwitnienia i dojrzewania, więdnięcie a czasem całkowite zamieranie roślin.
W skrajnych przypadkach kiła kapusty może powodować całkowitą utratę plonu rzepaku i wyłączenie tego gatunku z płodozmianu
w gospodarstwie. Kiły kapusty nie można zwalczać chemicznie, dlatego to niewątpliwie najgroźniejsza i najtrudniejsza do opanowania
choroba atakująca rośliny krzyżowe.

DK PLATINIUM - WARTO BYŁO CZEKAĆ NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest uprawa odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty. Wpisana w 2016 roku do krajowego
rejestru odmiana DK PLATINIUM to wyjątkowo plenna odmiana mieszańcowa. Przełamuje kompromis między tolerancją na kiłę kapusty
a potencjałem plonowania – 109% WZORCA W BADANIACH COBORU 2015. Odmiana plonuje stabilnie w latach. Rekomendujemy
siewy w terminach optymalnym do opóźnionego na polach zainfekowanych kiłą. Odmiana ma mocny wigor jesienią, wykształca niskie
rozety o bardzo dobrej zimotrwałości. Optymalne tempo wzrostu, średniowczesny termin kwitnienia i dojrzewania są dodatkowym
atutem tej odmiany do uprawy w regionach północnych. Rośliny są wysokie, odporne na wyleganie i osypywanie przed zbiorem.
DK PLATINIUM – znacznie wyższy plon niż odmian konkurencyjnych.
110

Plon, % wzorca

105
100
95
90
85
80
2015

2014

DK PLATINUM

2014/15

Odmiany konkurencyjne

Doświadczenia Rejestrowe COBORU, zbiory 2014, 2015
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CHARAKTERYSTYKA ODMIAN DEKALB
Docelowa
Tendencja do
obsada
wydłużania
Termin siewu Wigor jesienny
Zimotrwałość
roślin
łodygi przed
(roślin/m2)
zimą

ODMIANA

DK PLATINIUM

tolerancyjny
na kiłę

45

optymalny lub
opóźniony

8

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXCEPTION

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

9

średnia do dużej

dobra

średniowczesna

DK EXTRACT - N

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

7

mała

doskonała

średniopóźna

DK EXTIME - N

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

średnia

doskonała

średniowczesna

DK EXPIRO - N

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

mała lub średnia

doskonała

wczesna

DK EXTERRIER - N

klasyczny

40

wczesny lub
optymalny

7

mała lub średnia

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXPRIT

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXQUISITE

klasyczny

40

wczesny lub
optymalny

7

mała

doskonała

późna

DK EXSTORM

klasyczny

40-45

optymalny lub
opóźniony

8

duża

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXPRESSION

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

9

średnia do dużej

dobra

wczesna

DK EXSOR

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXTROVERT

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

duża

bardzo dobra

średniowczesna

DK EXODUS

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

duża

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXPERTISE

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

bardzo duża

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXALTE

klasyczny

40

wczesny lub
optymalny

8

mała

bardzo dobra

średniowczesna

DK EXPLICIT

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

8

mała

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXCELLIUM

klasyczny

40

optymalny lub
opóźniony

9

bardzo duża

bardzo dobra

wczesna

DK SENSEI

niska
biomasa

50

wczesny lub
optymalny

6

mała

doskonała

późna

DK SECRET - N

niska
biomasa

50

wczesny lub
optymalny

6

mała

doskonała

średniopóźna

DK IMPRESSION CL

Clearfield®

40

wczesny lub
optymalny

8

mała

doskonała

późna

DK IMPLEMENT CL - N

Clearfield®

40

optymalny lub
opóźniony

8

średnia

bardzo dobra

średniowczesna

Legenda: N – Nowość, skala cech: 1-słaby, 9 - najlepszy
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Wczesność
ruszenia
wegetacji
wiosennej

Typ
mieszańca

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM INFOLINII 600 294 400
LUB NA STRONIE WWW.DEKALB.PL
Zawartość
tluszczu
w nasionach

Tolerancja
na suchą
zgniliznę
kapustnych

doskonała

9

–

średnia

doskonała

8

bardzo dobra

średniowysokie

wysoka

doskonała

7

bardzo dobra

średniowczesny

wysokie

średnia

doskonała

7

doskonała

wczesny

średniowczesny

wysokie

średnia

doskonała

7

bardzo dobra

wolniejszy

średniowczesny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

8

doskonała

optymalny

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

7

bardzo dobra

wolniejszy

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

wysoka

doskonała

9

bardzo dobra

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

8

bardzo dobra

szybki

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

9

bardzo dobra

optymalny

późny

średniopóźny

średniowysokie

wysoka

doskonała

9

bardzo dobra

szybki

średniowczesny

średniopóźny

wysokie

średnia

doskonała

9

bardzo dobra

optymalny

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

średnia

bardzo dobra

9

bardzo dobra

optymalny

średniopóźny

średniopóźny

średniowysokie

średnia

doskonała

7

bardzo dobra

optymalny

średniowczesny

średniopóźny

średniowysokie

średnia

doskonała

8

bardzo dobra

optymalny

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

średnia

bardzo dobra

9

dobra

szybki

średniowczesny

średniopóźny

wysokie

średnia

doskonała

9

bardzo dobra

wolniejszy

późny

wczesny

niskie

wysoka

doskonała

8

bardzo dobra

wolniejszy

średniopóźny

wczesny

niskie

wysoka

bardzo dobra

8

bardzo dobra

wolniejszy

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

wysoka

doskonała

9

dobra

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

8

bardzo dobra

Wigor
wiosenny

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Wysokość
roślin

Odporność na Odporność na
wyleganie
osypywanie

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

optymalny

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

optymalny

średniowczesny

średniowczesny

optymalny

średniowczesny

szybki
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®

Roundup jest tylko jeden
a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania
środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Charakterystyka produktu:
Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych
i wieloletnich).
Jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście,
zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej
części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby,

Opakowania:
dostępny w opakowaniach
1l, 5l, 15l i 200l.
Główne zastosowania:
Wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin
uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami
kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni,
czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach),
w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów
i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy
leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku
ozimego.

Opakowania:
jest dostępny w opakowaniach
1l, 5l, 20l, 200l i 1000l
Główne zastosowania:
Roundup 360 Plus jest przeznaczony do zwalczania
perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich
chwastów jedno i dwuliściennych.
Charakterystyka produktu:
Roundup 360 Plus to preparat chwastobójczy w postaci
koncentratu służącego do przygotowania roztworu
wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy
polowych i ręcznych.

Znajduje zastosowanie:
w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi,
pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego;
przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego,
żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku
ozimego;
na ściernisku, ugorach i odłogach oraz nieużytkach
rolniczych.

 rzed zbiorem pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia
p
ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku
jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu jadalnego,
peluszki, bobiku, lnu oleistego,

Charakterystyka produktu:
Roundup Max 2 jest
środkiem chwastobójczym
w formie granul
rozpuszczalnych w wodzie,
do stosowania nalistnego.
Opakowania:
Roundup Max 2 jest
dostępny w sprzedaży
w formie granul
rozpuszczalnych w wodzie
w opakowaniach:

 a ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na
n
terenach przeznaczonych pod założenie sadu/plantacji krzewów
jagodowych, na polach przygotowywanych do siewu/sadzenia
roślin przemysłowych,
 o siewie/sadzeniu, ale przed wschodami pszenicy ozimej,
p
jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa,
rzepaku ozimego, rzepaku jarego, ziemniaka, grochu jadalnego,
peluszki, bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu
oleistego, buraka cukrowego, brukwi, rzepy, cebuli, pora,
szparagów,
w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy,
w uprawach leśnych,
na nieużytkach: ugorach i odłogach,

1 kg, 10kg

 rowach melioracyjnych do zwalczania chwastów i zbędnej
w
roślinności,

Zastosowanie:
Roundup Max 2 przeznaczony jest do
zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych
jednorocznych oraz wieloletnich:

do rekultywacji użytków zielonych (łąki, pastwiska),
 o desykacji pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia
d
ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku
jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego.

Zabieg przedżniwny Rzepak
WARUNKI SKUTECZNEGO ZABIEGU
 momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być
W
zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów
zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
W celu przyspieszenia zbioru środek stosować, gdy wilgotność
nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%
(BBCH 80-89).
W okresie występowania wysokich temperatur zabieg należy
wykonać rano lub późnym popołudniem.
Stosować dysze 0,2 – oprysk średnio kroplisty,
ciśnienie 2–2,5 bar, dysze z większym wydatkiem zastosować
w ścieżkach przejazdowych.
W przypadku tradycyjnych opryskiwaczy zastosować fartuch
ochronny poprawiający płynność przejazdu.
Środka nie stosować na plantacjach nasiennych rzepaku
ozimego.

2-3 l/ha
Zalecana dawka Roundup Flex 480

3-5%
Zmniejszenie wilgotności nasion o 3–5%

2-3 l/ha
Zmniejszenie zużycia paliwa o 2–3 l/ha

OCHRONA PLONU
(t/hа)

(po przeprowadzeniu desykacji rzepaku i zwalczeniu chwastów)
4,0

250-300 l/ha

3,0

Zalecana ilość wody - wyższa dawka wody zalecana w przypadku
plantacji wylegniętych i mocno zachwaszczonych

2,92

3,15

0

3,38

1,0

2,72

PLON

2,0

KONTROLA

ROUNDUP

DESYKANT
KONTAKTOWY

SKLEJACZ
ŁUSZCZYN

OKREŚLENIE TERMINU ZABIEGU
20 szt.
2/3

2x
3/4/7

 ybrać typową dla pola działkę, wybrać losowo 20 łuszczyn
W
ze środkowej części głównej łodygi różnych roślin rzepaku.
Otworzyć każdą łuszczynę, jeśli kolor zmienia się
z zielonego na brązowy co najmniej u 2/3 nasion
w 15 ze wszystkich zebranych łuszczyn, to oznacza,
że nastąpił odpowiedni termin do Roundupowania.
Powtórzyć tę procedurę oceny na innej typowej działce pola, żeby
się przekonać, iż pole jest w całości gotowe do desykacji.
Na tym etapie łuszczyny zginają się wokół palca nie pękając.
Opryskiwanie powinno być wykonane po 3–4 dniach, a w przypadku,
gdy jest bardzo zimno, ten termin może wynosić do 7 dni.
Preparat musi być zastosowany, gdy wilgotność
nasion rzepaku jest mniejsza niż 30% !

Dawka (l/ha)
2,0–2,5*

STAN PLANTACJI
Plantacja zachwaszczona chwastami
jednorocznymi
3,0
Nierównomiernie dojrzewająca
plantacja
3,0*
Plantacja zachwaszczona chwastami
wieloletnimi
* dawka uzależniona od typu zachwaszczenia

ZALETY ZASTOSOWANIA PRZEDŻNIWNEGO
D oskonała kontrola jednorocznych i wieloletnich chwastów
(perz, ostrożeń, powój).
Umożliwienie zbioru nierówno dojrzewającej plantacji –
szybsze żniwa bez przestojów.
Zmniejszenie eksploatacji sprzętu, mniejsze zużycie paliwa.
Dodatkowo ogólne działanie polegające na wysuszeniu
całych roślin – nie tylko łuszczyn, ale także łodyg.
Zmniejszenie wilgotności nasion o 3-5%.
Miękki efekt desykacji, który zmniejsza
prawdopodobieństwo pękania łuszczyn.
Plantacja zroundupowana łatwiej dosycha po deszczu,
czy po porannej rosie.
Zmniejszenie ryzyka związanego z niepogodą.

UWAGA dla stosowania przedżniwnego w rzepaku
Zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
Desykacja
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części, gdy stan uprawy lub
warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości rzepaku do zbioru.

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

ROUNDUP PIERWSZY NA CHWASTY
PRZYGOTOWANIE STANOWISKA POD ZASIEWY
STOSOWANIE ROUNDUPU NA ŚCIERNISKU
Po zbiorze pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego,
przed rozpoczęciem upraw pożniwnych

Jak stosować?
Zebrać słomę. Przed planowanym zabiegiem
nie wykonywać żadnych uprawek!
W momencie zabiegu perz powinien
osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć
co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny
mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić
dwa liście właściwe.
Dawkę preparatu należy dostosować do
występujących dominujących gatunków
chwastów.

Roundup Flex 480 2-3 l/ha w 200-300l wody

5
DNI
24

WAŻNE!
Nie powinno się dodawać siarczanu amonu ani żadnych wspomagaczy! Ważne jest
stężenie roztworu - im wyższe tym lepiej, optymalnie ok. 2% (2l lub 1kg w 100 l wody).
Zalecane opryskiwanie średniokropliste – dysze 0,2; ciśnienie robocze 2-2,5 Bar.
Opad deszczu w 1 godzinę po oprysku nie zmniejszy efektów działania Roundupu.
Uprawę mechaniczną można rozpocząć po 24 godzinach, gdy zwalczane są chwasty
roczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

Rozwiązanie problemu
ograniczonego czasu
Szybko działające formulacje
glifosatu w preparacie
Roundup Flex 480, zapewnia
błyskawiczne wchłanianie
i pobieranie do korzeni
chwastów. Pozwala to na
szybką uprawę mechaniczną,
nawet gdy nie widoczne są
objawy działania. W wypadku
samosiewów zbóż i rzepaku
oraz chwastów jednorocznych
jest to możliwe już po 2 dniach,
natomiast gdy zwalczamy perz
i inne chwasty wieloletnie
po 5 dniach.
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Uprawa
mechaniczna

Uprawa
mechaniczna

Bez uprawy

Bez uprawy

Roundup® Flex 480 1,5 l/ha
- uprawa 24h po oprysku

SKUTECZNY PRZEZ CAŁY ROK
Działa także przy niesprzyjającej pogodzie
Przekraczamy limity. Przy ekstremalnej wilgoci, chłodzie lub długotrwałej suszy glifosaty można stosować
tylko w ograniczonym zakresie. Roundup®Flex 480 znacznie rozszerza ten zakres i gwarantuje działanie przy
niesprzyjających warunkach. Dzięki temu nie są Państwo tak zależni od pogody i mogą podejmować decyzje
w bardziej elastyczny sposób.

OPTYMALNE warunki

WYMAGAJĄCE warunki

zwykły preparat

Zakres stosowania
temperatura: 2°C do 30°C
względna wilgotność powietrza: min. 50%

zwykłe preparaty

tylko Roundup®Flex

100
80
60
o 13% lepszy niz
preparat generyczny*

Opady deszczu już w godzinę
po aplikacji nie powodują
obniżenia skuteczności
Roundup® Flex 480. W praktyce
ocenią Państwo elastyczność
Roundup® Flex 480 i będą Państwo
pewni jego skuteczności.

temperatura: 2ºC–30ºC
względna wilgotność
powietrza: >= 50%

Skuteczność godzinę po deszczu
% kontroli, 21 dni po aplikacji

Wygodny czas aplikacji

temperatura: 10ºC–25ºC
względna wilgotność
powietrza: >= 70%

40
20
0

Roundup®Flex 480

preparat generyczny
* mające znaczenie statystyczne – 7 mm opadów

720 g/h

1080 g/h

średnia

Wcześniejsza uprawa
Czas pomiędzy aplikacją Roundup®Flex 480 i uprawą gleby uległ skróceniu zarówno w przypadku chwastów
jednorocznych, jak i wieloletnich. Przy chwastach jednorocznych uprawę gleby można rozpocząć już
po 24 godzinach od aplikacji, a w przypadku chwastów wieloletnich już 5 dni od zabiegu.

5
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CHWASTY ROCZNE
Pewne i trwałe działanie w przypadku chwastów rocznych po 24 godzinach.
CHWASTY WIELOLETNIE
Pewne i trwałe działanie w przypadku chwastów wieloletnich przy dawce od 3 do 4,5 l/ha.
Uprawa po 5 dniach od zabiegu.

Skuteczny do samych koniuszków korzeni
Roundup® Flex 480 w dawce 1440 g/ha
zastosowany na perzu właściwym,
6 tygodni po oprysku:
• Kłącza są brunatne i suche.
• Brak odrostów od czasu wykonania oprysku.

Preparat generyczny w dawce 1440 g/ha
zastosowany na perzu właściwym,
6 tygodni po oprysku:
• Kłącza nadal odrastają.
• Niektóre kłącza lekko zbrązowiały,
podczas gdy inne są wciąż białe lub kremowe.
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PROFESJONALNE DORADZTWO

Najnowsze informacje o odmianach,

DEKALB®
pod numerem infolinii 600 294 400.

plonowaniu i dostępności rzepaku ozimego 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.

