PORADNIK DEKALB –
KUKURYDZA
®

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

To jest Różnica DEKALB ®.
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RÓŻNICA DEKALB®

HODOWLA DEKALB®
ROBI RÓŻNICĘ
SIEĆ HODOWLANA

ZAAWANSOWANA GENETYKA

Międzynarodowy program hodowlany
DEKALB® przyspiesza tempo doskonalenia
materiału genetycznego. Nasza globalna
sieć hodowców wyszukuje na całym
świecie rośliny o najlepszych cechach,
które pozwalają dostarczyć możliwie
najlepsze nasiona.

Produkty DEKALB® powstają dzięki
wykorzystaniu materiału z szerokiej puli
zasobów genetycznych. Nasza pula zawiera
zasoby genetyczne z ponad 30 krajów, dzięki
czemu hodowcy otrzymują zróżnicowany
i możliwie najlepszy materiał.

TECHNOLOGIA
FENOTYPOWANIE
Nasze ośrodki fenotypowania roślin
umożliwiają wydajne badania przesiewowe
próbek i w ten sposób pomagają
w podejmowaniu decyzji umożliwiających
postęp hodowlany. DEKALB® dysponuje rozległą
siecią terenowych ośrodków doświadczalnych
w Europie i korzysta z nowoczesnych
obiektów na całym świecie. W tych obiektach
testuje sie tysiące linii, a dane na ich temat
są gromadzone i poddawane analizie.
Do dalszych prac hodowlanych wybieranych
jest tylko kilka najlepszych linii.

PODWOJONY HAPLOID
Hodowcy DEKALB® stosują technologię,
dzięki której powstają „natychmiastowe
linie wsobne”, zwane PODWOJONYMI
HAPLOIDAMI. Technologia ta pozwala
skrócić czas otrzymywania kolejnych pokoleń
roślin wsobnych.
Hodowla podwojonych haploidów pozwala
uzyskać w ciągu jednego roku to, co
wcześniej trwało 8-9 pokoleń.

SEED CHIPPING
Przed opracowaniem przez Monsanto technologii „seed chipping”, identyfikacja nasion
zawierających określone geny wymagała długotrwałej pracy: wyhodowania roślin z nasion, pobrania
próbek liści, a następnie przeprowadzenia testów tych liści w celu sprawdzenia markerów DNA.
Technologia „seed chipping” pozwala nam identyfikować nasiona zawierające najlepsze połączenia
genów w ułamku tego czasu. Ponadto selekcja markerów DNA przy zastosowaniu technologii
„seed chipping” skraca o całe lata czas do chwili, gdy udoskonalone produkty trafiają do rolników.
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PLON
Osiągnij pełen potencjał plonowania
dzięki zastosowaniu naszej
innowacyjnej technologii. Nowa
generacja produktów to większa
zdolność przystosowywania się
i tolerancja roślin na zmienne
warunki klimatyczne i glebowe oraz
wzrost zysków z hektara.

ZDROWOTNOŚĆ
ZIARNA

DRY-DOWN

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

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

STABILNOŚĆ

MOCNE KORZENIE
I ŁODYGI

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

Dzięki mocnym, zdrowym
i odpornym systemom
korzeniowym oraz łodygom
można zminimalizować
straty ziarna w czasie
zbiorów powodowane
przez wyleganie.
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RÓŻNICA W HODOWLI

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZE
STOSOWANIA NASION DEKALB®

MAKSYMALIZACJA PLONÓW
NA POSZCZEGÓLNYCH POLACH:
W JAKI SPOSÓB POTENCJAŁ GLEBY
WPŁYWA NA NORMĘ WYSIEWU
Każde pole jest inne. Potencjał plonowania każdej gleby zależy m.in. od jej żyzności. Jednym
z najważniejszych czynników określających żyzność jest dostępność wody, która może się różnić
w zależności od pola.

– POTENCJAŁ GLEBY +

TYP GLEBY

DOSTĘPNOŚĆ WODY
DLA UPRAWY

OPTYMALNA OBSADA

CIĘŻKA
ŚREDNIA
LEKKA

Dostosowując normę wysiewu do potencjału gleby możesz zoptymalizować swój sukces, unikając
przy tym sytuacji, w których mogłoby dochodzić do stresu roślin lub obniżenia wydajności.

Niska norma
wysiewu

Wysoki potencjał gleby
Średni potencjał gleby

Średnia norma
wysiewu

Wysoka norma
wysiewu

Niewykorzystany potencjał
Niewykorzystany
potencjał

Niski potencjał gleby

Wysoki stres
dla roślin
Wysoki stres dla roślin
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Dobre gleby wymagają wyższych nakładów, które rekompensują wyższymi plonami. W warunkach
niskiego potencjału niższa norma wysiewu zmniejszy koszty i znacznie ograniczy stres
dla roślin, umożliwiając osiągniecie wysokich plonów. W obu przypadkach zwrot nakładów jest
maksymalizowany, ponieważ przy decyzjach dotyczących wysiewu uwzględnia się warunki na polu.

OKREŚLANIE
POTENCJAŁU GLEBY

WYSOKI

NISKI

MNIEJ ROŚLIN

WIĘCEJ ROŚLIN

Mniejszy stres dla roślin
i niższy koszt

Więcej kolb i więcej ziarna

WYŻSZY PLON
I WIĘKSZE
ZYSKI
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ISTOTNOŚĆ NORMY WYSIEWU

ZYSK DZIĘKI ZOPTYMALIZOWANEJ
NORMIE WYSIEWU

DOBÓR WŁAŚCIWYCH ODMIAN I NORM
WYSIEWU DO WARUNKÓW NA POLU
Normy wysiewu powinny się różnić w zależności od odmiany mieszańcowej i środowiska uprawy.
W naszych Centrach Technologicznych DEKALB® dokładnie badamy odmiany przy kilku różnych
normach wysiewu i w różnych warunkach środowiska uprawy. Z tych dośwadczeń zbieramy
tysiące danych punktowych, które służą do sporządzania krzywych plonowania poszczególnych
odmian mieszańcowych DEKALB®. Krzywe te umożliwiają ocenę reakcji odmian na różne czynniki
środowiskowe oraz pomagają określić optymalną normę wysiewu dla różnych typów gleb.
Opierając się na rekomendacjach sformułowanych na podstawie tych obserwacji każdy rolnik
może określić optymalną normę wysiewu dla swojego pola w zależności od odmiany i środowiska
uprawy i dzięki temu uzyskać możliwie najwyższy plon.

ŚREDNI PLON
ziarna przy wilgotności 15% [t/ha]

MAKSYMALNY ZYSK
PRZY 9,5 ROŚLINACH/m2

15.5

MAKSYMALNY ZYSK
PRZY 8 ROŚLINACH/m2

15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
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Obsada (szt./m )
2

Odmiana o średniej
tolerancji na zagęszczenie

Odmiana o wysokiej
tolerancji na zagęszczenie
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WYSOKA
TOLERANCJA
NA WYSOKĄ
OBSADĘ
Odmiana mieszańcowa 1:
maksymalny zysk przy
obsadzie 9,5 roślin/m2

Wielkość kolb w niewielkim stopniu ulega zmianie
w zależności od normy wysiewu.

ŚREDNIA
TOLERANCJA NA
WYSOKĄ OBSADĘ
Odmiana mieszańcowa 2:
maksymalny zysk przy obsadzie
8 roślin/m2

Im wyższa obsada, tym bardziej zmienna wielkość kolby.
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ISTOTNOŚĆ NORMY WYSIEWU

MAKSYMALIZUJ POTENCJAŁ
SWOJEGO ZYSKU DZIĘKI
INDYWIDUALNYM REKOMENDACJOM
DLA KAŻDEJ Z ODMIAN

ISTOTNOŚĆ NORMY WYSIEWU
Zyskaj NAWET DO 1 t/ha *
więcej dzięki naszym rekomendacjom dotyczącym normy wysiewu,
odpowiedniej do warunków glebowych na danym polu

NORMA WYSIEWU ZALEŻY OD POLA
DEKALB® SMART Planting jest idealnym rozwiązaniem, zwiększającym efektywność siewu.
Sformułowanie opartej o wiedzę naukową rekomendacji dostosowanej do konkretnego pola jest
bardzo łatwe i wymaga dwóch elementów:
•

Wyboru odmiany mieszańcowej

•

Informacji o średniej wielkości zbiorów w ostatnich 3-5 latach i o strukturze gleby

Połączenie tych elementów pozwala na określenie normy wysiewu dla konkretnego pola
i uwolnienie pełnego potencjału genetycznego odmian DEKALB® niezależnie od warunków.

Ta sama odmiana mieszańcowa
zareaguje różnie, zależnie od
normy wysiewu i warunków na polu.
Dzięki narzędziu DEKALB® SMART
możemy przedstawić odpowiednie
rekomendacje, odpowiednie dla
konkretnej odmiany i pola.

Optymalna norma wysiewu
przy średnim potencjale plonowania
Optymalna norma wysiewu
przy niskim potencjale plonowania

Plon w t/ha

OPTYMALNA OBSADA,
KTÓRA ZAPEWNIA
MAKSYMALNY PLON

Optymalna norma wysiewu
przy wysokim potencjale plonowania

Norma wysiewu w tys. nasion/ha

*Źródło: Dane DTC, wewnętrzne badania Monsanto, EME, 2017
Porównanie między standardową normą wysiewu w regionie a rekomendacją dotyczącą wysiewu DEKALB® SMART.
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Najnowsza technologia wysiewu (VSR) pozwala rolnikom uzyskać optymalną obsadę na każdym
metrze kwadratowym pola. Rolnicy, którzy chcą stosować zmienną normę wysiewu mogą skorzystać
z pomocy DEKALB® i narzędzia Climate FieldView™ i uzyskać opracowaną naukowo mapę
instruktażową, ułatwiającą wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjnej technologii wysiewu.
W 86% upraw, w których korzystano z rekomendacji „metr po metrze” odnotowano zwiększone plony.*

POTĘGA INNOWACYJNYCH BADAŃ*
Na

86%

pól, na których
zastosowano
VSR odnotowano
wzrost plonów

60

rolników w całej
Europie

Przy
wykorzystaniu
technologii VSR
obsiano

2,500
ha

*Źródło: Dane DTC, wewnętrzne badania Monsanto, EME, 2017
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ISTOTNOŚĆ NORMY WYSIEWU

NORMA WYSIEWU „METR PO METRZE”

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

SIEĆ CENTRÓW TECHNOLOGICZNYCH DEKALB®

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

Sporządzane rekomendacje odnoszą
się do poszczególnych odmian mieszańcowych
i poziomów plonowania

5-10
lokalizacji
na odmianę

Ponad

2000
danych
punktowych
na odmianę

2-3
lat
testów
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CENTRA TECHNOLOGICZNE DEKALB®

UZYSKAJ INDYWIDUALNE REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE WYSIEWU DZIĘKI INNOWACYJNEMU
SPOSOBOWI POZYSKIWANIA DANYCH
Dane są uzyskiwane dzięki podejściu wieloetapowemu.
MAPY GLEBOWE

TESTOWANIE ODMIAN I NORM WYSIEWU
120

Density per
Hectare

95
80

65
50

Products
A
B
C
D
E

0hm.m
30

175

1000

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

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

MAPA PLONÓW

ZBIERANIE DANYCH

19.0
17.7
16.7
15.8
14.9
13.7
0.0

0hm.m
30

175

danych
punktowych
na odmianę

43

DTC
w Europie

38.4 t/ha
18.9 t/ha
17.6 t/ha
16.6 t/ha
15.7 t/ha
14.8 t/ha
13.6 t/ha

1000

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

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

2O00+

-

1000

2-3

lata testów

ha
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OSIĄGAJ JAK NAJWIĘCEJ ZE SWOICH
PÓL DZIĘKI NARZĘDZIU DEKALB ® SMART
Uwolnij w pełni potencjał odmian mieszańcowych DEKALB® dzięki inteligentnym rozwiązaniom,
które pomogą Ci podejmować najlepsze decyzje w warunkach konkretnego pola. Narzędzie cyfrowe
DEKALB ® SMART, opierające się na zaawansowanych danych i sprawdzone na takich polach,
jak Twoje, umożliwi Ci uzyskanie maksymalnych plonów.

Gliniasta

Piaszczysta

PODEJMUJ WŁAŚCIWE
DECYZJE DOTYCZĄCE
NORMY WYSIEWU,
ZWIĘKSZAJ POTENCJAŁ
PLONOWANIA
NAWET O 1T/HA*
Wysokość plonu w niemal 30% zależy
od wyboru odpowiednich odmian
mieszańcowych oraz normy wysiewu.
Narzędzie DEKALB® SMART Planting
dostarcza precyzyjnych rekomendacji
opartych na danych z doświadczeń
polowych z różnymi odmianami
mieszańcowymi.
Najważniejsza korzyść: Plon większy
nawet o 1 t/ha* dzięki optymalnemu
doborowi odmiany mieszańcowej
i normy wysiewu.
*Źródło, dane DTC, wewnętrzne badania
Monsanto, EME, 2017.
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Zdrowa
kukurydza

Uprawom zagrażają szkodniki, choroby,
zmienne warunki klimatyczne.
Wykorzystując zdjęcia satelitarne
narzędzie DEKALB® SMART Field Health
zbiera dane z poszczególnych pól.
Najważniejsza korzyść: Identyfikacja obszarów
o niskiej wydajności wspiera proces decyzyjny
w zarządzaniu uprawą.

ZWIĘKSZ PLON NAWET
O 0,75 T/HA DZIĘKI
WYDAJNIEJSZEMU UŻYCIU
WODY I ENERGII**
Maksymalizacja wykorzystania zasobów wody
i energii wymaga podejmowania świadomych decyzji.
Może je ułatwić narzędzie DEKALB® SMART
Irrigation wykorzystujące obrazy satelitarne,
dane meteorologiczne i informacje o glebie.
Najważniejsza korzyść: zwiększenie średniego
plonu nawet o 0,75 t/ha przy oszczędności wody
dochodzącej do 17%.
*Źródło: Wewnętrzne badania Monsanto
w Grecji i Włoszech. Rok 2017.
(n=8 Deszczownie bębnowe/zraszacze, n=7 nawadnianie kroplowe)

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE CYFROWE DEKALB® SMART NA DEKALB.EU/SMART
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NARZĘDZIE CYFROWE DEKALB® SMART

Kukurydza
wymagająca
uwagi

JEDNO SPOJRZENIE
WYSTARCZY, ABY DOSTRZEC
POTENCJALNE PROBLEMY
NA SWOIM POLU

DEKALB® PRZEDSTAWIA CLIMATE FIELDVIEW™

PODEJMUJ ŚWIADOME DECYZJE
I MAKSYMALIZUJ SWÓJ ZYSK

Aby pomóc rolnikom odnieść sukces w tak trudnym dziś środowisku, DEKALB®
przygotował narzędzie Climate FieldView™, które ułatwia podejmowanie decyzji
dotyczących produkcji roślinnej.
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Dzięki innowacyjnemu, opartemu na analizie danych polowych narzędziu Climate FieldView, rolnicy
będą mogli sprawnie zbierać dane, szybko je wizualizować, uzyskiwać spersonalizowane informacje,
umożliwiające optymalizację czynności agrotechnicznych i podejmować ważne decyzje dotyczące
zarządzania uprawą.

WIEDZA O POLU DZIĘKI ANALIZIE DANYCH
ANALIZA PLONÓW

ANALIZA RÓŻNYCH
OBSZARÓW POLA

Łatwe analizy wydajności według
odmian, typów gleby lub pól.
Analizy te pomogą podjąć najlepsze
decyzje na następny sezon.

Możliwość użycia danych
o wydajności do ustalenia,
w jaki sposób różne działania
agrotechniczne wpływają na plony.

ILUSTRACJA STANU
ZDROWOTNEGO POLA

ZINDYWIDUALIZOWANE

Bezproblemowo opracuj indywidualny
plan dla każdego pola i uzyskaj
maksymalny plon.

Dowiedz się, co dzieje się na końcu
pola dzięki jednorodnemu, wysokiej
jakości materiałowi zdjęciowemu,
który pozwala wcześnie wykrywać
problemy, priorytetyzować
obserwacje i podejmować działania
zabezpieczające plony.
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CLIMATE FIELDVIEW

CLIMATE FIELDVIEW™:
INNOWACYJNA CYFROWA
PLATFORMA STWORZONA
DLA ROLNIKÓW

ODKRYJ RÓŻNICĘ
W OCHRONIE ZIARNA JUŻ
NA POCZĄTKU UPRAWY

ŁĄCZENIE POTENCJAŁU BIOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO
Stosowanie rozwiązań Acceleron® Seed Applied Solutions do produktów DEKALB® pozwala uzyskać
wyjątkową ochronę nasion dzięki połączonemu działaniu produktów biologicznych i środków ochrony
roślin. Te zintegrowane rozwiązania przyspieszają wczesny etap rozwoju uprawy w zrównoważony
sposób, działając tylko tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne. System ten chroni także uprawę przed
chorobami występującymi we wczesnej fazie rozwoju oraz szkodnikami, działając korzystnie na wczesny
wigor, równomierność wschodów i plonowanie.

CHRONI UPRAWĘ I MAKSYMALIZUJE WYDAJNOŚĆ UPRAWY OD SAMEGO POCZĄTKU
MAKSYMALIZACJA DZIĘKI
ŚRODKOM BIOLOGICZNYM
Drobnoustroje mogą korzystnie
wpływać na dostępność składników
odżywczych dla roślin, co ułatwia
i przyspiesza ich rozwój.

ŚRODKI CHEMICZNE CHRONIĄ
Fungicydy i insektycydy chronią przed
zagrożeniami plonów, takimi jak choroby
występujące we wczesnej fazie rozwoju
i uszkodzenia przez szkodniki.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami
oraz poprawa wigoru roślin.

Poprawa rozwoju we wczesnej fazie,
aby poprawić sytuację w rejonach pola
o niskiej wydajności.
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AKTYWNOŚĆ DROBNOUSTROJÓW

Skuteczniejsze zwalczanie
chorób powodowanych np. przez
Fusarium, Rhizoctonia i Pythium.

Lepszy rozwój korzeni dzięki LCO
(lipochitooligosacharydowi). Przyciąga
pożyteczne drobnoustroje glebowe
i korzystnie wpływa na ich rozwój,
a także indukuje kiełkowanie zarodników
grzybów mikoryzowych, zwiększając
dostępność składników odżywczych i ich
pobór przez korzenie, co przekłada się
na lepszy stan zdrowotny uprawy.

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI
Skuteczniejsza ochrona przed
szkodnikami we wczesnej fazie
sezonu, takimi, jak drutowce,
rolnica gwoździówka, śmietka
kiełkówka, pchełki ziemne,
chrząszcze z rodziny żukowatych,
ploniarka zbożówka, mszyce
i skoczkowate.

1

WIĘKSZE KORZENIE
I SILNIEJSZE ROŚLINY
Na tej ilustracji pokazano dla porównania dwa
ryzotrony z korzeniami kukurydzy. Jedna z roślin
była poddana działaniu standardowej zaprawy
nasiennej oraz naszego wyjątkowego środka
biologicznego B-360 1 , a druga działaniu
wyłącznie standardowej zaprawy nasiennej 2 .

19

2

ROZWIĄZANIA ACCELERON SEED
APPLIED SOLUTIONS

OCHRONA PRZED CHOROBAMI

Bioetanol

FLINT

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

DKC2931

220-230

FLINT

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

DKC3050

230-240

DENT

★★★★

DKC3380

240

FLINT

★★★★★

DKC3441

240-250

DENT

★★★★★

★★★★

DKC3361

240-250

DENT

★★★★★

★★★★

DKC3509

240-250

DENT

★★★★★

DKC3579

250

DENT

★★★★★

DKC3350

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★

DKC3568

250

FLINT

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

★★★

DKC3711

250

DENT

★★★★★

DKC3730

250-260

DENT

★★★★★

DKC3623

260

DENT

★★★★★

270

DENT

★★★★★

★★★★★

270

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3939

270-280

DENT

★★★★★

★★★★★

DKC3969

270-280

DENT

★★★★★

★★★★★

Ziarno

CCM

210-220

Kiszonka

DKC2684

FAO

Biogaz

Typ Ziarna

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN

W YKORZ YSTANIE:

ODMIANA
NOWOŚĆ

★★★

★★★

★★★★★

★★★

NOWOŚĆ

★★★

★★★★

★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★

★★★★★
★★★★★

NOWOŚĆ

DKC3972
NOWOŚĆ

ER3817

Dane na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez Dział Rozwoju Produktu w roku 2017. Mogą one ulec nieznacznym
zmianom po zbiorach 2018.
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Wysokość roślin

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

Wigor wiosenny

Tolerancha
na chłody

Tolerancja
na wyleganie

Tolerancja
na okresowe
niedobory wody

Tolerancja na
choroby liści
i łodyg

Efekt
STAY-GREEN

Efektywność
oddawania
wody z ziarna
w grupach
wczesności

DKC2684

WYSOKA

75-90

7

7

8

8

7

7

8

DKC2931

WYSOKA

75-90

7

7

8

8

6

6

8

DKC3050

WYSOKA

75-90

7

7

8

7

7

6

8

DKC3380

WYSOKA

75-90

7

7

8

7

8

7

7

DKC3441

ŚREDNIA

75-85

7

7

8

8

8

7

8

DKC3361

ŚREDNIA

75-85

7

7

8

8

8

8

8

DKC3509

WYSOKA

80-85

7

7

8

7

7

7

8

DKC3579

ŚREDNIA

75-85

7

7

8

7

8

8

7

DKC3350

WYSOKA

75-90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3568

WYSOKA

75-90

7

7

8

7

8

8

6

DKC3711

ŚREDNIA

75-90

7

7

7

7

8

7

9

DKC3730

WYSOKA

75-90

8

7

8

7

8

7

8

DKC3623

WYSOKA

75-85

7

6

7

6

8

8

8

WYSOKA

75-85

8

7

8

8

8

8

6

ER3817

ŚREDNIA

75-90

8

7

8

8

8

8

6

DKC3939

WYSOKA

75-90

8

7

8

8

8

8

7

DKC3969

WYSOKA

75-85

8

7

8

7

8

8

7

ODMIANA
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DKC3972
NOWOŚĆ

objaśnienia: skala ocen: 1 – słaby, 9 – najlepszy
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PROFESJONALNE DORADZTWO
Najnowsze informacje o odmianach,

DEKALB®
pod numerem infolinii 600 294 400.
plonowaniu i dostępności kukurydzy 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.

