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SZANOWNI PAŃSTWO,
Przed nami kolejna jesień i nowe decyzje
dotyczące wyboru odmiany do wysiewu.
Nie jest łatwo odnaleźć tę właściwą, gdy
na rynku oferowanych jest kilkaset różnych
produktów. W naszym katalogu chcemy
przybliżyć Państwu portfolio marki DEKALB
i ułatwić podjęcie trafnej decyzji.
Na ten sezon polecamy szczególnie nasze
dwie hybrydy: DK Exima i DK Excited.
DK Exima została zarejestrowana w 2018 roku
na Węgrzech, ale jest systematycznie testowana
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU,
w różnych lokalizacjach na terenie Polski.
Wyniki świadczą o doskonałym plonowaniu
tej odmiany: COBORU CCA 2019 – 118%
wzorca i w CCA 2020 – 112%, co w połączeniu
z wysoką zwartością tłuszczu w nasionach czyni
DK Exima wymarzoną odmianą dla plantatorów,
którzy oczekują ponadprzeciętnej wydajności
uprawy.
Równie atrakcyjna pod względem plonowania
jest DK Excited. Po kolejnych, przeprowadzanych co roku, analizach odmiana ta została
wyznaczona jako jedna z czterech wzorcowych
do badań urzędowych COBORU w nowym
sezonie wegetacyjnym. Obfite zbiory DK Excited
wynikają z kombinacji, tj.: tolerancji na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV), doskonałego wigoru
jesiennego oraz odporności na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion. DK Excited
to rozwiązanie dla rolników oczekujących
wysokich plonów mimo zagrożenia ze strony
szkodników.

Wśród nowości 2021 polecamy Państwa
uwadze dwie odmiany specjalne.
DK Plasma, która charakteryzuje się
tolerancją na kiłę kapusty oraz podwójną
odpornością na suchą zgniliznę kapustnych.
To nasze zalecenie na pola porażone kiłą
kapusty. Produkt ten rekomendujemy także
w rejonach o surowszych zimach z powodu
jego bardzo dobrej zimnotrwałości.
DK Immortal CL to nowość w ofercie odmian
do uprawiania w technologii Clearfield®1.
Tym razem mamy do czynienia z wyjątkową
kombinacją cech: DK Immortal CL jest
również tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV). Dzięki temu zwolennicy prostego
systemu odchwaszczania rzepaku otrzymują
odmianę w pełni dorównującą innowacyjnym
hybrydom na rynku.
Szanowni Państwo, na kolejnych stronach
katalogu znajdziecie więcej informacji
o odmianach. Opisy odmian zostały
wzbogacone o propozycje ochrony rzepaku
w okresie od siewu aż do żniw. Serdecznie
zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję,
że znajdziecie Państwo wiele rozwiązań
Waszych problemów oraz inspiracji, aby
plony rzepaku były obfite, a proces uprawy
przebiegał bezproblemowo.
Zespół DEKALB

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF

3

DK EXCITED
CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Polska 2020
Typ mieszańca

Klasyczny + TuYV

Wigor jesienny

Doskonały

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała do średniej

Zimotrwałość

Bardzo dobra

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka

WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia rejestrowe
COBORU 2018-2020 – % tłuszczu
2018
2019
2020

Radostowo

6,13 t/ha

44,2
43,8

DK EXCITED
wzorzec

DK EXCITED
wzorzec

DK EXCITED
wzorzec

Wrócikowo

5,31 t/ha
Chrząstowo

41,9
41,0

Krzyżewo

5,23 t/ha

43,0
42,3

5,81 t/ha

Słupia Wielka

Cicibór Duży

6,26 t/ha

zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9%

4,82 t/ha
Lućmierz

4,96 t/ha

Rzepak ozimy. Plon nasion odmian
Lata zbioru: 2019 i 2020

Tarnów

4,12 t/ha

plon nasion (t/ha)

2019

8
24

DK EXCITED
wzorzec

3,60

Pawłowice

5,07 t/ha

4,93

liczba
doświadczeń
plon nasion (t/ha)

2020
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DK EXCITED

30

wzorzec

4,17

5,63

liczba
doświadczeń

COBORU Program doświadczalnictwa odmianowego (PDO)
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Na podstawie wyników
doświadczeń COBORU 2020

Słupia

6,48 t/ha

NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W TRUDNYCH WARUNKACH
Pierwsza odmiana marki DEKALB z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). DK Excited została wyznaczona
na odmianę wzorcową w badaniach urzędowych COBORU w nowym sezonie wegetacyjnym.

KLUCZOWE CECHY
TOLERANCJA NA WIRUSA
ŻÓŁTACZKI RZEPY
Odmiana tolerancyjna na wirusa żołtaczki rzepy
(TuYV) zapewniająca ochronę przed utratą plonu
na skutek wystąpienia choroby.

WYSOKI PLON
Bardzo wysoki plon.
Badania rejestracyjne COBORU 2019 r.
– 126% wzorca (4,83 t/ha).

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

WIGOR JESIENNY

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.

Doskonały wigor jesienny
i rozwój roślin przed zimą.

REKOMENDACJE
Termin siewu: optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu: 45 nasion/m2
Docelowa obsada: 40 roślin/m2
Regulacja wzrostu: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe: wszystkie
Nawożenie: 160–180 kg N/ha

Marta Majek

Dział Rozwoju Produktu, DEKALB

DK EXCITED – NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UPRAWY
DK EXCITED – najnowsza, wysoko plonująca klasyczna odmiana posiadająca tolerancję na wirusa żółtaczki
rzepy. Charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Odmiana została zarejestrowana w Polsce w styczniu 2020 r. Dzięki doskonałemu
wigorowi jesiennemu DK Excited lepiej znosi ataki szkodników, takich jak: pchełki, śmietka kapuściana czy
gnatarz rzepakowiec. Niska tendencja do elongacji szyjki korzeniowej przed zimą zapewnia roślinom bardzo
dobrą zimotrwałość. Jest to odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Nie wylega. Wysoki potencjał
plonowania połączony z bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach został potwierdzony na polach w całej
Europie.
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DK EXIMA
CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Węgry 2018
Typ mieszańca

Klasyczny

Wigor jesienny

Bardzo dobry

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka

WYNIKI PLONOWANIA

Karzniczka

5,25 t/ha
Białogard

3,94 t/ha

Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU 2020 – średni plon

4,71 t/ha
Chrząstowo

4,16 t/ha

4,90 t/ha

DK EXIMA
wzorzec

Wrócikowo

Głębokie

5,15 t/ha

4,39 t/ha

Śrem Wójtostwo

Kawęczyn

6,27 t/ha

3,55 t/ha

Kościelna Wieś

5,72 t/ha

Sulejów

5,55 t/ha
Tomaszów Bolesławiecki

Doświadczenia łanowe
DEKALB 2018 – średni plon
DK EXIMA
odmiana porównawcza

3,89 t/ha

4,12 t/ha

Tarnów

10 lokalizacji z 13 testowanymi odmianami

Kochcice

3,97 t/ha

6,42 t/ha

4,45 t/ha
4,00 t/ha

Głubczyce

5,40 t/ha

Na podstawie
wyników doświadczeń
rozpoznawczych COBORU 2020
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Bezek

Przecław

5,44 t/ha

REKORDZISTA W WYSOKOŚCI I STABILNOŚCI PLONOWANIA
Potwierdzone oficjalnymi badaniami COBORU, w różnych lokalizacjach na terenie Polski.
W doświadczeniach COBORU CCA 2019 – 118% (4,61 t/ha), a w CCA 2020 – 112% (4,90 t/ha).

KLUCZOWE CECHY
PLON I STABILNOŚĆ

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

Odmiana o najwyższym poziomie plonowania,
potwierdzona wewnętrznymi i oficjalnymi wynikami
COBORU (Nr 1 w badaniach CCA COBORU
2019 r. – 118% wzorca).

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala
uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ZDROWOTNOŚĆ

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

Odmiana o bardzo dobrej tolerancji na suchą
zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową
i choroby podstawy łodygi.

REKOMENDACJE
Termin siewu: optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu: 45 nasion/m2
Docelowa obsada: 40 roślin/m2
Regulacja wzrostu: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe: wszystkie
Nawożenie: 160–180 kg N/ha

Tomasz Pakos

Hodowca rzepaku ozimego marki DEKALB

DK EXIMA – WARTO BYŁO CZEKAĆ NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
DK EXIMA to nowa odmiana marki DEKALB, która charakteryzuje się najwyższym i stabilnym plonowaniem
potwierdzonym w oficjalnych badaniach COBORU (118% wzorca COBORU CCA 2019, 112% wzorca
COBORU CCA 2020). Ma bardzo dobry wigor jesienny. Nie elonguje się na jesień, dzięki temu ma doskonałą
zimotrwałość. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością w stosunku do suchej zgnilizny
kapustnych, zgnilizny twardzikowej oraz werticiliozy, potwierdzoną badaniami wewnętrznymi jak i oficjalnymi
badaniami COBORU. Odmiana nie wylega i jak wszystkie odmiany marki DEKALB ma doskonałą odporność
na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Ważnym ekonomicznie atutem jest bardzo wysoka zawartość
tłuszczu w nasionach.
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DK PLASMA NOWOŚĆ
CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Polska 2021
Typ mieszańca

Kiłotolerancyjny

Wigor jesienny

Bardzo dobry

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała do średniej

Zimotrwałość

Bardzo dobra

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Średniowysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Doskonała

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka

WYNIKI PLONOWANIA
Radostowo

4,28 t/ha

Wrócikowo

Doświadczenia rejestrowe
COBORU 2019 – średni plon

Chrząstowo

Krzyżewo

4,49 t/ha

4,00 t/ha

DK PLASMA
wzorzec

4,25 t/ha

4,81 t/ha

3,84 t/ha
Słupia Wielka

Cicibór Duży

5,36 t/ha

4,07 t/ha
Lućmierz

3,77 t/ha

Doświadczenia rejestrowe
COBORU 2019 – plon tłuszczu
DK PLASMA
wzorzec

1,64 t/ha

Tarnów

3,93 t/ha

1,57 t/ha
Na podstawie wyników
doświadczeń rejestrowych
COBORU 2020
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Pawłowice

3,65 t/ha

Słupia

4,72 t/ha

NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
NA POLACH PORAŻONYCH KIŁĄ KAPUSTY

KLUCZOWE CECHY
TOLERANCJA NA KIŁĘ
KAPUSTY

TOLERANCJA NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH

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

Podwójna odporność na suchą zgniliznę
kapustnych (gen RLM-7 i -3).

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

ZIMOTRWAŁOŚĆ

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala
uzyskać wyższą cenę za zebrany plon.

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

REKOMENDACJE
Termin siewu: optymalny
Norma wysiewu: 50 nasion/m2
Docelowa obsada: 45 roślin/m2
Regulacja wzrostu: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe: wszystkie stanowiska porażone kiłą kapusty
Nawożenie: 160–180 kg N/ha

Marcin Kośmider
Dział Sprzedaży Bayer

DK PLASMA – NASZA REKOMENDACJA NA POLA PORAŻONE
KIŁĄ KAPUSTY
Nowa średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie, posiadająca cechę
tolerancji na kiłę kapusty. Osiąga wysokie plony oraz bardzo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.
Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Posiada
również doskonałą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz podwyższoną odporność
na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana rekomendowana do uprawy na glebach
porażonych kiłą kapusty.
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DK IMMORTAL CL
NOWOŚĆ

CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Węgry 2020
Typ mieszańca

Clearfield®1 + TuYV

Wigor jesienny

Bardzo dobry

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała do średniej

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Średniowczesny

Wysokość roślin

Wysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Wysoka

PORÓWNANIE PLONOWANIA
Doświadczenia MD Węgry 2019
(9 lokalizacji)

4,40
4,14

4,09

DK
Immortal CL

3,97

DK
Impression CL

Konkurent
1

Konkurent
2

Plon [t/ha przy wilgotności 9%]

Plon [t/ha przy wilgotności 9%]

Doświadczenia MD Rumunia 2020
(3 lokalizacje)

3,89

DK
Immortal CL

3,29

3,29

Konkurent
1

Konkurent
2

Doświadczenia własne DEKLAB, zespół Market Development (MD) 2019, 2020
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NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIE W HODOWLI RZEPAKU
Połączenie dwóch cech: technologia Clearfield®1
+ tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

KLUCZOWE CECHY
CLEARFIELD
Odmiana do uprawy w technologii Clearfield.
Posiada odporność na substancję czynną
Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną
kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego.

+

TOLERANCJA NA WIRUSA
ŻÓŁTACZKI RZEPY
Odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV). Chroni uprawę przed utratą plonu
na skutek wystąpienia choroby.

WYSOKI PLON

WIGOR JESIENNY

DK Immortal CL osiąga wysokie plony, wyższe niż
starsze odmiany DEKALB w technologi Clearfield.

Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym
wigorem jesiennym.

REKOMENDACJE
Termin siewu: optymalny lub opóźniony
Norma wysiewu: 45 nasion/m2
Docelowa obsada: 40 roślin/m2
Regulacja wzrostu: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe: wszystkie
Nawożenie: 160–180 kg N/ha

Marcin Liszewski

Dział Rozwoju Produktu, DEKALB

DK IMMORTAL CL – INNOWACYJNA ODMIANA, WYJĄTKOWA
KOMBINACJA CECH
DK IMMORTAL CL – średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie przeznaczona
do uprawy w technologii Clearfield (odporna na substancję czynną Imazamox), która posiada
również cechę tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Uzyskuje bardzo wysokie plony przy
wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym
i zimotrwałością. Posiada wysoką odporność na wyleganie, bardzo dobrą zdrowotność oraz
podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF
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DK IMPRESSION CL
CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Polska 2013
Typ mieszańca

Clearfield®1

Wigor jesienny

Bardzo dobry

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Późna

Termin kwitnienia

Średniopóźny

Termin dojrzewania

Średniopóźny

Wysokość roślin

Wysokie

Odporność na wyleganie

Wysoka

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Dobra

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysoka

WYNIKI PLONOWANIA
Kmiecin

Komalwy

5,41 t/ha

5,56 t/ha

Doświadczenia PDO COBORU 2015
– średni plon nasion
DK IMPRESSION CL

4,87 t/ha

wzorzec

4,85 t/ha

Hermany

5,35 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB
Węgry 2018 – średni plon (susza)
8 lokalizacji z 10 testowanymi odmianami
DK IMPRESSION CL
odmiana porównawcza

Pągów

4,18 t/ha

4,66 t/ha

Kojęcin

4,45 t/ha

3,18 t/ha

Głuchów

3,03 t/ha

4,61 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2018
7 lokalizacji z 12 testowanymi odmianami
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Dziekanów

NIEZAWODNY MIESZANIEC DO UPRAWY
W TECHNOLOGII CLEARFIELD®1

KLUCZOWE CECHY
CLEARFIELD

WYSOKI PLON

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

Odmiana wysoko plonuje. W doświadczeniach
łanowych DEKALB 2018 w 3 miejscowościach
osiągnęła plon powyżej 5 t/ha: Kmiecin (5,41 t/ha),
Komalwy (5,56 t/ha), Hermany (5,35 t/ha).

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANE

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

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.

REKOMENDACJE
Termin siewu: optymalny
Norma wysiewu: 45 nasion/m2
Docelowa obsada: 40 roślin/m2
Regulacja wzrostu: rekomendowane jest użycie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu (np. Tilmor® 240 EC)
Stanowiska glebowe: wszystkie
Nawożenie: 160–180 kg N/ha

Marcin Liszewski

Dział Rozwoju Produktu, DEKALB

DK IMPRESSION CL – ODMIANA W TECHNOLOGII CLEARFIELD
ZAREJESTROWANA W POLSCE
Odpowiedzią na problemy z samosiewami rzepaku jest odmiana DK IMPRESSION CL, przystosowana
do uprawy w technologii Clearfield, czyli należąca do odmian odpornych na substancję czynną – Imazamox.
Cechuje ją bardzo dobra zdrowotność. Jest odmianą późniejszą zarówno we wznawianiu wegetacji
po zimie, jak i kwitnieniu i dojrzewaniu, ale dzięki temu może być doskonałym uzupełnieniem palety odmian
dla gospodarstw, które potrzebują hybryd do późniejszego zbioru. Mimo dość wysokich roślin odmiana nie
wylega, nie osypuje się, a dodatkowo posiada bardzo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.
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DK SEQUEL
CECHY ROLNICZE
Rejestracja: Węgry 2016
Typ mieszańca

Niska biomasa

Wigor jesienny

Średni

Tendencja do wydłużania szyjki korzeniowej

Mała

Zimotrwałość

Doskonała

Wczesność ruszenia wegetacji po zimie

Średniowczesna

Termin kwitnienia

Średniowczesny

Termin dojrzewania

Wczesny

Wysokość roślin

Średnioniskie

Odporność na wyleganie

Doskonała

Tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobra

Odporność na osypywanie

Doskonała

Zawartość tłuszczu

Średnia

WYNIKI PLONOWANIA
Stare Pole

3,79 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2019
– średni plon

odmiana porównawcza

4,41 t/ha

3,59 t/ha

6 lokalizacji z 5 testowanymi odmianami
DK SEQUEL

Łajsy

Kozia Góra

3,46 t/ha
3,03 t/ha

Jarotki

4,06 t/ha

Toszek

3,64 t/ha

Doświadczenia łanowe DEKALB 2018
– średni plon
8 lokalizacji z 6 testowanymi odmianami
DK SEQUEL
odmiana porównawcza

Niekazanice

4,18 t/ha

4,02 t/ha
3,83 t/ha
Doświadczenia łanowe
DEKALB 2020
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Czeberaki

3,83 t/ha

Chyża

3,86 t/ha

Manasterz

3,19 t/ha

WZOROWA ZIMOTRWAŁOŚĆ I BARDZO WYSOKI
POTENCJAŁ PLONOWANIA

KLUCZOWE CECHY
NISKA BIOMASA

ŁATWY ZBIÓR

Odmiana o niskiej biomasie, umożliwiająca
szybki i łatwy zbiór.

Niska biomasa zapewnia
oszczędny i szybki zbiór.

WYSOKI PLON

ZIMOTRWAŁOŚĆ

W doświadczeniach COBORU CCA 2019 roku
DK Sequel uzyskał w 4 lokalizacjach plon powyżej
4 t/ha (Karżniczka 4,76 t/ha, Wrócikowo 4,44 t/ha,
Kochcice 4,85 t/ha, Przecław 4,32 t/ha).

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

REKOMENDACJE
Termin siewu: wczesny lub optymalny
Norma wysiewu: 55 nasion/m2
Docelowa obsada: 50 roślin/m2
Regulacja wzrostu: nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu
Stanowiska glebowe: wszystkie
Nawożenie: 120–160 kg N/ha

Marta Majek

Dział Rozwoju Produktu, DEKALB

DK SEQUEL – PROSTA UPRAWA, ŁATWY ZBIÓR
DK SEQUEL jest odmianą mieszańcową o zredukowanej biomasie. Z racji swojego charakterystycznego
pokroju roślina nie elonguje się jesienią, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Cechuje
ją doskonała zimotrwałość. Średniowcześnie wznawia wegetację wiosną, natomiast bardzo wcześnie
dojrzewa i najwcześniej można ją zbierać z pola. Dzięki niskiej biomasie nie wylega i zapewnia szybki
zbiór. Nawet przy niższych nakładach potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem oraz doskonałą
odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

15

CHARAKTERYSTYKA  
Wigor jesienny

Tendencja
do wydłużania
łodygi przed
zimą

Zimotrwałość

Wczesność
ruszenia
wegetacji
wiosennej

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała

doskonała

średniowczesna

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

średnia
do dużej

dobra

średniowczesna

klasyczny
+TuYV

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

DK EXIMA

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała

doskonała

średniowczena

DK EXLEVEL

klasyczny

40

optymalny

bardzo dobry

mała

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXOTTER

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

DK EXPANSION

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała

doskonała

wczesna

DK EXPAT

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała

bardzo dobra

średniopóźna

DK EXPECTATION

klasyczny
+TuYV

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

mała
do średniej

bardzo dobra

wczesna

DK EXPIRO

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

średnia

doskonała

wczesna

DK EXPORTER

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

DK EXPRESSION

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

doskonały

średnia
do dużej

dobra

wczesna

DK EXTENSO

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała
do średniej

doskonała

wczesna

DK EXTERRIER

klasyczny

40

wczesny
lub optymalny

dobry

mała

doskonała

średniopóźna

DK EXTIME

klasyczny

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała
do średniej

doskonała

średniowczesna

DK IMMORTAL CL

Clearfield®1
+TuYV

40

optymalny
lub opóźniony

bardzo dobry

mała
do średniej

doskonała

średniowczesna

DK IMPRESSION CL

Clearfield®1

40

optymalny

bardzo dobry

mała

doskonała

późna

DK PLASMA

tolerancyjny
na kiłę

45

optymalny

bardzo dobry

mała
do średniej

bardzo dobra

średniowczesna

DK PLATINIUM

tolerancyjny
na kiłę

45

optymalny
lub opóźniony

bardzo doby

średnia

bardzo dobra

średniopóźna

niska biomasa

50

wczesny
lub optymalny

średni

mała

doskonała

średniowczesna

Typ
mieszańca

Docelowa
obsada
roślin/m2

Termin siewu

DK EXTRACT

klasyczny

40

DK EXCEPTION

klasyczny

DK EXCITED

Odmiana

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DK SEQUEL

– efektywne wykorzystanie azotu ®1 – zarejestrowany znak towarowy firmy BASF
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   ODMIAN DEKALB
Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Wysokość
roślin

Odporność
na wyleganie

Odporność
na osypywanie

Zawartość
tłuszczu
w nasionach

Tolerancja na
suchą zgniliznę
kapustnych

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

wysoka

bardzo dobra

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

wczesny

wczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

doskonała

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

doskonała

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

bardzo dobra

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

wysoka

bardzo dobra

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

wczesny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

bardzo wysoka

bardzo dobra

średniopóźny

średniowczesny

średniowysokie

średnia

doskonała

średnia

doskonała

późny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

wysoka

doskonała

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

średnia

doskonała

średniowczesny

średniowczesny

wysokie

wysoka

doskonała

wysoka

bardzo dobra

średniopóźny

średniopóźny

wysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

dobra

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskanała

bardzo wysoka

doskonała

średniowczesny

średniowczesny

średniowysokie

wysoka

doskonała

bardzo wysoka

–

średniowczesny

wczesny

średnioniskie

doskonała

doskonała

średnia

bardzo dobra

Mój wybór
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PROGRAM OCHRONY
PREPARATAMI FIRMY BAYER

Insektycydy:

Contans WG
Fungicydy:

Herbicydy:
Buteo Start
Zaprawy:

BBCH

Scenic Gold

–

00–09

10–1214–18

30–39

Przed kiełkowaniem,
przedsiewnie

Kiełkowanie
i wschody

Formowanie rozety
liściowej

Wzrost pędu głównego
(początek formowania łodygi)

Przemyślana strategia ochronna, uwzględniająca wszystkie zagrożenia specyficzne dla
danej uprawy to obecnie podstawa budowania dobrego plonu. Starannie dobrane preparaty,
właściwe dawkowanie, odpowiednie terminy stanowią klucz do sukcesu, który zawiera
najnowszy program ochrony rzepaku firmy Bayer.
Buteo Start – zaprawa insektycydowa
do rzepaku, która zabezpiecza przed śmietką
kapuścianą, pchełką rzepakową, pchełkami
ziemnymi.

D-ACT – technologia stworzona
do ochrony rzepaku przed szkodnikami. Zawiera dwa produkty, każdy
o różnym mechanizmie działania
(kontaktowym i systemicznym):

Scenic Gold – zaprawa fungicydowa do rzepaku, chroniąca przed zgorzelą siewek (powodowaną przez grzyby Phoma lingam, Alternaria
spp.), suchą zgnilizną kapustnych, czernią
krzyżowych, mączniakiem rzekomym krzyżowych.

 ecis Mega 50 EW – środek
D
owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony
do zwalczania szkodników gryzących
i kłująco-ssących w wielu roślinach
rolniczych. Natychmiastowy efekt
działania, szybkie zaprzestanie żerowania przez szkodniki.

Contans WG – środek biologiczny, fungicyd
przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy
pędu roślin przed zgnilizną twardzikową.
Zawiera żywy organizm Coniothyrium minitans.
Zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki
grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodując ich
rozpadanie się i wyniszczenie. Po zastosowaniu
środka nie należy stosować doglebowo
chemicznych środków grzybobójczych,
chroniących rośliny przed szarą pleśnią
i zgnilizną twardzikową.

®2

 estrel 200 SL – skuteczny insekK
tycyd o szerokim spektrum działania,
zarejestrowany w wielu uprawach
przeciwko szkodnikom gryzącym
i ssącym, doskonały do programów
ochrony roślin. Dłuższa ochrona
systemiczna.

®2 – zarejestrowany znak towarowy firmy Nufarm Polska
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

RZEPAKU
Decis Mega
Kestrel
Tilmor
Propulse
Roundup

51

55–59

60

69

70–79

86-88

Pąkowanie
(zielony pąk)

Pąkowanie
(żółty pąk)

Kwitnienie
(otwarte pierwsze kwiaty)

Kwitnienie
(koniec)

Formowanie
i rozwój łuszczyn

Zwalczanie
chwastów i desykacja

Roundup Flex 480
i Roundup 360 Plus – środki chwastobójcze do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
Sprawdzają się w:

Propulse 250 SE – fungicyd o działaniu
układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed chorobami grzybowymi:
zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych,
szarą pleśnią. Środek stosować od fazy
luźnego kwiatostanu do końca fazy
kwitnienia. Aplikować zapobiegawczo lub
po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób.

• zwalczaniu chwastów uniemożliwiających zbiór rzepaku ozimego;
• desykacji plantacji, gdy stan uprawy
lub warunki pogodowe uniemożliwiają
naturalne osiągnięcie jednoczesnej fazy
dojrzałości do zbioru.

Tilmor 240 EC – fungicyd, który
sprawdza się jesienią i wiosną:

Herbicydy zalecane na ścierniska –
po zbiorze roślin uprawnych i przed
rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego oraz innych
chwastów.

• zastosowanie jesienne chroni przed
suchą zgnilizną kapustnych, czernią
krzyżowych i mączniakiem rzekomym,
a także poprawia zimotrwałość roślin
poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi;
• zastosowanie wiosenne zabezpiecza
przed suchą zgnilizną kapustnych,
czernią krzyżowych, szarą pleśnią oraz
wpływa na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, co zmniejsza zagrożenie
wyleganiem.

UWAGA!
W przypadku konieczności wykonania większej
liczby zabiegów stosować przemiennie
z preparatami z innych grup chemicznych.

Więcej informacji na stronie: www.agro.bayer.com.pl

Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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NASIONA DEKALB
INNOWACYJNE ZAPRAWY CHRONIĄ PLON
RZEPAKU JUŻ NA STARCIE.
WYSOKIEJ JAKOŚCI KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY,
ODPOWIEDNIO ZAPRAWIONY JEST PODSTAWOWYM
CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM UZYSKANIE
SATYSFAKCJONUJĄCYCH PLONÓW.
Nasiona rzepaku ozimego marki DEKALB są zabezpieczane zaprawami nasiennymi. Najcenniejsze
odmiany są traktowane Scenic Gold i Buteo Start, aby zapewnić im podwójną ochronę: przed szkodnikami
i chorobami grzybowymi. Takie nasiona łatwo jest rozpoznać po charakterystycznym logo Acceleron Elite
na opakowaniu. Mocny rzepak na starcie to najważniejszy krok w kierunku wysokiego plonu.

Scenic Gold to zaprawa fungicydowa przeciwko
chorobom występującym we wczesnym okresie
rozwoju roślin – zgorzeli siewek, suchej zgniliźnie
kapustnych, czerni krzyżowych, mączniakowi
rzekomemu krzyżowych. Preparat powstał z myślą
o profesjonalnym zaprawianiu nasion rzepaku,
by dać roślinie ochronę od najwcześniejszych
faz rozwoju. Starannie dobrany skład, poprzez
połączenie dwóch substancji aktywnych:

fluopilkolidu oraz fluoksastrobiny, gwarantuje
szerokie spektrum zwalczania grzybów.
Scenic Gold wykazuje dwa mechanizmy
działania: aktywność układową i wgłębną.
Jego zastosowanie minimalizuje ryzyko infekcji
patogenami występującymi zarówno w glebie,
jak i na powierzchni nasion. Zapewnia efektywną
ochronę nasion i siewek oraz wyrównane wschody.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

ZAPRAWIANE W NAJWYŻSZYCH
STANDARDACH JAKOŚCI

Buteo Start to innowacyjna zaprawa, która jesienią
skutecznie zabezpiecza plantacje przed pchełkami
ziemnymi i rzepakowymi oraz śmietką kapuścianką.
Preparat zawiera substancję aktywną – flupyradifuron.
Substancja spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa
środowiska, uwzględniając w tym wszystkie owady pożyteczne,
nie tylko zapylacze. Opracowano ją, inspirując się naturalnym
produktem – stemofoliną (pochodzącą z azjatyckiej rośliny
Stemona japonica). Preparat oddziałuje selektywnie na określone
gatunki szkodników. Tym samym wpływa na prawidłowe
zasiewy rzepaku, zapewniając plantatorom niezawodne
wsparcie w zwalczaniu specyficznych szkodników.
Flupyradifuron to nowa substancja, która do tej pory nie
występowała w żadnym innym środku owadobójczym
na świecie. Produkt Buteo Start jest całkowicie innowacyjnym
i nowatorskim narzędziem w walce z pchełkami i owadami
ssącymi w uprawie rzepaku ozimego. Znacząco ogranicza
wielkość uszkodzeń roślin spowodowanych wczesnym
wystąpieniem najważniejszych szkodników, na podobnym
poziomie jak preparaty z grupy neonikotynoidów.

WYSIEWAJ NASIONA Z ZACHOWANIEM STANDARDÓW
BEZPIECZEŃSTWA
 Zaczynaj pracę od zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na worku
i postępuj zgodnie z instrukcją bezpiecznego stosowania zaprawionych nasion.
 
Sprawny siewnik skalibruj pod kątem wymaganej normy wysiewu.
 Podczas pracy z nasionami (otwierania worków, napełniania i opróżniania siewnika,
pracy maszyny) uważaj na pylenie.
 Podczas siewu zapewnij dobre zagłębienie nasion w glebie.
 
Kontroluj prędkość wiatru. Nie siej zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru
przekracza 3 m/s oraz w pobliżu kwitnących upraw.
 
Chroń ptaki i ssaki. Po wysiewie sprawdź, czy na powierzchni gleby nie pozostały
zaprawione nasiona.

Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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CYFROWA PLATFORMA
ROLNICZA
BUDUJ PRZEWAGĘ
KONKURENCYJNĄ RZEPAKU
Wielu plantatorów uprawiajacych rzepak z powodzeniem wykorzystuje cyfrowe narzędzia w codziennej pracy. Pomimo dostępu
do technologii ostateczne decyzje i tak podejmuje rolnik. Ich skutki
odzwierciedlają uzyskane plony, dlatego aby je systematycznie zwiększać,
niezbędne jest wspieranie procesu decyzyjnego sprawdzonymi narzędziami.
Climate FieldView™ wspiera plantatorów w optymalizacji produkcji rzepaku. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych
systemów rolnicy mają lepszy wgląd w stan swoich pól i mogą podejmować bardziej świadome decyzje operacyjne.
Skutkuje to lepszymi działaniami w zakresie wyboru najlepszych odmian rzepaku, optymalizacji plonów, wzrostu wydajności i opłacalności produkcji w sposób zrównoważony.

KROK PIERWSZY:
Zgromadź wszystkie dane w jednym miejscu

Chwila prawdy – analiza plonów

FieldView™ pomaga w gromadzeniu, przechowywaniu i analizie informacji zbieranych przez cały sezon na
koncie użytkownika. Urządzenie FieldView Drive™,
podłączone do portu diagnostycznego maszyny, umożliwia gromadzenie oraz wizualizowanie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z pracy maszyn rolniczych
bezpośrednio z pola.

Analiza plonów jest jednym z najważniejszych elementów w procesie decyzyjnym. Wszystkie praktyki agronomiczne wpływają na plon, jednak na różne sposoby.
Mapy plonu dostępne na koncie FieldView™ nie tylko
wskażą, które odmiany rzepaku marki DEKALB lub
miejsca na polu były bardziej plonotwórcze, ale dzięki
pozostałym informacjom pochodzącym np. z siewnika
określą, która odmiana lub jaka gęstość siewu okazała
się najbardziej efektywna. Dotyczy to również zmiennego nawożenia oraz stosowania różnych dawek czy terminów aplikacji środków ochrony roślin. Najważniejszy
cel tego działania to uniknięcie praktyk prowadzących
do strat i przyjęcie rozwiązań prowadzących do najlepszych plonów.

KROK DRUGI:
Twórz własne zalecenia aplikacyjne
FieldView™ oferuje świetne rozwiązania służące zarządzaniu zmienną żyznością pól. Mając dostęp do bieżących oraz
historycznych map wegetacji i zdrowotności roślin rzepaku,
użytkownik tworzy mapy aplikacyjne dla precyzyjnych opryskiwaczy oraz rozsiewaczy nawozowych. Na ich podstawie
stosowanie nawozów, środków ochrony roślin i innych produktów - odbywa się w miejscach określonych przez mapę
oraz w ilości uwzględniającej kondycję roślin.

KROK TRZECI:
Przegląd pól, czyli rozwiązywanie
problemów
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KROK CZWARTY:

Z reguły uszkodzenia na plantacji spowodowane przez szkodniki, choroby lub inne zdarzenia (np.: placowe wypadnięcia
roślin lub obniżona obsada z powodu złego przezimowania)
zauważa się po tym, jak wystąpią. Funkcja podglądu pól
FieldView™ pomaga rolnikowi znaleźć te problematyczne
obszary i podjąć działania, np. stymulowanie pozostałych
roślin rzepaku do intensywniejszego rozwoju pędów bocznych, a więc zanim będzie za późno. Mapy satelitarne
oszczędzają czas i zasoby oraz pomagają rolnikom od razu
zlokalizować miejsce, w którym muszą interweniować.

KROK PIĄTY:
Zacznij z FieldView™ – już teraz!
Wystarczą trzy proste kroki: na stronie
www.climatefieldview.com.pl utwórz konto,
wpisz swoje pola i pobierz aplikację.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO: 22 124 42 65
Wiecej informacji o Climate FieldViewTM
www.climatefieldview.com.pl
lub bezpośrednio u przedstawicieli Bayer:
www.agro.bayer.com.pl
© 2019 The Climate Corporation International
The Climate Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone
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602 574 070

Marlena Marczyńska 

721 551 651
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606 392 192
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Marta Stadnikiewicz 
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Przemysław Traczyński 
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604 149 063
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PROFESJONALNE
DORADZTWO
Najnowsze informacje o odmianach,
plonowaniu i dostępności rzepaku

DEKALB

Skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym
z Twojego regionu, infolinia:

+48 600 294 400

sprawdź na:

www.dekalb.pl, www.agro.bayer.com.pl
DEKALB Polska
		

Bayer Crop Science Polska

Wszystkie informacje dotyczące produktów, przekazane przez spółkę Bayer albo jej pracowników lub przedstawicieli, ustnie
lub na piśmie w niniejszym katalogu, zostały podane w dobrej wierze, ale nie należy ich traktować jako gwarancji lub
oświadczenia grupy Bayer w odniesieniu do właściwości lub przydatności tych produktów, na właściwości te mogą mieć
bowiem wpływ lokalne warunki klimatyczne i inne czynniki. Bayer nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie informacje.
Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z Bayer, chyba że podano inaczej na piśmie. Ze środków ochrony roślin
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole
ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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