DEKALB – JEDINEČNÁ ŘEŠENÍ
PRO VAŠE JEDINEČNÉ POLE.

®

ŘEPKA DEKALB

Katalog 2019

Souhrnný přehled hybridů řepky
DEKALB® pro rok 2019

Choroby

Zimovzdornost

středně pozdní

rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

vysoký

DK EXPANSION

středně
raný

15. 8.–
31. 8.

středně raný

středně
rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
vysoký

DK EXOTTER

středně
raný

15. 8.– raný až středně
25. 8.
raný

rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
vysoký

DK EXLIBRIS

raný

15. 8.– raný až středně
31. 8.
raný

středně
rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

středně
vysoký

středně
pozdní

20. 8.–
31. 8.

středně raný

středně
rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

vysoký

středně
raný

10. 8.–
5. 9.

středně raný

středně
rychlý až
rychlý

velmi
dobrá

výborná

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
vysoký

středně
raný/
pozdní

15. 8.–
31. 8.

středně pozdní
až pozdní

středně
rychlý

výborná

dobrá

velmi
dobrá

výborná

středně
vysoký

středně
pozdní

15. 8.–
31. 8.

středně raný

středně
rychlý

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

středně
vysoký až
vysoký

středně
raný

15. 8.–
25. 8.

středně raný

středně
rychlý

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

středně
vysoký až
vysoký

DK IMPERIAL CL

středně
raný/
pozdní

10. 8.–
28. 8.

středně pozdní
až mírně
pozdnější

rychlý až
středně
rychlý

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

středně
vysoký až
vysoký

DK IMPRESSION CL

středně
raný

10. 8.–
28. 8.

středně pozdní

rychlý až
středně
rychlý

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

velmi
dobrá

středně
vysoký

DK EXECTO
DMH440*
NOVINKA

DK SEQUEL

DK PLATON
NOVINKA

DK PLATINIUM

* Hybrid k dispozici pro poloprovozní ověřování. Pro pěstování bude k dispozici
po registraci v EU katalogu (předpokládaný termín jaro 2019).

Obsah oleje

Podzimní vývoj

10. 8.–
5. 9.

Pukání šešulí

Počátek jarního
růstu

středně
raný

Poléhání

Optimální termín
setí

DK EXCEPTION

Hybrid

Ranost

Odolnosti

Klíčové vlastnosti hybridů DEKALB®

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

Tato geneticky podmíněná rezistence minimalizuje
výnosové ztráty a eliminuje výdrol v době po sklizni
řepky.

Kombinace RLM7 genu a polygenní rezistence
vytváří výjimečnou a trvanlivou odolnost vůči
phomové infekci.

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV

STABILITA VÝNOSU

Výborný zdravotní stav rostliny je dán genetickou
výbavou a možnostmi šlechtění řepky.

Hybridy DEKALB® vykazují stálou úroveň výkonu bez
ohledu na ročník nebo půdně-klimatické podmínky.

ŽIVOTASCHOPNOST

ZIMOVZDORNOST

Dokázaná schopnost vytvořit dostatečně vyvážený
poměr mezi kořenovým systémem a nadzemní částí,
což řepce umožňuje přežívat a růst i v náročnějších
podmínkách.

Rostliny jsou schopny zůstat déle v dormanci,
což hybridům zabezpečuje přežívat v chladných
klimatických podmínkách.

RANÁ SKLIZEŇ

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

Rané dozrávání i sklizeň úrody umožňuje pěstiteli
lépe připravit pole pro následnou plodinu.

Stabilně vysoký obsah oleje je přidanou hodnotou
řepky.

OPTIMALIZACE VÝŽIVY

RYCHLÝ PODZIMNÍ VÝVOJ

Optimalizace výživy porostu řepky je základem
profitability pěstitele. Hybridy DEKALB® jsou
schopné dosáhnout špičkového výkonu bez ohledu
na to, zda je dusík v optimálním nebo limitním
množství.

Schopnost rychlého zapojení porostu na podzim
zabezpečuje možnost širokého termínu výsevu
řepky, resp. vysetí řepky až po nastolení vhodných
podmínek pro tento výsev.

ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI
NÁDOROVITOSTI

NÍZKOOBJEMOVÉ ŘEPKY

ENERGIE RŮSTU

ODOLNOST VŮČI VIRU ŽLOUTENKY
VODNICE (TuYV)

Nízká výška rostlin umožňuje jednodušší zpracování
hmoty v době sklizně a snadnější vjezd do porostu.

DEKALB HYBRIDY jsou Vaším spolehlivým
partnerem na cestě k výnosu

Chcete mít jistotu stabilně nadprůměrných výnosů
bez ohledu na ročníkové vlivy?

DK EXCEPTION

str. 6–7

Chcete vytěžit maximální výnos ze svého
pozemku?

DK EXPANSION

str. 8–9

Hledáte bojovníka se stresem nejen ze sucha,
navíc s vysokým výnosem?

DK EXOTTER

str. 10–11

Potřebujete rozložit sklizeň a neshodit přitom
vysokou výnosovou laťku?

DK EXLIBRIS

str. 12–13

Rádi překonáváte výnosové hranice a zkoušíte
nové hybridy?

DK EXECTO
DMH440*

str. 14–15

Oceníte snadnou sklizeň, minimální posklizňové
zbytky a zimovzdornost?

DK SEQUEL

str. 17

Obáváte se výnosových ztrát díky možnému
výskytu nádorovitosti?

DK PLATON,
DK PLATINIUM

str. 21

Máte problematické pozemky, kde preemergentní
aplikace není dostatečně účinná?

DK IMPERIAL CL
DK IMPRESSION CL

str. 24

* Hybrid k dispozici pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici
po registraci v EU katalogu (předpokládaný termín jaro 2019).

str. 16

str. 22

str. 25

Řepka - systém ošetření

Výhodné balíčky
Biscaya

10

Proteus

40

Biscaya

10

l

50

l

40
l

5

l

l

l

Propulse

Sleva 5 %

Tilmor

Sleva 6 %

Proteus

Sleva 3 %

DK EXCEPTION
HYBRID PROVĚŘENÝ PĚSTITELI V PRAXI

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

ŽIVOTASCHOPNOST

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

ČR 2015

RANOST

středně raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.–5. 9.

PODZIMNÍ VÝVOJ

rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně pozdní

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

OBSAH OLEJE

vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

velmi dobrá

PŘEDNOSTI
Nejpěstovanější hybrid na velkých polích v ČR v letech 2016–2018.
Stabilita vysokých výnosů v provozních podmínkách potvrzena třemi klimaticky různorodými ročníky
(sklizeň 2016, 2017, 2018).
Nejvýnosnější odrůda českých polí za poslední 3 roky (vítěz kategorie „velkých odrůd“ v praxi u členů
Svazu).
Adaptabilita na různé půdní podmínky podpořená vynikajícím zdravotním stavem.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Vysoce přizpůsobivý hybrid vhodný pro všechny oblasti
pěstování řepky
• Díky vyváženému poměru nadzemní a podzemní části úspěšně
zvládne i náročnější podmínky (např. nižší přísun srážek, horší,
méně strukturované půdy).
• Vhodný pro všechny úrovně intenzity pěstování,
nadprůměrných výnosů dosahuje už při základní
agrotechnice.

• Vyznačuje se vynikajícím zdravotním stavem.
• Díky rychlému podzimnímu vývoji je vhodnou volbou i pro
pozdní setí.
• Velmi dobře přezimuje a na jaře se vyznačuje pozvolným
restartem.
• Doporučený výsevek při optimálním termínu setí je 450 tis.
semen/ha.

DK EXCEPTION
HYBRID PROVĚŘENÝ PĚSTITELI V PRAXI

DK EXCEPTION – VÝNOSNÝ, NENÁROČNÝ, EKONOMICKÝ
DK EXCEPTION – 1. MÍSTO V KATEGORII „VELKÝCH ODRŮD“
V PRAXI ČLENŮ SVAZU, SKLIZEŇ 2018

Zdroj: SPZO, „velké odrůdy“ v praxi členů Svazu, rok 2017/18.

DK EXCEPTION – 1. MÍSTO V KATEGORII „VELKÝCH ODRŮD“
V PRAXI ČLENŮ SVAZU, SKLIZEŇ 2017

Zdroj: SPZO, „velké odrůdy“ v praxi členů Svazu, rok 2016/17.

DK EXCEPTION – 1. MÍSTO V KATEGORII „VELKÝCH ODRŮD“
V PRAXI ČLENŮ SVAZU, SKLIZEŇ 2016

Zdroj: SPZO, „velké odrůdy“ v praxi členů Svazu, rok 2015/16.

Více na www.dekalb.cz

* Srovnání na průměr „velkých odrůd“ v praxi
členů Svazu v letech 2016, 2017, 2018.

DK EXPANSION
VÝNOSOVÝ FENOMÉN

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

ŽIVOTASCHOPNOST

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

FR 2016

RANOST

středně raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

OBSAH OLEJE

velmi vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná

PŘEDNOSTI
Naprosto výjimečný genetický výnosový potenciál.
Schopnost maximálního využití přidaného dusíku, který promění v růst ve výnosu.
Nadprůměrná houževnatost a životaschopnost i ve stresových podmínkách.
Výrazně vysoká odolnost vůči samovolnému pukání šešulí v plné zralosti.
Vysoká olejnatost.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid doporučený zejména pro kvalitní a intenzivní
agrotechniku, kde naplno rozvine svůj výnosový potenciál.
• Maximální návratnost investice a schopnost optimalizace
využití přidaného dusíku – promění jej na objem hmoty,
podporuje intenzitu větvení, produkci šešulí a to
i ve stresovém období.
• Maximálního navětvení výnosotvorných větví dosahuje
na nepřehuštěných porostech.

• Výnos oleje roste přímo úměrně s intenzitou pěstování.
• Vynikající geneticky zakomponovaný zdravotní stav poskytuje
rostlinám ochranu porostu v průběhu celé vegetace.
• Hybrid vhodný do všech oblastí pěstování řepky.
• Doporučený výsevek v optimálním termínu setí: 400–450 tis.
semen.

DK EXPANSION
VÝNOSOVÝ FENOMÉN

DK EXPANSION – ŘEPKOVÉ POKUSY A VELKÁ POLE, SKLIZEŇ 2017 A 2018
TUPADLY

5,06 t/ha
51 ha

SKALSKO

4,92 t/ha
54 ha

DUBENEC

5,82 t/ha

ZALOŇOV

6,29 t/ha

MARKOVICE

ZALOŇOV

4,27 t/ha

7,71 t/ha

50 ha

HLAVNICE

5,46 t/ha
KOBEŘICE

5,78 t/ha

SKALSKO

4,52 t/ha
41 ha

LOŠTICE

OSÍČKO

6,33 t/ha

4,93 t/ha

STUDENĚVES

4,91 t/ha

KOKORY

4,36 t/ha
16 ha

BRÁZDIM

KELČ

4,70 t/ha
95 ha

5,41 t/ha

POLNÁ

VÍTONICE

5,61 t/ha

5,00 t/ha
KVASICE

LIŠOV

VENDOLÍ

OŘECHOV

4,60 t/ha

3,91 t/ha

4,64 t/ha

100 ha

Zdroj: Monsanto, poloprovozní a interní pokusy.

MAREFY

3,82 t/ha

LOUKOV

3,86 t/ha
RATAJE

VENDOLÍ

4,89 t/ha

5,20 t/ha
4,98 t/ha
19 ha

LOUKOV

5,23 t/ha

RATAJE

4,75 t/ha
17 ha

Sklizeň 2017 (poloprovozní plochy)
Sklizeň 2018 (poloprovozní plochy)
Sklizeň 2018 (provozní plochy)

Více na www.dekalb.cz

DK EXPANSION
je novinkou
v kategorii velkých
odrůd SPZO
při sklizni 2018
s průměrným výnosem
3,74 t/ha
na 6 621 ha!

DK EXOTTER
BOJOVNÍK SE STRESEM NEJEN ZE SUCHA

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

RANÁ SKLIZEŇ

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

ČR 2017

RANOST

středně raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–25. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

raný až středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

OBSAH OLEJE

velmi vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná

PŘEDNOSTI
Špičkový výnos i v extrémních ročnících s nedostatkem srážek.
Bez problémů zvládá i stres způsobený příchodem pozdních jarních mrazíků.
Vyrovnaný vitální porost odolný vůči chorobám a poléhání.
Časně dozrávající hybrid umožňuje brzkou sklizeň.
Vysoký obsah a kvalita oleje v dosaženém výnosu.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid, který patří k ranějším v portfoliu, má středně vysoké
rostliny odolné vůči poléhání.

• Vhodný pro pěstitele, kteří se soustředí na obsah i kvalitu
oleje.

• Pěstitel může očekávat kompaktní, vyrovnaný porost, který
brzy dozrává a dává tak prostor k časné sklizni.

• Hybrid je geneticky naprogramován pro dokonalou
optimalizaci využití živin na stanovisku.

• Bez problému se vyrovná i s nestandardním stresovým
obdobím bez dostatečného množství srážek.

• Doporučený výsevek při optimálním termínu setí 450–500 tis.
semen.

DK EXOTTER
BOJOVNÍK SE STRESEM NEJEN ZE SUCHA

DK EXOTTER – VYSOKÝ VÝNOS A MIMOŘÁDNÁ OLEJNATOST
DK EXOTTER – VÝNOS SEMEN [t/ha]

VÍTĚZ
POP SPZO
2017/2018
sortiment A,
použitelné lokality

Zdroj: POP SPZO 2017–2018, sortiment A.

DK EXOTTER – BOJOVNÍK SE SUCHEM
DK EXOTTER – VÝNOS SEMENE NA PRŮMĚR [%]

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–2017, teplá oblast.

Více na www.dekalb.cz

DK EXLIBRIS
RANÝ PREDÁTOR

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

RANÁ SKLIZEŇ

NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

ČR 2018

RANOST

raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

raný až středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

rané

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

PŘEDNOSTI
Raný hybrid s výjimečně vysokým výnosovým potenciálem.
Nižší vzrůst = snadná sklizeň a méně posklizňových zbytků.
Určený pro časnou sklizeň.
Výborný výkon v chladných, ale i v sušších oblastech (prověřeno pěstitelskou sezónou 2017/18).
Špičkový zdravotní stav úspěšně vzdoruje i vyššímu tlaku chorob.
Přirozená genetická odolnost vůči nežádoucímu praskání šešulí před sklizní.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Vysoká míra adaptability, vhodný do všech oblastí pro
pěstování řepky.

• Přidané vstupy se projeví nejen na výnosu semene ale
i na kvalitě a množství oleje.

• Kombinace ranosti a nižšího vzrůstu umožňuje optimalizovat
agrotechniku, ulehčí pojezd v porostu, zkrátí vegetační dobu
bez negativního vlivu na výnos!

• Doporučený výsevek bez ohledu na termín setí: 500 000
semen/ha.

• Vhodný i do extrémních podmínek (sušší oblasti) nebo
do chladných oblastí (díky kratší vegetační době).

DK EXLIBRIS
RANÝ PREDÁTOR

DK EXLIBRIS – VÝNOSOVÉ VÝSLEDKY ZE SKLIZNĚ 2018, POLOPROVOZ, PROVOZ
CHORUŠICE

ČERVENÉ JANOVICE

5,05 t/ha

5,15 t/ha

106 % *

104 % *

LIBĚŠICE

VELIM

DUBENEC

ZALOŇOV

5,37 t/ha

4,59 t/ha

5,79 t/ha

6,20 t/ha

102 % *

101 % *

109 % *

103 % *

SLOVEČ

ŽICHLÍNEK

4,30 t/ha

5,03 t/ha

108 % *

106 % *

BÍLOVSKÁ

5,88 t/ha

KVASICE

102 % *

5,62 t/ha
110 % *

KLADRUBSKÁ

LOUKOV

4,80 t/ha
103 % *

5,57 t/ha

PUCLICE

ROSTĚNICE

110 % *

5,05 t/ha

5,41 t/ha

45 ha

117 % *

VSTIŠ

BŘILICE

POLNÁ

NOVÉ MĚSTO N. M.

3,66 t/ha

4,92 t/ha

5,63 t/ha

5,61 t/ha

107 % *

105 % *

103 % *

Poloprovozní ověřování Monsanto, 2017/18

POP SPZO sortiment A, 2017/18

Poloprovozní pokusy Agrada

Provozní plochy

DK EXLIBRIS

Více na www.dekalb.cz

106 % *

* Srovnání na průměrný výnos
pokusu v procentech.

DK EXLIBRIS

DK EXECTO
NEOMEZENÝ VÝNOS

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

ŽIVOTASCHOPNOST

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

ČR 2017

RANOST

středně pozdní

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

20. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

OBSAH OLEJE

vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

PŘEDNOSTI
Hybrid nové generace s extrémně vysokým produkčním potenciálem.
Mimořádně velký počet plných šešulí.
Geneticky naprogramovaná vysoká HTS.
Zvýšená odolnost vůči poléhání a to i přes vyšší vzrůst.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid určený pro vysoký stupeň intenzity pěstování.
• Doporučený na pozemky, které vám umožní dosáhnout se
správným hybridem výnosového maxima.
• Hybrid je charakteristický mírně pozdnějším nástupem
a zapojením porostu na podzim, je však stoprocentně včas
připraven na přezimování.
• Vynikající zdravotní stav dokonale podpoří pozvolné dozrávání
hybridu.

• Hybrid má velmi vyvinutou schopnost bohatého větvení
a tvorby velkého počtu výnosotvorných šešulí.
• Přirozené dozrávání a maximalizaci výnosu podporuje
i mimořádná odolnost vůči předčasnému pukání šešulí,
eliminuje nechtěný předčasný výdrol!
• Doporučený výsevek v optimálním termínu setí: 400–450 tis.
semen.

DK EXECTO
NEOMEZENÝ VÝNOS

DK EXECTO – VÝNOS S POTENCIÁLEM
DK EXECTO – VÝNOS SEMENE VS. PRŮMĚR LOKALITY

Zdroj: POP SPZO 2017/18, sortiment B, vybrané lokality.

Více na www.dekalb.cz

DMH440*

NOVINKA 2019

VÝNOSOVÁ SMRŠŤ

* Hybrid k dispozici pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici po registraci v EU katalogu (předpokládaný termín jaro 2019).

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

ODOLNOST VŮČI VIRU
ŽLOUTENKY VODNICE
(TuYV)

OPTIMALIZACE VÝŽIVY

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

REGISTRACE

předpoklad EU 2019

RANOST

středně raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.–5. 9.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý až rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

rané až středně rané

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

OBSAH OLEJE

velmi vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

výborná

PŘEDNOSTI
Extrémně produktivní hybrid opět posouvá výnosové laťky napříč Evropou.
Rezistentní vůči viru žloutenky vodnice (TuYV).
Abnormálně vysoká odolnost proti nežádoucímu samovolnému praskání šešulí před sklizní.
Výjimečná zimovzdornost testovaná v podmínkách suché, kontinentální zimy na Ukrajině či Turecku.
Vysoká odolnost vůči Phomě.
Kvalitní, nadprůměrný obsah oleje.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid doporučený do různých oblastí pro pěstování řepky.
• Vhodný jak pro standardní, tak pro vyšší intenzitu pěstování.
• Optimálně hospodaří s přidanými vstupy, ale podá vysoký
výnosový standard i v případě limitního množství dusíku.

• Velmi dobře zapojený porost připravený překonat i nepříznivé
podmínky v zimním období.
• Vyrovnaný porost bez tendence k poléhání.
• Doporučený výsevek v optimálním termínu setí: 450 tis.
semen/ha.

DK SEQUEL
POLOTRPASLÍK DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

CHARAKTERISTIKA
NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

ZIMOVZDORNOST

ŽIVOTASCHOPNOST

PŘEDNOSTI

REGISTRACE

FR 2017

RANOST

středně raná až pozdní

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

výborná

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně pozdní až pozdní

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

Extrémně vysoká zimovzdornost.

• Hybrid nižšího vzrůstu s dobrým managementem zpracování
posklizňových zbytků.

Nízký vzrůst nelimitující výnos.

• Mimořádně zimovzdorný hybrid, překoná i extrémní výkyvy.

Absolutní jistota nepoléhání.

• Pozvolný nástup jednotlivých vývojových fází mu dává
dostatečný čas na restart, není nutné na jaře aplikovat
regulátor růstu.

Méně hmoty = rychlá, efektivní sklizeň.
Snadná prostupnost porostu = jednodušší
ošetření.

• Pro svou adaptabilitu je vhodný kromě tradičních oblastí pro
pěstování řepky i do vyšších poloh a okrajových oblastí.
• Výborný výnosový předpoklad již od střední míry intenzity
pěstování.

NOVÝ STANDARD
OCHRANY OSIVA ŘEPKY

• základ fungicidní ochrany
včetně plísně zelné
• záruka vyvážené
konkurenceschopnosti rostlin
• podpora kvality a rychlosti
vzcházení

cropscience.bayer.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Scenic ® Gold je kombinované fungicidní mořidlo k ochraně proti houbovým patogenům
řepky olejky, hořčice, ředkve olejné, řepice olejné a hořčice sarepské. Je kombinací dvou
odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, které jsou poprvé použity pro
moření řepky v EU.

Spolehlivé řešení proti důležitým patogenům
vzcházející řepky olejky
• Leptosphaeria maculans, Phoma lingam - způsobuje fómovou hnilobu a později skvrnitost listů,
je součástí komplexu chorob způsobujících padání klíčních rostlin
• Alternaria brassicae - je původcem hniloby mladých rostlin a listové skvrnitosti
• Hyaloperenospora brassicae - způsobuje první projevy plísně zelné na děložních a prvních pravých listech
• Rhizoctonia solani - obecný patogen, důležitý prvek v komplexu padání klíčních rostlin

Charakteristika účinných látek
Fluopicolide 200 g/l

Fluoxastrobin 150 g/l

Proti houbovým patogenům skupiny Oomycetes

Širokospektrální účinná látka

Konzistentní vysoká preventivní účinnost

Kontaktní působení

Antisporulační efekt, kurativní potenciál

Penetruje do ošetřeného osiva
- zajišťuje ochranu v průběhu vzcházení

Proč žádat Scenic® Gold na vašem osivu?
• podporuje kvalitu a rychlost vzcházení
• zaručuje vyváženou konkurenceschopnost rostlin
• zajišťuje základ zdravého a vyrovnaného porostu
• zabraňuje šíření populací houbových patogenů do pozdějších růstových fází rostlin

Výborná ochrana proti hlavním chorobám
klíčících rostlin řepky
Scenic® Gold

% účinnost na hlavní choroby

EU Market standard *
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81,2

77,9

74,1
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59,1

57,6

40

51,8

46,0

20
0
Phoma
(6 nádobových pokusů)

Phoma
(8 polních pokusů)

Alternaria
(9 nádobových pokusů)

Alternaria
(2 polní pokusy)

Zdroj: Výsledky registračních pokusů 2015–2016
Vydání: 3/2019

cropscience.bayer.cz

* EU Market standard - ukončení prodeje 1/2020

NÁDOROVITOST ŘEPKY
Nádorovité onemocnění kořenů způsobené půdním patogenem Plasmodiophora brassicae je stále častěji
diskutovaným tématem, které proniká i do oblasti celosvětového pěstování řepky. I v České republice existuje řada
lokalit, které se s tímto problémem potýkají. Dostupná agronomická řešení jsou pro pěstitele často pouze částečná
vzhledem k faktu, že nádorovitost je schopna v půdě setrvat více než 15 let.
Ideálním, ekonomickým řešením v takto zatížených oblastech je pěstování speciálních odrůd rezistentních vůči této
chorobě.

DEKALB® nabízí řešení v podobě specifických odrůd jako je DK PLATINIUM nebo novinka
DK PLATON.
DK PLATINIUM – VÝNOSY V POSTIŽENÝCH LOKALITÁCH

VALDICE

VALDICE

4,17 t/ha

3,50 t/ha

Rok sklizně 2016

Rok sklizně 2018

VELIM

OPAVICE

SMOLKOV

4,11 t/ha

3,30 t/ha

3,48 t/ha

Rok sklizně 2018

Rok sklizně 2018

Rok sklizně 2017

nezamořeno
1–5
6–10
11–15
16–25

RANTÍŘOV

4,68 t/ha

Rok sklizně 2017

Zdroj: interní pokusy Monsanto, SPZO, poloprovozní polní pokusy
s odrůdami řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae 2015/16,
2017/18.

DK PLATON

NOVINKA

ŘEŠENÍ PŘI PROBLÉMECH S NÁDOROVITOSTÍ

CHARAKTERISTIKA
ZVÝŠENÁ ODOLNOST
VŮČI NÁDOROVITOSTI

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

STABILITA VÝNOSU

RYCHLÝ PODZIMNÍ
VÝVOJ

REGISTRACE

Německo 2018

RANOST

středně pozdní

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

velmi dobrý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká až nižší

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

velmi odolná

PŘEDNOSTI
Kombinace vysokého výnosu a špičkového zdravotního stavu.
Specifická vysoká odolnost proti všem typům nádorovitosti kořenů řepky.
Maximálně zvýšená odolnost proti Phomě a Verticillium.
Vyrovnaný porost, rostliny s pevnými stonky.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid určený pro oblasti s výskytem nádorovitého
onemocnění kořenového systému (Plasmodiophora).

• Vyznačuje se poměrně rychlým podzimním růstem; pěstitel
může před zimou počítat s dobře zapojeným porostem.

• Díky komplexnímu zdravotnímu balíčku a vysokému
výnosovému potenciálu umožňuje vytěžit z problematických
polí maximum.

• Při setí v optimálním termínu doporučený výsevek 450–500
tis. semen.

DK PLATINIUM
DOKONALÁ REZISTENCE

CHARAKTERISTIKA
ZVÝŠENÁ ODOLNOST
VŮČI NÁDOROVITOSTI

RYCHLÝ PODZIMNÍ
VÝVOJ

NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

ZIMOVZDORNOST

REGISTRACE

EU 2016

RANOST

středně raný

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–25. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

velmi dobrá až dobrá

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

PŘEDNOSTI
Velmi vysoká míra tolerance vůči nádorovitosti kořenů řepky.
Výborný zdravotní stav.
Nadprůměrná adaptabilita na různé klimatické podmínky (bojovník se suchem i chladem).
Vitální hybrid s výborným zapojením porostu na podzim.
Nižší vzrůst, který eliminuje množství posklizňových zbytků.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

DK PLATINIUM – REZISTENCE PROTI NÁDOROVITOSTI,
NAPADENÍ ROSTLIN NA PODZIM (ID%)

• Hybrid doporučený do oblastí s potvrzeným výskytem
nádorovitosti kořenového systému.
• Lze doporučit jako preventivní opatření proti zavlečení této
choroby na rizikové pozemky.
• Vysoká míra adaptability na půdní podmínky, snadno se
vypořádá i s těžkými či nestrukturními půdami.
• Vytváří kompaktní porost s rostlinami nižšího vzrůstu,
umožňuje tak snadnější prostupnost a sklizeň.
• Nemá tendence k poléhání.
Zdroj: Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora
brassicae ve Valdicích 2015/2016, V. Řičařová, J. Kazda, ČZU Praha, katedra ochrany rostlin.

Kombinace vysoké výkonnosti genetických
vlastností DEKALB hybridů
s jedinečnou technologií herbicidů
je tou správnou odpovědí na výzvy
při pěstování řepky.
Přínosy:
Flexibilní kontrola růstu obtížných plevelů.
Široké spektrum plevelů, které lze kontrolovat
postemergentním ošetřením herbicidy.
Více času na rozhodnutí o aplikaci herbicidu.
Vyšší výkonostní možnosti CL hybridů oproti konvenčním
díky vyšší toleranci ke způsobům kontroly růstu plevelů.
Technologie Clearfield eliminuje negativní účinky
na životní prostředí.

Porovnání výnosů semen jednotlivých variant (%):

Zdroj: Clearfield pokusy SPZO 2015/16, Humpolec a Krásné Údolí.

Do technologie Clearfield jsou k dispozici výkonné CL hybridy, které mohou
směle konkurovat předním konvenčním hybridům!

DK IMPERIAL CL
FLEXIBILNÍ KONTROLA PLEVELŮ A ÚRODY

CHARAKTERISTIKA
ŽIVOTASCHOPNOST

ODOLNOST VŮČI
PHOMĚ

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

EU 2016

RANOST

středně raná až pozdní

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.– 28. 8.

ENERGIE PŘI ZAPOJENÍ POROSTU

výborná až vysoká

NÁCHYLNOST NA PRODLUŽOVÁNÍ
STONKU NA PODZIM

malá až nízká

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

RANOST JARNÍHO RESTARTU

středně pozdní až mírně
pozdnější

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

PEVNOST STONKU

dobrá až vysoká

VÝŠKA ROSTLINY

vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá až vysoká

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

dobrá až nízká

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

středně vysoká

PŘEDNOSTI
Nový, výkonný CL hybrid kombinuje vysoký výnos semene i oleje.
Vynikající zdravotní stav podpořený přirozeným genem odolnosti vůči Phomě.
Nadprůměrná odolnost vůči předčasnému nežádoucímu pukání šešulí.
Vitální hybrid s rychlým podzimním startem.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid vhodný do široké škály pěstebních podmínek.
• Ideální řešení pro lokality se zvýšeným tlakem plevele.
• Kombinace genetického potenciálu s přípravkem Cleravis má
pozitivní odezvu ve stabilitě a výšce výnosu.

Více na www.dekalb.cz

• Díky odolnosti vůči samovolnému pukání šešulí v plné zralosti
poskytují hybridy větší flexibilitu pro sklizňový management
a snižuje výnosové ztráty.

DK IMPRESSION CL
STABILNÍ VÝNOS I V CHLADNÝCH OBLASTECH

CHARAKTERISTIKA
ENERGIE RŮSTU

ŽIVOTASCHOPNOST

STABILITA VÝNOSU

REGISTRACE

PL 2013

RANOST

středně raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.– 28. 8.

ENERGIE PŘI ZAPOJENÍ POROSTU

výborná až vysoká

NÁCHYLNOST NA PRODLUŽOVÁNÍ
STONKU NA PODZIM

malá až nízká

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

RANOST JARNÍHO RESTARTU

středně pozdní

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

PEVNOST STONKU

dobrá až vysoká

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká až vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá až vysoká

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

dobrá až nízká

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

středně vysoká

PŘEDNOSTI
Stabilní, vyrovnaný výnos v různých půdně-klimatických podmínkách.
Možnost dokonalé kontroly širokého spektra plevelů.
Ideální řešení do chladných oblastí.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• Hybrid vhodný do široké škály pěstebních podmínek.
• Ideální řešení pro lokality se zvýšeným tlakem plevele.
• Kombinace genetického potenciálu s přípravkem Cleravis má
pozitivní odezvu ve stabilitě a výšce výnosu.

Více na www.dekalb.cz

• Díky odolnosti vůči samovolnému pukání šešulí v plné zralosti
poskytují hybridy větší flexibilitu pro sklizňový management
a snižuje výnosové ztráty.

Výnos i pevnost bez kouzel
ochrana proti chorobám kvetoucí řepky
a proti chorobám šešulí
registrace proti plísni zelné od roku 2017
možnost použití v OP II. stupně zdrojů podzemních vod
Rozsah registrace v řepce
Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

hlízenka obecná,
Řepka olejka alternáriová skvrnitost,
plíseň zelná

0,8–1 l/ha

Poznámka
BBCH 55–69
200–400 l/ha vody

Počet aplikací v plodině: maximálně 1×

Bayer technologie - vítěz ve výnosu i návratnosti investice
FG technologie SPZO 2018
6,0

t/ha

t/ha

%

%

116

5,5

114

5,0

112

4,5

110

4,0

108

3,5

106

3,0

104

2,5

102

2,0

100

Zaměření
Flexibilita použití
• Optimální aplikační termín - plný květ v dávce 0,8 l/ha
• Lze i na začátku květu v dávce 1,0 l/ha
dravý porost
Zdravý
• Výborná účinnost proti hlízence a alternárii,
účinnost na plíseň zelnou
ysoký zisk
Vysoký
• Zvýšená pevnost šešulí

14

18

32

51

55

Propulse® 1 l/ha

57–59

61–63

65–67

69

79

Integrovaná ochrana řepky
- nový přístup k ochraně řepky
Doporučená aplikace Propulse ® 0,8 l/ha + Serenade ® ASO 2,0 l/ha v období květu
+ ekologizace zemědělství
+ bezpečný
+ bez omezení
Hlízenka, alternárie, plíseň šedá, BBCH 12–89

2–4 l/ha

2–4 l/ha

2–4 l/ha

Fomová hniloba BBCH 14–19, BBCH 30–40

konvenční fungicidy

14

18

maximálně 6× s odstupem 5–14 dní

konvenční fungicidy/
insekticidy

konvenční fungicidy

32

51

55

57–59

61–63

65–67

69

79

Účinnost na hlízenku
70

%

60
50
40
30
20
10
0

Kontrola

Serenade®
1 l/ha

Serenade®
2 l/ha

Propulse®
0,8 l/ha

Propulse® + Serenade®
0,8 l/ha + 2 l/ha

Zdroj: 2 pokusy Kluky + Kujavy, 2017
Termín aplikace: BBCH 65

Hlavní přednosti pro olejniny
odlišný způsob účinnosti = antirezistentní nástroj
bez omezení OP II, svažitostí, ochranných vzdáleností
přímá ochrana olejnin biologickými metodami
udržení produkčního potenciálu při současné ekologizaci zemědělství - podpora bio/zdravějších potravin
možnost uplatnění dotačních titulů
alternativní řešení narůstajících restrikcí/ zákazů u stávajících produktů v EU

KONTAKTY
Jiří Výborný

Vít Košťál

mobil: 602 550 747
jiri.vyborny@bayer.com

mobil: 727 900 977
vit.kostal@bayer.com

Ing. František Matějovský

Pavel Holub

mobil: 724 027 604
frantisek.matejovsky@bayer.com

mobil: 606 705 906
pavel.holub@bayer.com

Ing. Zbyněk Graman
mobil: 724 220 168
zbynek.graman@bayer.com

Marie Požárová

Ing. Alois Maloušek

mobil: 721 911 619
marie.pozarova@bayer.com

mobil: 606 739 006
alois.malousek@bayer.com

Bayer – Crop Science
MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park – budova B, Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno
tel.: 543 428 200, fax: 543 428 201, e-mail: monsanto.cz@monsanto.com

www.dekalb.cz

