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®

Katalog 2018

Souhrnný přehled hybridů DEKALB®
pro rok 2018
Typ hybridu

Registrace

Ranost

Doporučený
termín setí

DK EXCEPTION

H

ČR 2015

středně raná

10. 8.–5. 9.

DK EXPANSION

H

FR 2016

středně raná

15. 8.–31. 8.

DK EXSTORM

H

ČR 2013

středně raná

10. 8.–31. 8.

DK EXLIBRIS

H

FR 2016

raná

15. 8.–31. 8.

ŘEPKA

Hybrid

DK EXOTTER

NOVINKA

H

ČR 2017

středně raná

15. 8.–25. 8.

DK EXECTO

NOVINKA

H

ČR 2017

středně pozdní

20. 8.–31. 8.

H

EU 2016

středně raná

15. 8.–25. 8.

H

FR 2017

středně raná až
pozdní

15. 8.–31. 8.

PL 2013

středně raná

10. 8.–28. 8.

EU 2016

středně raná

10. 8.–28. 8.

DK PLATINIUM
DK SEQUEL

NOVINKA

DK IMPRESSION CL
DK IMPERIAL CL

2

NOVINKA

Odolnosti

Obsah oleje

Strana

středně odolná

vysoký

4–5

velmi dobrá

odolná

velmi vysoký

6–7

výborná

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

vysoký

8–9

velmi dobrá

výborná

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

středně vysoký až
vysoký

10–11

velmi dobrá

výborná

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

vysoký

12–13

velmi dobrá

výborná

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

vysoký

14–15

dobrá

dobrá

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

středně vysoký až
vysoký

16–17

velmi dobrá

dobrá

velmi dobrá

odolná až středně
odolná

středně vysoký

18–19

velmi dobrá

dobrá až vysoká

dobrá až nízká

středně vysoká

středně vysoký

20

velmi dobrá

dobrá až vysoká

dobrá až nízká

středně vysoká

středně vysoký až
vysoký

21

zimovzdornost

pukání šešulí

poléhání

phoma

velmi dobrá

výborná

dobrá

velmi dobrá

výborná

velmi dobrá
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DK EXCEPTION

Nejpěstovanější hybrid českých polí – VÝNOSNÝ, NENÁROČNÝ, EKONOMICKÝ

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

ŽIVOTASCHOPNOST

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

REGISTRACE

ČR 2015

RANOST

středně raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.–5. 9.

PODZIMNÍ VÝVOJ

rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně pozdní

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

středně odolná

OBSAH OLEJE

vysoký

PŘEDNOSTI
1

Vysoký výnosový
potenciál

2

Výnosově velmi stabilní i ve stresových
podmínkách (přísušek, škůdci)

3

Agronomicky nenáročný hybrid i pro
střední úroveň agrotechniky

DK EXCEPTION – VÝNOSNÝ, NENÁROČNÝ, EKONOMICKÝ
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DK EXCEPTION – VÝNOS SEMEN 2015/2016

DK EXCEPTION – VÝNOS SEMEN 2016/2017

Zdroj: POP SPZO 2015/2016, sortiment B.

Zdroj: POP SPZO 2016/2017, sortiment A.

DK EXCEPTION

Nejpěstovanější hybrid českých polí – VÝNOSNÝ, NENÁROČNÝ, EKONOMICKÝ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
STABILITA VÝNOSU

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV

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

Výborný zdravotní stav rostliny je dán díky genetické
výbavě a možnostem šlechtění řepky.

ŽIVOTASCHOPNOST

OPTIMALIZACE VÝŽIVY

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK Exception je mimořádně přizpůsobivý hybrid, který již při

Má zvýšenou odolnost suchu a vynikající zdravotní stav.

základní agrotechnice dosahuje špičkových výnosů.

Hybrid velmi dobře přezimuje, na jaro má pozvolnější restart.

Je geneticky vybaven schopností maximálního využití živin

Je možné jej využít i k pozdějšímu setí.

a všech přidaných vstupů na stanovišti, tzv. N-management.

HODNOCENÍ
„DK Exception se díky své kombinaci vysokého výnosového potenciálu a agronomické
nenáročnosti stal nejpěstovanějším hybridem českých polí.“

Více na www.dekalb.cz
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DK EXPANSION

NOVINKA 2017

VÝJIMEČNÝ výnosový POTENCIÁL

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

ŽIVOTASCHOPNOST

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

REGISTRACE

FR 2016

RANOST

středně raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná

OBSAH OLEJE

velmi vysoký

PŘEDNOSTI
1

Výjimečný výnosový
potenciál

2

Středně raný hybrid s vyrovnaným
dozráváním a plynulou sklizní

3

Mimořádná životaschopnost ve stresových
podmínkách

DK EXPANSION – VÝJIMEČNÝ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL
POKUSY ČZU PRAHA, 2017

Zdroj: Poloprovozní pokusy, ČZU Praha 2017 (Doc. Vašák).
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DK EXPANSION

NOVINKA 2017

VÝJIMEČNÝ výnosový POTENCIÁL

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
VYSOKÝ OBSAH OLEJE

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV

Stabilně vysoký obsah oleje je přidanou hodnotou
řepky.

Výborný zdravotní stav rostliny je dán díky genetické
výbavě a možnostem šlechtění řepky.

STABILITA VÝNOSU

ZIMOVZDORNOST

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK Expansion je robustní intenzivně větvící se hybrid

Vysokému výnosu také napomáhá výborná odolnost vůči

s výjimečným výnosovým potenciálem.

praskání šešulí.

Je doporučený do podmínek kvalitního stanoviště a intenzivní

Hybrid je vysoce olejnatý a tato vlastnost je podpořena vyšší

agrotechniky. V těchto podmínkách je schopen produkovat

mírou intenzity pěstování.

výnosy 5–6 t/ha. Tento „výnosový fenomén“ je vyšlechtěný pro

Výborný zdravotní stav, jakož i velmi vysoká zimovzdornost

dosažení toho nejvyššího výnosu v podmínkách daného ročníku.

nebo odolnost k poléhání jsou standardní genetickou výbavou
tohoto hybridu.

HODNOCENÍ
„Středně raný hybrid s výjimečným výnosovým potenciálem a vysokou životaschopností
ve stresových podmínkách.“

Více na www.dekalb.cz
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DK EXSTORM

Plastický a adaptibilní hybrid, vhodný do různých půdních podmínek

CHARAKTERISTIKA
ŽIVOTASCHOPNOST

ODOLNOST VŮČI
PHOMĚ

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE

ČR 2013

RANOST

středně raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

10. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

vysoký

PŘEDNOSTI
1

Vysoce adaptibilní hybrid
na různé půdní podmínky

2

Pružně reaguje na podmínky prostředí
a přidané vstupy

3

Vysoce odolný hybrid vůči praskání šešulí

NA PŮDNÍ PODMÍNKY SE ADAPTUJE DK EXSTORM
DK EXSTORM – SKLIZEŇ 2015/2013

Zdroj: Interní pokusy Monsanto 2015, 2016.
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DK EXSTORM

Plastický a adaptibilní hybrid, vhodný do různých půdních podmínek

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

Tato geneticky podmíněná rezistence minimalizuje
výnosové ztráty a růst výdrolu v době a po sklizni
řepky.

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

ŽIVOTASCHOPNOST

ZIMOVZDORNOST

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
Díky jeho vysoké toleranci je možné DK Exstorm zařadit

suchem nebo na jaro příchodem pozdních mrazíků.

do široké škály pěstitelských podmínek bez toho, aniž by se to

Výborná zimovzdornost a mrazuvzdornost podporuje jeho

odrazilo do jeho výnosového potenciálu a kvality výnosu.

zařazení i do náročnějších stanovišť.

Výnosový potenciál hybridu plně pracuje již při střední míry

Velmi dobře se adaptuje na půdní podmínky a vyniká

intenzity pěstování.

i v náročnějších podmínkách. Jeho pěstování se však

Hybrid velmi dobře toleruje i stresové podmínky způsobené

nedoporučuje ve skutečně písčitých půdách.

HODNOCENÍ
„V rámci Evropy hybrid DK Exstorm zastává nejvyšší pěstitelské plochy a můžete se s ním
setkat od Atlantiku až po Ural.“

Více na www.dekalb.cz
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DK EXLIBRIS

RANÝ hybrid pro agronomy, kteří chtějí brzy sklízet

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

RANÁ SKLIZEŇ

NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

REGISTRACE

FR 2016

RANOST

raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–31. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

raný až středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

rané

ZRALOST

raná

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

PŘEDNOSTI
1

Raný hybrid umožňující
rychlou sklizeň

2

Rostliny jsou nižšího vzrůstu, což napomáhá
rychlejšímu dozrávání a snadnějšímu
zpracování zbytků po sklizni

3

Vysoký výnosový potenciál a rychlá
sklizeň pro chladnou oblast

DK EXLIBRIS – SKLIĎTE DŘÍVE A S VÝNOSEM
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DK EXLIBRIS

RANÝ hybrid pro agronomy, kteří chtějí brzy sklízet

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
RANÁ SKLIZEŇ

NÍZKOOBJEMOVÉ ŘEPKY

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

Nízká výška rostlin umožňuje jednodušší zpracování
hmoty v době sklizně.

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV

Stabilně vysoký obsah oleje je přidanou hodnotou
řepky.

Výborný zdravotní stav rostliny je dán díky genetické
výbavě a možnostem šlechtění řepky.

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK EXLIBRIS je novým typem DEKALB® šlechtění zaměřeným

Rovněž tak výnosový potenciál DK EXLIBRIS se pro chladnou

na ranost produktu a sníženou výšku rostliny. Cílem je

oblasti jeví jako velmi vysoký, což potvrzují registrační pokusy,

optimalizovat agrotechniku, ulehčit pojezd v porostu, ale

kterými tento hybrid v ČR prochází.

především díky jeho ranosti zkrátit vegetační dobu. A to je

Přidané vstupy se příznivě projeví na kvalitě a množství oleje.

přímé doporučení především pro chladnou oblast, kde pěstitel

Výborný zdravotní stav udržuje porost v kondici i v podmínkách

nejvíce ocení tyto kvalitativní vylepšení.

s vyšším infekčním tlakem.

HODNOCENÍ
„Hybrid je vhodný pro pěstitele střední míry intenzity a do podmínek, kde je nutná rychlá
sklizeň porostu s dobrým zpracováním posklizňových zbytků. DK Exlibris velmi pružně
reaguje na všechny přidané vstupy, které se pak promítají do výnosu a kvality oleje.“

Více na www.dekalb.cz
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DK EXOTTER

NOVINKA 2018

Výnos na 127%, ÚKZÚZ 2015–2017, teplá oblast

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

RANÁ SKLIZEŇ

REGISTRACE

ČR 2017

RANOST

středně raná

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ

15. 8.–25. 8.

PODZIMNÍ VÝVOJ

rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

raný až středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

vysoký

PŘEDNOSTI
1

Velmi vysoký výnosový potenciál
v teplých oblastech

2

Raný hybrid pro časné setí
a rychlou sklizeň

3

Mimořádně vysoká olejnatost

DK EXOTTER – VYSOKÝ VÝNOS A MIMOŘÁDNÁ OLEJNATOST
DK EXOTTER – VÝNOS SEMENE V % NA PRŮMĚR LINIOVÝCH ODRŮD

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–2017, teplá oblast.
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DK EXOTTER

NOVINKA 2018

Výnos na 127%, ÚKZÚZ 2015–2017, teplá oblast

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
STABILITA VÝNOSU

VYSOKÝ OBSAH OLEJE

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

Stabilně vysoký obsah oleje je přidanou hodnotou
řepky.

RANÁ SKLIZEŇ

OPTIMALIZACE VÝŽIVY

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK Exotter patří do skupiny ranějších odrůd. Má středně

Přidaná hodnota tohoto hybridu je dána v kombinaci vysokého

vysoký habitus rostliny a rovnoměrný růst, jehož výsledkem je

výnosu a sklizňové ranosti. Nezanedbatelným faktem je

vyrovnaný, rychleji dozrávající porost a časná sklizeň.

velmi vysoký obsah oleje, který ocení především pěstitelé

Svoje mimořádné výnosové kvality představil v registračních

orientováni na export produkce.

pokusech ÚKZÚZ, kde dosáhl 127% výnos semene na průměr

Je doporučen do všech oblastí pěstování řepky.

liniových odrůd 2015–2017.

HODNOCENÍ
„DK Exotter je nová inovativní odrůda! Kombinace velmi vysokého výnosu a mimořádně
vysokého obsahu oleje je tím nejlepším doporučením všem pěstitelům. Rychlá
jarní regenerace a střední výška porostu značí optimalizaci při využití půdní vláhy
a tím zvýšenou schopnost odolávat přísuškům. Pokud k těmto vlastnostem přidáme
speciální DEKALB genetickou výbavu = N-management dusíku = dokonalé využití živiny
na stanovišti, tak se pěstitelům nabízí nová možnost pěstovat hybrid vyšlechtěný
do současných podmínek klimatických rozmarů jakož i úskalí ekonomické profitability,
kde zisk se bude počítat nejenom z dosaženého výnosu, ale i spotřebovaných nákladů.“

Více na www.dekalb.cz
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DK EXECTO

NOVINKA 2018

Neomezený produkční potenciál daný mimořádnou výškou rostliny a vysokou HTS semene

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝNOSU

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÍ STAV

ŽIVOTASCHOPNOST

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

ZRALOST

středně pozdní

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

výborná

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

vysoký

PŘEDNOSTI
1

Zcela mimořádný produkční
potenciál

2

Vysoká HTS semen

3

Mimořádně odolný poléhání

DK EXECTO – VYSOKÁ HTS ZNÁSOBÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL
DK EXECTO – VÝNOS SEMENE V % NA PRŮMĚR LINIOVÝCH ODRŮD

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–2017, teplá oblast.
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DK EXECTO

NOVINKA 2018

Neomezený produkční potenciál daný mimořádnou výškou rostliny a vysokou HTS semene

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
OPTIMALIZACE VÝŽIVY

STABILITA VÝNOSU

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

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

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV

ŽIVOTASCHOPNOST

Výborný zdravotní stav rostliny je dán díky genetické
výbavě a možnostem šlechtění řepky.

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
Extrémní výška rostliny a stejně tak i schopnost bohatě větvit

Vzhledem ke své mimořádné výšce rostliny je geneticky vybaven

jsou základními prvky k vytvoření mimořádného počtu šešulí

zvýšenou odolností vůči poléhání, která v porostu zajistí

a semen vytvářející základ k dosažení toho nejvyššího výnosu

rovnoměrné dozrávání a eliminuje sklizňové ztráty. Především

v provozních podmínkách.

však zaručuje kontinuální přenosu živin z kořene do zrajících

Schopnost dosahovat vysoké HTS semen ještě znásobí

semen, a tím k vytvoření velmi vysoké HTS násobící výnosový

výnosový potenciál v období dozrávání, těsné před vlastní

efekt.

sklizní.

HODNOCENÍ
„Tento hybrid ze svoji genetickou výbavou a fixovaným výnosovým potenciálem je
bezesporu doporučen pro vysoký stupeň agrotechniky a na ty nejkvalitnější pozemky
s cílem dosáhnout v provozních podmínkách výnosu 5 až 6 tun z hektaru.“

Více na www.dekalb.cz
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DK PLATINIUM
Dokonalá REZISTENCE

CHARAKTERISTIKA
ZVÝŠENÁ ODOLNOST
VŮČI NÁDOROVITOSTI

RYCHLÝ PODZIMNÍ
VÝVOJ

NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

REGISTRACE

EU 2016

RANOST

středně raná

PODZIMNÍ VÝVOJ

dobrý

ZIMOVZDORNOST

dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně raný

NASAZENÍ KVĚTU

středně rané

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoký

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

PŘEDNOSTI
1

Vysoká míra tolerance vůči
nádorovitosti kořenů řepky

2

Výborná suchovzdornost
a zdravotní stav rostliny

3

Dobrá vitalita a zapojení porostu
na podzim

DK PLATINIUM – BOJOVNÍK S NÁDOROVITOSTÍ
DK PLATINIUM – REZISTENCE PROTI NÁDOROVITOSTI,
NAPADENÍ ROSTLIN PODZIM (ID%)

Zdroj: Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora
brassicae ve Valdicích 2015/2016, V. Řičařová, J. Kazda, ČZU Praha, katedra ochrany rostlin.
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DK PLATINIUM
Dokonalá REZISTENCE

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI
NÁDOROVITOSTI

RYCHLÝ PODZIMNÍ VÝVOJ

NÍZKOOBJEMOVÉ ŘEPKY

ZIMOVZDORNOST

Nízká výška rostlin umožňuje jednodušší zpracování
hmoty v době sklizně.

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
Hybrid má vysokou toleranci proti nádorovitosti řepky, proto

Hybrid dobře toleruje i chladnější, těžší půdy a umí se také

je určen především pro pěstitele s potvrzeným výskytem

dobře vypořádat s nestrukturními půdami.

nádorovitosti a také jako preventivní opatření proti zavlečení

Rostliny jsou nižší až středně vysoké, což napomáhá

této choroby na rizikové pozemky.

snadnějšímu zpracování zbytků po sklizni.

Vyniká vysokou mírou adaptability k půdním podmínkám.

HODNOCENÍ
„DK Platinium dosáhlo v poloprovozních pokusech s odrůdami ozimé řepky rezistentními
k Plasmodiophora brassicae 2015/2016 (viz graf) nejvyšší rezistenci vůči nádorovitosti.
Jen takto rezistentní odrůda dokáže zabezpečit PLNOU ochranu proti nádorovitosti
kořenů a dosáhnout tak nejvyššího výnosu.“

Více na www.dekalb.cz
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DK SEQUEL

NOVINKA 2018

Nízkoobjemový hybrid do náročných podmínek

CHARAKTERISTIKA
NÍZKOOBJEMOVÉ
ŘEPKY

ŽIVOTASCHOPNOST

ZIMOVZDORNOST

REGISTRACE

FR 2017

RANOST

středně raná až pozdní

PODZIMNÍ VÝVOJ

středně rychlý

ZIMOVZDORNOST

velmi dobrá

ZAČÁTEK JARNÍHO RŮSTU

středně pozdní až pozdní

NASAZENÍ KVĚTU

středně pozdní

ZRALOST

středně raná

VÝŠKA ROSTLINY

nižší až středně vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

velmi dobrá

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

odolná až středně odolná

OBSAH OLEJE

středně vysoký

PŘEDNOSTI
1

Nízký objem zelené hmoty

2

Vysoce adaptabilní

3

Zimovzdorný

DK SEQUEL – NÍZKOOBJEMOVÝ HYBRID PRO RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ
POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

18

DK SEQUEL

NOVINKA 2018

Nízkoobjemový hybrid do náročných podmínek

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
NÍZKOOBJEMOVÉ ŘEPKY

ŽIVOTASCHOPNOST

Nízká výška rostlin umožňuje jednodušší zpracování
hmoty v době sklizně.

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

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

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK Sequel je nízkoobjemový hybrid nižšího až středního

podmínkám.

vzrůstu s dobrým managementem zpracování posklizňových

Hybrid je zimovzdorný, dobře překonává i extrémní zimy.

zbytků.

Hybrid dobře pracuje již od střední míry intenzity pěstování,

Pozvolný nástup jednotlivých vývojových fází mu nechává

výborně se adaptuje a dokáže využít všechny přidané zdroje.

dostatečný čas na restart a adaptabilitu i k náročnějším

HODNOCENÍ
„Hybrid je určen pro pěstování v náročnějších podmínkách, horších nestrukturních
půdách. Dobře toleruje i pozdější výsevy. DK Sequel dokáže naplno využít podmínek
prostředí a nezatěžuje pěstitele posklizňovými zbytky.“

Více na www.dekalb.cz
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DK IMPRESSION CL
Stabilita výnosu i v těch nejchladnějších lokalitách

CHARAKTERISTIKA
ENERGIE RŮSTU

ŽIVOTASCHOPNOST

STABILITA VÝNOSU

REGISTRACE

PL 2013

RANOST

středně raná

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

ZRALOST

středně raná

PEVNOST STONKU

dobrá až vysoká

VÝŠKA ROSTLINY

středně vysoká až vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá až vysoká

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

dobrá až nízká

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

středně vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký

PŘEDNOSTI
1

Vitální hybrid s dobrým zapojením
v široké škále podmínek

2

Stabilní výnos

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
Výkonný a stabilní hybrid DK IMPRESSION CL je vhodný
do všech oblastí pěstování řepky. Vysoké výnosy vykazuje
především v chladných oblastech. Pozitivně reaguje
na aplikaci přípravku Cleravis. Má výbornou odolnost
vůči poléhání. Výnosy DK IMPRESSION CL jsou nad úrovní
současných konvenčních hybridů.
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3

Vysoká vyrovnanost
a konkurenceschopnost ke standardním
hybridům

DK IMPERIAL CL
CHARAKTERISTIKA
ŽIVOTASCHOPNOST

ODOLNOST VŮČI
PHOMĚ

ODOLNOST VŮČI
PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

REGISTRACE
RANOST

středně raná až pozdní

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

ZRALOST

středně raná

PEVNOST STONKU

dobrá až vysoká

VÝŠKA ROSTLINY

vysoká

ODOLNOST VŮČI PUKÁNÍ ŠEŠULÍ

dobrá až vysoká

ODOLNOST VŮČI POLÉHÁNÍ

dobrá až nízká

ODOLNOST VŮČI PHOMĚ

středně vysoká

OBSAH OLEJE

středně vysoký až vysoký

PŘEDNOSTI
1

Vitální hybrid s rychlým startem
na podzim

2

Stabilní výnos s vysokou olejnatostí
a nepukavými šešulemi

3

Vysoká vyrovnanost a výborný
zdravotní stav díky RLM7

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
DK IMPERIAL CL je hybrid, který je vhodný do široké škály
pěstitelských podmínek včetně chladných oblastí. Je ideálním
řešením do lokalit se zvýšeným tlakem plevele. CL technologie
s kombinací přípravku Cleravis bude mít pozitivní odezvu
na stabilitu a výšku výnosu.

Více na www.dekalb.cz
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SLEDUJTE NÁS NA
www.dekalb.cz
DEKALB Czech
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