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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 vysoká

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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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 kombinací 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

orientovaní na export produkce.

pokusech ÚKZÚZ, kde dosáhl 127% výnosu 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

