
DK SEQUEL – NÍZKOOBJEMOVÝ HYBRID PRO RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ 
POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ 

CHARAKTERISTIKA

PŘEDNOSTI

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

DK SEQUEL
Nízkoobjemový hybrid do náročných podmínek

1   Nízký objem zelené hmoty 2   Vysoce adaptabilní 3   Zimovzdorný

ZIMOVZDORNOST

NÍZKOOBJEMOVÉ 
ŘEPKY

ŽIVOTASCHOPNOST
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PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

HODNOCENÍ

DK Sequel je nízkoobjemový hybrid nižšího až středního 

vzrůstu s dobrým managementem zpracování posklizňových 

zbytků. 

Pozvolný nástup jednotlivých vývojových fází mu nechává 

dostatečný čas na restart a adaptabilitu i k náročnějším 

podmínkám.

Hybrid je zimovzdorný, dobře překonává i extrémní zimy.

Hybrid dobře pracuje již od střední míry intenzity pěstování, 

výborně se adaptuje a dokáže využít všechny přidané zdroje.

„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

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

NÍZKOOBJEMOVÉ ŘEPKY
Nízká výška rostlin umožňuje jednodušší zpracování 
hmoty v době sklizně. 

DK SEQUEL
Nízkoobjemový hybrid do náročných podmínek

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

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