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DEKALB® REPKA 2014

“ Te r a z s a u ž p o č a s i a b a ť n e m u s í t e ”

Počasie
2

Úrodu znižuje

Vlhké počasie

Zima bez snehu

Počasie

Suché, teplé počasie

Vplyv
na repku

Strata
rastlín
na m2

Blokácia
príjmu
živín
z pôdy

Praskanie
šešúľ

Predčasný
opad
kvetov

Hubové
choroby

Vysoká
zaburinenosť

Preventívne vlastnosti

Produktové
riešenie

Strata
rastlín
na m2

Praskanie
Pomalší
koreňových
jarný štart
systémov

Představení společnosti
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Vážení pestovatelia,
sú vety a úslovia, s ktorými sa stretávame každý rok na začiatku novej pestovateľskej sezóny. Tak i teraz si mnohí z nás povzdychnú, že
stojíme pred neľahkou sezónou. Vďaka zmenám, s ktorými sa pestovatelia stretávajú v birokratickej, ﬁnančnej ale aj klimatickej sfére,
môžeme povedať, že nasledujúca repková sezóna sa stane zlomovou a určí i ďaľšie smerovanie pestovania repky olejky na Slovensku.
Náš šľachtiteľský tím sa venuje programu šľachtenia ozimnej repky už od 60. rokov minulého storočia. Za ten čas priniesol Vám, pestovateľom, mnohé inovácie, ktoré riešili a riešia takmer neriešiteľné problémy. Repka olejka ušla kus cesty. Prešla obdobím prvých liniových
odrôd až po vysoko úrodné a kvalitné hybridy, pýšiace sa vlastnosťami ako zimuvzdornosť, úrodová stabilita, zvýšená odolnosť voči
poliehaniu, praskaniu šešúľ či prítomnosti génu RLM7, ktorý je dnes v „základnej výbave“ každého hybridu z dielne DEKALB®. A tak
úrodové výsledky nad 5 t/ha už nie sú len výnimkou. Rekordné sú najmä výsledky hybridu DK Exstorm - 6,2 t/ha, na lokalite Prašice
v minulom roku.
Klimatické podmienky sa na Slovensku menia, a týmto zmenám sa prispôsobuje aj portfólio hybridov repky DEKALB®. DK Exquisite je
ideálnou voľbou pre intenzívne pestovateľské podmienky, kde sa za pridané vstupy hybrid odmení tou najvyššou úrodou. DK Exstorm
je najadaptabilnejším hybridom a vždy podá výkon, i vďaka ktorému je najpestovanejšou repkou v rámci Európy! Do horších a náročnejších podmienok určite zvážte najskorší hybrid DK Expower, ktorého hlavnou doménou je stabilita úrody. DK Sensei doplňuje toto
tradičné portfólio. Jeho silnou devízou je zimuvzdornosť a zvýšená odolnosť voči stresovým podmienkam.
Nová sezóna prináša i pestovateľskú novinku – dovoľte nám teda, predstaviť prvú hybridnú repku v technológií Clearﬁeld-DEKALB® na
Slovensku DK Imminent CL. Technológia Clearﬁeld prináša so sebou jednoduchší manažment burín, ale najmä výnikajúci produkt - repku
s vysokým úrodovým potenciálom.
Hybridy repky DEKALB® reagujú najmä na Vaše potreby - potreby slovenských pestovateľov! Vitajte v novej sezóne a buďte vítaný aj na
podujatiach spoločnosti Monsanto v Inovačných centrách v Borovciach, Detve či Milhostove.
Váš tím spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad odrôd repky DEKALB pre rok 2014
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DK Expower

DK Exstorm

DK Exquisite

Registrácia:

Registrácia:

Registrácia:

Francúzsko 2010

Česká republika 2013

Slovensko 2009

Skorosť:

Skorosť:

Skorosť:

veľmi skorý hybrid

stredne skorý hybrid

stredne skorý hybrid

Výška porastu:

Výška porastu:

Výška porastu:

nízka až stredná

stredne vysoká

stredne vysoká

Úroda semien
(pokusy Monsanto 2013):

Úroda semien
(pokusy Monsanto 2013):

Úroda semien
(pokusy Monsanto 2013):

4,49 t/ha

4,86 t/ha

4,69 t/ha

Poliehanie:

Poliehanie:

Poliehanie:

8,0

odolný

Zimuvzdornosť:

8,0

odolný

7,8

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

7,8

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

Chladuvzdornosť:

Chladuvzdornosť:

Chladuvzdornosť:

8,0

8,5

8,5

odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

7,0 stredne odolný
Sclerotinia spp.:

7,0

stredne odolný

Energický hybrid s najväčšou
stabilitou úrody v rozličných
podmienkach.

vysoko odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

8,5 odolný
Sclerotinia spp.:

7,8

stredne odolný

DK Exstorm je ideálny pre tých
pestovateľov, ktorí chcú dosiahnuť
kvalitu a stabilitu úrody najlepších
hybridov repky aj s menej vhodnými
podmienkami pestovania.

vysoko odolný

Phoma spp.:

7,1

stredne odolný

Alternaria spp.:

7,1 stredne odolný
Sclerotinia spp.:

7,8

stredne odolný

Hybrid DK Exquisite sa vie odmeniť
svojmu pestovateľovi za každý vstup
nadpriemernou úrodou.

Legenda

DK Imminent CL

DK Sensei

Registrácia:

Registrácia:

Slovensko 2014

Veľká Británia 2012

Istota a stabilita
úrody
Správny výber hybridu ovplyvní nielen výšku konečnej úrody, ale najmä istotu a stabilitu úrody, získanej počas viacerých pestovateľských ročníkov.
Tento fenomén patrí v dnešnej dobe medzi najdôležitejšie vlastnosti nových a inovatívnych odrôd
ozimnej repky, ktorej hybridy DEKALB® robia česť.

Pevnosť a kvalita
šešúľ
Schopnosť prirodzenej podpory a pevnosti pletív
švov šešúľ, a teda zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu a samovoľnému otváraniu
šešúľ pred a počas zberu. Táto vlastnosť je plne zabezpečená pri každom hybride Novej generácie
repiek DEKALB®.

Novinka
2014

Skorosť:

Skorosť:

stredne skorý hybrid

neskorý hybrid

Výška porastu:

Výška porastu:

vysoká

nízka až stredná

Úroda semien
(pokusy ÚKSÚP 2013):

Úroda semien
(pokusy Monsanto 2013):

5,28 t/ha

4,55 t/ha

Poliehanie:

Poliehanie:

7,5

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,1

odolný

8,5

vysoko odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

Chladuvzdornosť:

Chladuvzdornosť:

8,5

8,5

vysoko odolný

Phoma spp.:

7,5

stredne odolný

Alternaria spp.:

7,1 stredne odolný
Sclerotinia spp.:

7,5

stredne odolný

DK Imminent CL prináša vysoké
úrody s možnosťou využitia
inovatívnej technológie Clearﬁeld po
prvý krát v repke.

vysoko odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

Zimuvzdornosť
Neustále sa meniace klimatické podmienky veľmi spoľahlivo preverujú kvalitu hybridov, najmä
v podmienkach extrémnych výkyvov teplôt
a rýchlo sa striedajúcich klimatických zmien.

Výborný
zdravotný stav
Zo všetkých plodín musí repka olejka ozimná
v rámci svojho vegetačného cyklu zotrvať v poľných podmienkach najdlhšie obdobie. Kondícia
porastu a jeho zdravotný stav sú teda podmienkou úspešného ukončenia sezóny.

Rýchly
počiatočný rast
Zapojenie porastu na jeseň je dôležitým atribútom, ktorý posilní kvalitu a schopnosť rastliny
prekonať obdobie zimy ešte pred príchodom
prvých mrazov.

8,0 odolný
Sclerotinia spp.:

7,3

stredne odolný

DK Sensei zabezpečí úrodu
aj v okrajových oblastiach
pestovania repky.

Silný
koreňový systém
Význam koreňového systému je často neprávom
podceňovaný. Na jar musí repka nasadiť všetku silu a vitalitu na opätovný reštart. Ten naplno
funguje len vtedy, ak si dokáže „dočiahnuť“
vodu v hlbších vrstvách pôdy.
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DK Expower
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DK Expower
je energický hybrid
s najväčšou stabilitou
úrody v rozličných
podmienkach.

Charakteristika:
Zrelosť a typ odrody:
veľmi skorý hybrid

Termín sejby:

agrotechnický termín, odporúčaný:
15. 8. – 5. 9., možný až do 10. 9.

Registrácia:

Francúzsko 2010

Odolnosť:
Poliehanie:

8,0

odolný

Zimuvzdornosť:

8,0

odolný

Chladuvzdornosť: 8,0

odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

7,0

stredne odolný

Sclerotinia spp.:

7,0

stredne odolný

Hodnotenie:
9 najlepšie

1 najhoršie

Prednosti:
•
•
•
•
•
•

Najskorší hybrid s veľmi stabilným úrodovým potenciálom v rôznych pestovateľských oblastiach
Charakteristický skorým zberom (možnosť načasovania a delenia zberu)
Výborná zimuvzdornoť overená i v extrémnych podmienkach Európy – suchej kontinentálnej klímy
Možnosť neskorších výsevov
Viditeľný skorý štart porastu a skorý nástup kvitnutia
Eliminácia nežiaduceho výdrolu je výsledkom súhry kvalitného genetického základu
a šľachtiteľských postupov
• Výborný zdravotný stav podporený prítomnosťou génu RLM7 – zvýšená odolnosť voči infekcií
Phoma spp.
• Vhodný pre všetkých pestovateľov so strednou až nízkou pestovateľskou technológiou
• Vysoký obsah kvalitného oleja

…najskorší a najstabilnejší DEKALB®
Hospodárske znaky

Pestovateľské odporúčania:
Suché oblasti pestovania:

7,5

veľmi vhodný

Chladné oblasti pestovania: 8,0

najvhodnejší

Ťažké pôdy:

6,5

stredne vhodný

Piesočnaté pôdy:

5,0

stredne nevhodný

Pestovateľská technológia:

6,5

stredná až nižšia
intenzita pestovania

Hodnotenie:
9 najlepšie

• Najskorší hybrid z portfólia
hybridov repky DEKALB®
• Hybrid nižšieho kompaktnejšieho
vzrastu
• Disponuje výbornou schopnosťou
vetvenia a odolnosťou voči
poliehaniu
• Uľahčenie zberu vďaka nižšej tvorbe
neproduktívnej biomasy

1 najhoršie

• Rovnomerné dozrievanie rastlín

Úrodové výsledky 2012 a 2013
Poloprevádzkové plochy
Prevádzkové plochy
Vráble

SPZO plochy

5,07 t/ha
100,3%

Petrova Ves

Rybany

4,69 t/ha
102,7%

5,75 t/ha
107,7%

Podolie

Bánovce nad Bebravou

5,12 t/ha
100,2%

3,51 t/ha
106,3%

Horné Chlebany

4,33 t/ha
112,4%
Horné Chlebany

4,10 t/ha
104,6%

Michalany

3,67 t/ha
30 ha

Drahovce

4,32 t/ha
102,2%

Buzica

Borovce

Levice

4,66 t/ha
110,5%

3,22 t/ha
50 ha
Prašice

Bátorové Kosihy

5,31 t/ha
100,8%

3,90 t/ha
32 ha

Tešedíkovo

3,60 t/ha
170 ha
3,80 t/ha
36 ha

Očová

4,17 t/ha
110,0%

4,52 t/ha
111,7%

Kráľov Brod

Veľká Paka

Dúbravka

4,72 t/ha
107,5%

Sokolce

5,11 t/ha
107,5%

Blahová

3,39 t/ha
102,7%

3,36 t/ha
108,2%

Stabilita úrody (9% t/ha)

podľa hybridov na rovnakých lokalitách
Úroda t/ha pri 9%

Legenda

6.0

Maximálna
úroda

5.5
5.0
4.5

4.6

4.0

4.1

4.8

3.9

5.0

4.9
4.6

4.0

4.1

4.2

4.8

4.9

4.9

4.4

4.8
4.3

3.9

3.9

4.4
4.2

3.5
3.0

Minimálna
úroda
rozpätie
väčšiny (50%)
úrodových
výsledkov
(t/ha)

DK Expower Konkurent DK hybrid DK Sensei Exagone DK Expower Konkurent Konkurent DK hybrid DK Expower
Zdroj: poloprevádzkové plochy Monsanto Slovakia s.r.o., 9 lokalít, 2013
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DK Exstorm
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DK Exstorm
je ideálny pre tých pestovateľov,
ktorí chcú dosiahnuť kvalitu
a stabilitu úrody najlepších hybridov
repky aj s menej vhodnými
podmienkami pestovania.

Charakteristika:
Zrelosť a typ odrody:
stredne skorý

Termín sejby:

agrotechnický termín,
odporúčaný: 15. 8.–10. 9.

Registrácia:

Česká republika 2013

Odolnosť:
Poliehanie:

7,8

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

Chladuvzdornosť: 8,5

vysoko odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

8,5

odolný

Sclerotinia spp.:

7,8

stredne odolný

Hodnotenie:
9 najlepšie

1 najhoršie

Prednosti:
• Vynikajúce úrodový potenciál (priemerná úroda 6,02 t/ha (114%) pokusov Agrada, lokality Prašice
a Liptovský Mikuláš, sezóna 2012/2013)
• Raketová reakcia na všetky pridané vstupy
• Silne sa vetviaci habitus rastliny s vysokým počtom šešúľ nesúce vysokú úrodu
• Výborný zdravotný stav podporený prirodzeným génom voči Phome spp. (gén RLM7)
• Testovaním overená zimuvzdornosť v podmienkach bez snehovej pokrývky v základnej
výbave hybridu
• Zvýšená elasticita pletív šešúľ – záruka odolnosti ako eliminácia nežiaduceho výdrolu
• Hybrid vhodný už pre pestovateľov v strednej technologickej a technickej intenzite pestovania
• Vďaka jedinečným vlastnostiam a stabilným úrodám sa stáva najpestovanejšou repkou v Európe
• Schopnosť adaptovať sa na širokú škálu pestovateľských podmienok
• Možnosť neskorších výsevov

…najpestovanejší hybrid repky v Európe
Hospodárske znaky

Pestovateľské odporúčania:
Suché oblasti pestovania:

7,5

veľmi vhodný

Chladné oblasti pestovania: 8,5

najvhodnejší

Ťažké pôdy:

8,0

veľmi vhodný

Piesočnaté pôdy:

7,0

stredne vhodný

• Pokračuje v rade hybridov, ktorú na
Slovensku začal hybrid DK Exquisite

Pestovateľská technológia:

6,0

stredná až nižšia
intenzita pestovania

• Produkčný hybrid výborne reagujúci
na pridané pestovateľské vstupy

Hodnotenie:
9 najlepšie

• Prednosťou je škála vlastností
tolerovať nedostatky prostredia
a technologických možností
pestovatenia

1 najhoršie

105.4

110%

100%

90%
5.29

5.40

105%

95%

5.58

5.62

5.61

5.67

5.67

5.70

100.0

106.1

106.0

107.1

107.2

107.8

107.7

107.8

109.2

priemer
na pokuse
(%)

5.60

85%

Priemer

SY CASIDY

INSPIRATION

SIDNEY

XENON

PR44W29

70%
RUMBA

4.80
ATENZO

75%
BONANZA

5.00
SY KOLUMB

80%

MARATHON

5.20

DK EXSTORM

úroda t/ha
pri 8% vlhkosti

5.70

5.80

5.71

6.00

6.02

6.20

5.86

6.40

5.78

113.8

110.7

Celkové hodnotenie pokusov Agrada 2012/2013
úroda semena
(t/ha)

• DK Exstorm nesie všetky znaky novej
úspešnej genetiky DEKALB®

Zdroj: Poloprevádzkové pokusy Agrada, 2012/2013, Lokality Prašice, Húl

Úrodové výsledky 2013
Lokalita

Okres

Úroda pri 9%
vlhkosti

Úroda hybridov DEKALB
vs. priemer na pokusy (%)

Vráble

NR

5.32

105.2%

Borovce

PN

4.31

102.2%

Drahovce

PN

4.64

109.8%

Podolie

NM

5.49

107.4%

Rybany

BN

6.08

113.8%

Dúbravka

MI

4.46

101.6%

Horné Chlebany

TO

4.14

105.7%

Bánovce nad Bebravou (SPZO)

BN

5.23

105.4%

Očová (SPZO)

ZV

3.96

111.5%

Sokolce (SPZO)

KN

4.74

117.1%

Prašice (Agrada)

TT

6.19

117.7%

Liptovský Mikuláš (Agrada)

LM

5.85

109.9%
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DK Exquisite
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DK Exquisite
tento hybrid sa vie
odmeniť svojmu
pestovateľovi za každý
vstup nadpriemernou
úrodou.

Charakteristika:
Zrelosť a typ odrody:
stredne skorý hybrid

Termín sejby:

agrotechnický termín,
odporúčaný: 10. 8.–25. 8., možný: až do 5. 9.

Registrácia:

Slovensko 2009

Odolnosť:
Poliehanie:

7,8

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

Chladuvzdornosť: 8,5

vysoko odolný

Phoma spp.:

7,1

stredne odolný

Alternaria spp.:

7,1

stredne odolný

Sclerotinia spp.:

7,8

stredne odolný

Hodnotenie:
9 najlepšie

1 najhoršie

Prednosti:
• Najvyššia reakcia na pestovateľskú intenzitu technológie
• Úrodová stabilita v priebehu viacerých ročníkov a klimatických podmienok
• Špičkové úrody na pokusných porastoch i komerčných prevádzkových plochách potvrdené
výsledkami zo Slovenska, Čiech, Maďarska či iných krajín Európy
• Zvýšená odolnosť voči poliehaniu a voči celému spektru repkových hubových chorôb
• Garancia prezimovania i na lokalitách bez snehovej pokrývky potvrdená zimou 2012/2013
• Najvyššia reakcia na zlepšené pestovateľské podmienky a technológiu v rámci chladnejších
oblastí
• Istota pevných a predčasne nepraskajúcich šešúľ pred zberom
• Vysoká olejnatosť a úroda oleja z hektára

…jedine najvyššia úroda má význam
Hospodárske znaky

Pestovateľské odporúčania:
Suché oblasti pestovania:

stredne vhodný

6,5

Chladné oblasti pestovania: 8,0

najvhodnejší

Ťažké pôdy:

7,5

vhodný

Piesočnaté pôdy:

7,3

vhodný

Pestovateľská technológia:

8,0

vysoká intenzita
pestovania

Hodnotenie:
9 najlepšie

• Hybrid náročný na priestor, ktorý
využíva k bohatému nasadeniu
rozkonárujúcich sa vetiev
• Dlhé, pevné šešule pri zrení
odolávajúce praskaniu
• Výborná vitalita a energia
vzchádzania a plné zapojenie
porastu na jeseň

1 najhoršie

• Neskorší nástup vegetácie na jar
predchádza škodám spôsobenými
jarnými výkyvmi počasia

Úrodové výsledky 2012 a 2013

• Silný koreňový systém vie efektívne
hospodáriť so živinami i v menej
priaznivých pôdnych podmienkach

Poloprevádzkové plochy
Prevádzkové plochy
SPZO plochy

Petrova Ves

Rybany

4,20 t/ha
92,0%

5,47 t/ha
102,4%

D. Trhovište

Podolie

4,21 t/ha
160 ha

Bánovce nad Bebravou

5,07 t/ha

5,08 t/ha
102,2%

H. Otrokovce

Vráble

Liptovský Mikuláš

5,21 t/ha
102,9%

5,32 t/ha
100,0%

Buzica

3,42 t/ha
103,5%

Horné Chlebany

4,61 t/ha
25 ha

4,08 t/ha
104,0%

Dúbravka

Horné Chlebany

4,23 t/ha
109,9%

Očová

3,81 t/ha
107,3%

Borovce
4,42 t/ha

104,6%
Pohronský Ruskov

4,16 t/ha

4,23 t/ha
35 ha

Špačince

Prašice

4,75 t/ha
106,4%

5,79 t/ha
110,0%

4,66 t/ha
102,5%
Tekovské Lužany

3,65 t/ha
60 ha

Dedinka

Tešedíkovo

3,70 t/ha
50 ha

4,94 t/ha
103,9%

Šelpice

Želiezovce

Sokolce

Zavar

Močenok

4,57 t/ha
60 ha

4,16 t/ha
125 ha

4,55 t/ha
112,6%

POP SPZO 2012/2013

Sokolce (lokalita vyznačovaná veľkým suchom), úroda (t/ha)

3,76

3,60

3,57

Sensation

ES Jason

Traviata

Jenifer

4,02

4,01

Artoga

3,79

4,05

Priemer

ES Neptune

4,05

3,90

4,06

Regis

4,06

Marathon

Da Vinci

4,08

Xenon

4,38

4,17

4,43

4,55

4,52

DK Expower

4,74

5.5

DK Exquisite

3,15

3.5

Orion

Rumba

Atenzo

Hybrirock

Arsenal

3.0
DK Exstorm

Žďaňa

4,28 t/ha
25 ha

4,22 t/ha
100 ha

Špačince

4.0

Michaľany

4,30 t/ha
60 ha

3,80 t/ha
30 ha

Podhájska

Horná Potôň

3,80 t/ha
70 ha

3,80 t/ha
125 ha

4.5

Velaty

4,25 t/ha
55 ha

Dudince

Drahovce

4,45 t/ha
50 ha

5.0

4,87 t/ha
110,9%

Výsevok
Výsevok
Výsevok
60 rastlín/m2 45 rastlín/m2 36 rastlín/m2
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DK Imminent CL
prináša vysoké úrody
s možnosťou využitia
inovatívnej technológie
Clearﬁeld po prvý krát
v repke.

Charakteristika:
Zrelosť a typ odrody:
stredne skorý

Termín sejby:

agrotechnický termín,
odporúčaný: 15 8.–10.9.

Registrácia:

Slovensko 2014

Novinka
2014

Odolnosť:
Poliehanie:

7,5

stredne odolný

Zimuvzdornosť:

8,1

odolný

Chladuvzdornosť: 8,5

vysoko odolný

Phoma spp.:

7,5

stredne odolný

Alternaria spp.:

7,1

stredne odolný

Sclerotinia spp.:

7,5

stredne odolný

Hodnotenie:
9 najlepšie

1 najhoršie

Prednosti:
• Vysoko úrodný hybrid pre všetkých poľnohospodárov, ktorí chcú mať úrodu a využiť pridanú
hodnotu CL technológií
• Vyrovnané a nadpriemerné úrody v rôznych pestovateľských oblastiach (kukuričná, repárska,
zemiakárska)
• Homogénny habitus a bohaté vetvenie zabezpečia bohatú úrodu
• Rýchlo sa zapajajúci porast na jeseň
• Skorý jarný začiatok vegetácie
• Výborná zimuvzdornosť preverená podmienkami Slovenka v rokoch 2012 a 2013 (ÚKSÚP)
• Vynikajúci zdravotný stav

…spolupráca inovácie a úrody
Hospodárske znaky

Pestovateľské odporúčania:
Suché oblasti pestovania:

7,5

veľmi vhodný

Chladné oblasti pestovania: 8,0

najvhodnejší

Ťažké pôdy:

6,5

stredne vhodný

Piesočnaté pôdy:

5,0

stredne nevhodný

• Vhodný do teplých aj chladných
oblastí pestovania

Pestovateľská technológia:

6,5

stredná až nižšia
intenzita pestovania

• Skorá vitalita rastu a zapojenie
porastu

Hodnotenie:
9 najlepšie

• Stredne vysoký až vysoký habitus
rastliny

• Obsah oleja v sušine minimálne
44,5% (ÚKSÚP)

1 najhoršie

• Hybrid náročný na priestor, ktorý
využíva k bohatému nasadeniu
rozkonárujúcich sa vetiev

DK Imminent CL – ÚKSUP Slovakia – žatva 2013
priemerná úroda v 3 lokalitách

4,40

4,63

4.5

4,46

4,67

4,64

4,78

4,68

4,85

4,82

4,92

4,90

5,04

5.0

4,96

5,09

5,15

5,10

5,18

5,16

5,25

5,28

5,26

5,30

5.5

5,28

6.0

4.0
3.5
3.0
DK Imminent CL

Artoga K1

K1 + K2

NK Linus K2

DK Imminent CL - výnos 2012 - 2013

přesné maloparcelkové pokusy s řepkou ozimou
průměr lokalit: Humpolec, Kujavy, Krásné Údolí

115

113,5
112,2

Legenda
CL herbicidní
ošetření
Cleravis

110,8

110
107,1
105
100%=5,63 t/ha

100

BS herbicidní
ošetření
Butisan Star

95

90
DK Imminent CL

Konkurenční hybrid CL

konvenční hybrid
Zdroj: SPZO
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DK Sensei
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DK Sensei
zabezpečí úrodu
aj na okrajových
oblastiach pestovania
repky.

Charakteristika:
Zrelosť a typ odrody:
neskorý

Termín sejby:

agrotechnický termín, odporúčaný:
15. 8.–5. 9., možný: až do 10. 9.

Registrácia:

Veľká Británia 2012

Odolnosť:
Poliehanie:

8,5

vysoko odolný

Zimuvzdornosť:

8,5

vysoko odolný

Chladuvzdornosť: 8,5

vysoko odolný

Phoma spp.:

8,0

odolný

Alternaria spp.:

8,0

odolný

Sclerotinia spp.:

7,3

stredne odolný

Hodnotenie:
9 najlepšie

1 najhoršie

Prednosti:
• Úrodovo stabilný, veľmi prispôsobivý hybrid nižšieho vzrastu vhodný do všetkých podmienok
Slovenska
• Veľmi dobre prekonáva stresové podmienky sucha a nízkych teplôt
• Zimuvzdornosť preferená podmienkami Poľska, Ukrajiny a Slovenska
• Vynikajúca odolnosť voči poliehaniu a praskaniu šešúľ
• Rezistencia voči Phome spp. vďaka génu RLM7
• Nová generácia low biomass hybridu
• Prispôsobi sa aj skorej sejbe, neprerastá do zimy, listová ružica sa drží pri zemi
• Neskorší nástup vegetácie na jar predchádza škodám spôsobenými jarnými výkyvmi počasia

…produktivita meraná odvahou samuraja
Hospodárske znaky

Pestovateľské odporúčania:
Suché oblasti pestovania:

7,5

veľmi vhodný

Chladné oblasti pestovania: 8,0

najvhodnejší

Ťažké pôdy:

7,5

vhodný

Piesočnaté pôdy:

6,0

stredne vhodný

Pestovateľská technológia:

6,5

stredná až nižšia
intenzita pestovania

Hodnotenie:
9 najlepšie

Okres

Úroda pri 9%
vlhkosti

Zberová vlhkosť (%)

Špačince

TT

4.37

5,9%

Vráble

NR

4.47

7,4%

Borovce

PN

3.86

8,8%

Drahovce

PN

4.57

5,5%

Podolie

NM

5.32

6,0%

Rybany

BN

5.53

7,5%

Petrova Ves

SI

4.87

6,6%

Dúbravka

MI

4.14

7,3%

Horné Chlebany

TO

3.84

6,5%

Zdroj: poloprevádzkové plochy, Monsanto Slovakia 2013

Štandardný
hybrid

DK Sensei

• Možnosť skorej sejby a vyrovnané
neskoré kvitnutie
• Nižší vzrast a vyrovnaný habitus
• Jeden z prvých hybridov
pripravených na zber
• Rastliny s nízkou neproduktívnou
biomasou – až o 25 % menej
v porovnaní so štandardnými
hybridmi

1 najhoršie

Úrodové výsledky 2013
Lokalita

• Skorý low-biomass hybrid

15

DK Sensei
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Clearﬁeld®
Inteligentný systém pre spoločný úspech
V Slovenskej republike je v súčasnej dobe zavádzaný nový systém pestovania repky
ozimnej - systém Clearﬁeld ®. Jeho podstatou je kombinácia vysoko účinného herbicídu
Cleravis® a výkonných hybridov repky, ktoré sú kompatibilné len s týmto herbicídom.

Prínosy herbicídu Cleravis®
pre pestovateľov repky
veľmi široké spektrum účinnosti na
dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové
buriny, vrátane všetkých kapustovitých
burín, pakostov, lipkavca a výdrolu obilnín
jedným ošetrením sa vyriešia všetky
uvedené burinné druhy
ﬂexibilita v termíne aplikácie - možno
ošetrovať od vzchádzania až do fázy
4 listov repky

Cleravis® 13 dní po aplikácii

Cleravis® 30 dní po aplikácii

pôsobí kontaktne cez listy a zároveň má
pôdnu účinnosť na vzchádzajúce buriny
je vhodný pre všetky systémy pestovania,
vrátane minimalizačného spracovania
pôdy
je dobre miešateľný s insekticídmi
a regulátormi rastu
je veľmi dobre znášaný repkou
(žiadne prejavy fytotoxicity), repka
po aplikácií nežltne
k dispozícii sú výkonné hybridy repky
z ponuky významných šľachtiteľských
ﬁriem

Neošetrená kontrola
a

Formulácia

suspenzný koncentrát (SC)

Účinné látky

imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l, quinmerac
inmera
ac 100 g/l

Aplikačná dávka

2,0 l/ha + 1,0 l/ha zmáčadlo Dash HC

Termín aplikácie

postemergentne, BBCH 12–14, ideálne v dobe
obe keď
ď sú jednoklíčnolistové
a dvojklíčnolistové buriny (vr. výdrolu obilnín)
priemere
n) v prie
emere vo fáze dvoch pravých listov

Tolerancia plodinou

vynikajúca; je určený výhradne pre Clearﬁeld ® odrody

Spektrum účinku

veľmi široké spektrum účinku, dvojklíčnolistové buriny vrátane kapustovitých,
jednoklíčnolistové buriny vrátane výdrolu obilnín

www.agro.basf.sk

Viac informácií získate na adrese:
BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, tel.: +421 258 266 111

NAKÚPTE HYBRIDY
REPKY DEKALB®

STAŇTE SA ČLENOM
A ZBIERAJTE BODY

TEŠTE SA Z BOHATEJ
ÚRODY

ZÍSKAJTE ATRAKTÍVNE
BONUSY

Program pre sezóny 2014 - 2015

4 000 BODOV
POSTREKOVAČ TLAKOVÝ
15 L

6 000 BODOV
HUSKY PÁNSKA
SOFTSHELL BUNDA

6 000 BODOV
HODINKY CASIO

11 540 BODOV
METEOSTANICA S MERANÍM
RÝCHLOSTI VETRA

68 800 BODOV
IPAD 32GB 3G

100 000 BODOV
SKÚTER KENTOYA

Počet objednaných vriec (3 VJ)
DK Exquisite
DK Exstorm
DK Expower
DK Sensei
DK Imminent CL

803 800 BODOV
JOHN DEERE GATOR TS

Celkom
Distribútor

Registračný formulár do programu DEKALB CLUB
Názov podniku/zákazníka:

Kontaktná osoba:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Výmera repky 2014 (ha):

Dátum:

Okres:
Telefón:
E-mail:

Pečiatka a podpis štatutárného zástupcu:

ÚRODOVÉ VÝSLEDKY REPKY NA
VAŠEJ FARME v zberovej sezóne 2014
NÁZOV FIRMY:
Zberová sezóna 2014 | Plodina: repka olejka ozimná
Hybrid

Úroda pri 9% vlhkosti (t/ha)

Výmera parcely (ha)

DK Exquisite
DK Exstorm
DK Expower
DK Sensei

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS S ICH SPRACOVANÍM
Súhlas

Meno:

Podpísaním tohto formulára a poskytnutím svojich osobných údajov* dávate
spoločnosti Monsanto povolenie na:

Dátum:

a) spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu a na účely
popísané v tomto oznámení,
Podpis:

b) kontaktovanie vašej osoby formou e-mailu, SMS, MMS a iných elektronických
prostriedkov (pričom použité budú informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť) na
marketingové účely, a
c) prenos vašich osobných údajov mimo domácej súdnej právomoci (vrátane
krajín mimo EHP, ktoré neposkytujú rovnaké práva a/alebo rovnakú úroveň
ochrany vo vzťahu k osobným údajom), a tým spoločnosti Monsanto a skupine
Monsanto (a jej menovaným tretím stranám, ktoré sa zaoberajú spracovaním
údajov) umožňujete spracovávať vaše osobné údaje v súlade s týmto oznámením, vrátane prípadov, keď to vyžaduje zákon.

* Povinné údaje: meno, ulica, poštové smerovacie číslo, P.O. Box, mesto,
štát, okres/kraj, krajina, fax, telefón, mobil/domáci telefón/iný telefón,
e-mail. Nepovinné údaje: oslovenie, názov pozície, dátum narodenia,
pohlavie, zemepisná poloha (zemepisná dĺžka/šírka) farmy, webová
stránka, názov účtu na Facebooku, názov účtu na Twitteri a/alebo
rozhodovací subjekt.

1.

Obchodný zástupca Monsanto:

9.

Poštové smerovacie číslo:

2.

Zákaznícke číslo (vyplňuje Monsanto):

10.

Okres:

3.

IČO:

11.

Kontaktná osoba:

4.

DPH:

12.

Pozícia:

5.

Spoločnosť:

13.

Telefón:

6.

Typ spoločnosti (s.r.o, a.s., PD, ...):

16.

E-mail:

7.

Ulica:

18.

Výmera kukurice (ha):

8.

Mesto:

19.

Výmera repky olejky ozimnej (ha):

MONSANTO INNOVATION CENTRÁ
NA SLOVENSKU

•
•
•
•
•
•
•

Portfólio hybridov repky DEKALB®
Technológia hustoty výsevu
Technológia načasovania sejby
Technológia výživy
Ukážky Clearﬁeld, Vistive,
rodičovských linií apod.
Pokusy s morením repky
Zábava spojená s vedou

Dátumy ďalších podujatí:
7. 8. 2014
10. 9. 2014
16. 9. 2014
23. 10. 2014

„Inovácie v pestovaní ozimnej repky.“
Aj keď je poľnohospodárstvo najstarším
sektorom, neznamená to, že pestovateľské technológie sa nedajú zlepšovať
a inovovať. Monsanto Innovation center
zamerané na ozimnú repku Vás presvedčí o opaku.
Prehliadka Inovačného centra Vás prevedie celým pestovateľským procesom,
rôznymi technológiami, zaujímavosťami,
ktoré Vás inšpirujú a budete z nich čerpať to pravé i na Vaše polia.
Technológie a inovácie, ktoré na Vás
v centre čakajú, sú aplikované na repky
DEKALB®.
V predstavovanom portfóliu nájdete
úspešné stálice európskych polí, ale aj
novinky pre slovenský ako aj český trh.

Slávnostné otvorenie silážneho bloku – Detva
Deň poľa kukurice – Borovce (okr. Piešťany)
Deň poľa kukurice – Milhostov (okr. Trebišov)
Predzberová prehliadka kukurice – Borovce (okr. Piešťany)

Sledujte webové stránky www.monsanto.sk pre prípadné zmeny.

design©2014 www.adway.cz

Odborno-poradenský tím spoločnosti MONSANTO:
RT

PF

MN

PM

MO

Ing. Robert Tomášek

mobil: 0903/797 675
robert.tomasek@monsanto.com

Ing. Pavol Fančovič

mobil: 0903/224 556
pavol.fancovic@monsanto.com

Ing. Miroslav Námesný

mobil: 0903/208 763
miroslav.namesny@monsanto.com

RNDr. Peter Makara

mobil: 0903/722 345
peter.makara@monsanto.com

Ing. Marián Ondrišek

mobil: 0903/708 955
marian.ondrisek@monsanto.com

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o,

Dúbravská cesta 2 | 841 04 Bratislava
tel.: +421 2 49 104 701 | fax: +421 2 49 104 710
info.sk@monsanto.com | www.monsanto.sk

