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Hybrid

Typ
hybridu

zimovzdornosť

praskanie
šešúľ

poliehanie

fóma

Obsah
oleja

DK EXCEPTION

H

ČR 2015

stredne
veľmi dobrá
skorá

dobrá až
vysoká

dobrá

stredne
vysoká

vysoký

4–5

DK EXPANSION

H

FR 2016

stredne
veľmi dobrá
skorá

vysoká až
výborná

veľmi dobrá

odolná až
stredne
odolná

vysoký

6–7

DK EXSTORM

H

ČR 2013

stredne
veľmi dobrá
skorá

vysoká až
výborná

veľmi dobrá

odolná až
stredne
odolná

stredný
až vysoký

8–9

DK EXPRESSION

H

FR 2015

stredne
veľmi dobrá
skorá

vysoká až
výborná

veľmi dobrá

odolná až
stredne
odolná

stredný
10–11
až vysoký

DK PLATINIUM

H

FR 2016

stredne
skorá

dobrá až
stredná

veľmi dobrá

odolná až
stredne
odolná

stredne
vysoký až 12–13
vysoký

FR 2016

stredne
veľmi dobrá
skorá

dobrá až
vysoká

dobrá až
nízka

stredne
vysoká

DK IMPLEMENT CL Clearfield

2

Odolnosti
Registrácia Skorosť

Strana

Súhrnný prehľad hybridov DEKALB®
pre rok 2018

dobrá

stredne
vysoký
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Vážení pestovatelia,
pred nami sa otvára ďalšia pestovateľská sezóna, a to pestovanie repky olejnej ozimnej.
DEKALB® ako šľachtiteľská značka veľmi silno a vysoko zastáva miesto na trhu s bohatými šľachtiteľskými
skúsenosťami, čo nám dáva za úlohu neustále vám prinášať nové a nové výsledky šľachtenia repky olejnej
ozimnej. Tieto bohaté skúsenosti pretvárame do reálnych hybridov. Dovoľte mi len spomenúť kombináciu génu
RLM7, ktorý sme ako vôbec prví predstavili našim pestovateľom na Slovensku a ktorý dodáva našim repkám
lepší zdravotný stav a lepšiu odolnosť proti fómovej infekcii. Ďalej by som spomenul našu odolnosť proti
pukaniu šešúľ, čo má za následok menšie úrodové straty, vyšší finančný profit a menší rast výmrvu. Aj tieto
a mnohé iné pridané vlastnosti prispievajú k tomu, že naše repky majú stabilný výkon a pestovatelia sa môžu
v každom priebehu počasia spoľahnúť na repky DEKALB®.
Pre pestovateľskú sezónu 2018 sme pre vás pripravili zopár nových hybridov repky olejnej ozimnej z dielne
DEKALB®:
Prvým hybridom, na ktorý by sme radi upriamili vašu pozornosť, je DK Expansion. Je určený pre všetkých
intenzívnych pestovateľov, ktorí majú vysoké úrodové ciele. Veľmi flexibilný a úrodovo stabilný hybrid s vysokým
obsahom a kvalitou oleja. DK Implement, na slovenskom trhu nový DEKALB® hybrid, ktorý umožňuje naplno
využiť potenciál s manažmentom kontroly burín. Nenáročný, znáša neskorú sejbu a dobre sa prispôsobuje
širokému spektru pestovateľských podmienok. DK Platinium je prvý DEKALB® hybrid s toleranciou voči
koreňovej nádorovitosti. Vhodný do všetkých pestovateľských podmienok so zárukou stabilného výnosu.
DK Exception, DK Exstorm a DK Expression budú naďalej neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia značky
DEKALB®.
Verím, že si budete vedieť správne vybrať a k tomu vám určite ochotne pomôže celý náš obchodný tím.
Na záver mi dovoľte zaželať vám úspešnú pestovateľskú sezónu 2018 s hybridmi DEKALB®.

Ing. Miroslav Námesný
Slovak sales manager
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DK EXCEPTION
Najpestovanejší hybrid ozimnej repky!

CHARAKTERISTIKA
STABILITA VÝKONU

VYSOKÁ VITALITA
PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÝ STAV

REGISTRÁCIA

ČR 2015

SKOROSŤ

stredne skorý hybrid

ENERGIA RASTU

výborná až vysoká

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

malá až nízka

ZIMOVZDORNOSŤ

veľmi dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne neskorá

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne neskorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

dobrá až vysoká

VÝŠKA RASTLINY

stredne vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ dobrá až vysoká
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

stredne vysoká

OBSAH OLEJA

vysoký

PREDNOSTI
1

Vitálny, rýchlo sa
zapájajúci hybrid

2

Vysoký úrodový potenciál s priamou
reakciou na pridané vstupy

3

Výborný zdravotný stav porastu

DK EXCEPTION – ÚRODA A NENÁROČNOSŤ

4

DK EXCEPTION – ÚRODA SEMIEN 2015/2016

DK EXCEPTION – ÚRODA SEMIEN 2016/2017

Zdroj: POP SPZO 2015/2016, ČR, sortiment B.

Zdroj: POP SPZO 2016/2017, ČR, sortiment A.

DK EXCEPTION
Najpestovanejší hybrid ozimnej repky!

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
STABILITA VÝKONU
Stabilita úrody sa prejavuje v rôznych
pestovateľských ročníkoch.

VYSOKÁ VITALITA PORASTU V SKOROM
VÝVOJI
Hybrid sa uplatní aj v suchších lokalitách pri
zachovaní úrodových štandardov.

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÝ STAV

ZIMOVZDORNOSŤ

Zdravotný stav podporený prítomnosťou génu
RLM7.

Dobre zimujúci hybrid i vďaka dobrému zapojeniu
porastu na jeseň.

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
DK Exception je mimoriadne prispôsobivý hybrid, ktorý už pri

Hybrid veľmi dobre prezimováva, na jar má pozvoľnejší reštart.

základnej agrotechnike dosahuje špičkové úrody.

Je možné ho využiť aj na neskoršie siatie.

Je geneticky vybavený schopnosťou maximálneho využitia živín

DK Exception sa vďaka úrodovému potenciálu a agronomickej

a všetkých pridaných vstupov na stanovišti, tzv. N-management.

nenáročnosti stal najpestovanejším hybridom českých

Má zvýšenú odolnosť proti suchu a vynikajúci zdravotný stav je

a slovenských polí.

už v základnej výbave hybridu.

SKÚSENOSTI PESTOVATEĽOV
„Pri pestovaní repky ozimnej som vždy stavil na novinky šľachtenia Dekalb. V minulosti
to bol hybrid DK Exquisite, nasledoval DK Exstorm a vlani ma presvedčil DK Exception
priemernou úrodou 4,8 t/ha. Aj túto sezónu ho máme zasiaty na pozemkoch v katastri
obce Bardoňovo na takmer 350 ha.“
Ing. Marián Gombár, konateľ spoločnosti AGRO-GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou

ING. MARIÁN GOMBÁR

Viac na www.dekalb.sk
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DK EXPANSION

Vysoký úrodový potenciál s optimalizáciou spotreby dusíka

CHARAKTERISTIKA
OPTIMALIZÁCIA
VYUŽITIA DUSÍKA

VÝBORNÝ
ZDRAVOTNÝ STAV

VYSOKÁ VITALITA
PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

REGISTRÁCIA

FR 2016

SKOROSŤ

stredne skorý

ENERGIA RASTU

vysoká až výborná

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

nízka

ZIMOVZDORNOSŤ

veľmi dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne skorý

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne skorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

pevná – veľmi dobrá

VÝŠKA RASTLINY

stredne vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ vysoká až výborná
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

veľmi dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

odolný až stredne odolný

OBSAH OLEJA

vysoký

PREDNOSTI
1

Vysoká olejnatosť

2

Vysoký úrodový potenciál

3

Výborný zdravotný stav

DK EXPANSION – VÝNIMOČNÝ ÚRODOVÝ POTENCIÁL
DK EXPANSION – ÚRODA (T/HA)

Zdroj: Poloprevádzkové pokusy Monsanto.
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DK EXPANSION

Vysoký úrodový potenciál s optimalizáciou spotreby dusíka

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
VYSOKÝ OBSAH OLEJA

VÝBORNÝ ZDRAVOTNÝ STAV

Vysoko olejnatý hybrid, táto vlastnosť je podporená
vyššou mierou intenzity a technológiou pestovania.

Hybrid má výborný zdravotný stav, vďaka ktorému
ak je porast udržiavaný v dobrej kondícii, dobre
odoláva infekcii i v podmienkach vyššieho tlaku
chorôb.

OPTIMALIZÁCIA VYUŽITIA DUSÍKA

ODOLNOSŤ PROTI PUKANIU ŠEŠÚĽ

Vysoký úrodový potenciál priamo reaguje
na intenzívne pestovateľské podmienky, hybrid
veľmi dobre pracuje s využiteľným dusíkom.

Vysoká úroda je dosiahnutá i vďaka vysokej
odolnosti proti praskaniu šešúľ.

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
DK Expansion je robustný, intenzívne vetviaci sa hybrid

Vysokému výnosu tiež napomáha výborná odolnosť proti

s výnimočným výnosovým potenciálom.

praskaniu šešúľ.

Odporúča sa do podmienok kvalitného stanovišťa a intenzívnej

Hybrid je vysoko olejnatý a táto vlastnosť je podporená vyššou

agrotechniky. V týchto podmienkach je schopný produkovať

mierou intenzity pestovania.

výnosy 5–6 t / ha. Tento „výnosový fenomén“ je vyšľachtený pre

Výborný zdravotný stav, ako aj veľmi vysoká zimovzdornosť

dosiahnutie tej najvyššej úrody v podmienkach daného ročníka.

alebo odolnosť proti poliehaniu, sú štandardnou genetickou
výbavou tohto hybridu.

HODNOTENIE
„Optimalizácia spotreby aplikovaného dusíka je novou vlastnosťou hybridu
DK Expansion, ktorý buduje novú generáciu ozimných repiek.“

Viac na www.dekalb.sk
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DK EXSTORM

Hybrid do najširšej škály pestovateľských podmienok

CHARAKTERISTIKA
VYSOKÁ VITALITA
PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

ODOLNOSŤ PROTI
FÓME

ODOLNOSŤ PROTI
PUKANIU ŠEŠÚĽ

REGISTRÁCIA

ČR 2013

SKOROSŤ

stredne skorý

ENERGIA RASTU

dobrá až stredná

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

nízka

ZIMOVZDORNOSŤ

veľmi dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne skorý

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne skorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

pevná – veľmi dobrá

VÝŠKA RASTLINY

stredne vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ vysoká až výborná
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

veľmi dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

odolný až stredne odolný

OBSAH OLEJA

stredný až vysoký

PREDNOSTI
1

Vysoko adaptabilný hybrid k rôznym pôdnym
podmienkam a pestovateľským podmienkam

2

Pružne reaguje na podmienky
prostredia a pridané vstupy

3

Vysokoodolný proti praskaniu
šešúľ

DK EXSTORM – ADAPTUJE SA NA PÔDNE PODMIENKY
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DK EXSTORM – ÚRODA SEMIEN (T/HA)

DK EXSTORM – ZBER 2015/2013

Zdroj: Poloprevádzkové pokusy Monsanto.

Zdroj: Interné pokusy Monsanto 2015–2016, ČR.

DK EXSTORM

Hybrid do najširšej škály pestovateľských podmienok

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
PÔDNE PODMIENKY

ÚRODOVÝ POTENCIÁL

Vďaka svojej vysokej miere tolerantnosti je možné
DK Exstorm zaradiť do širokej škály pestovateľských
podmienok, bez ujmy na výške a kvalite získanej
úrody.

Úrodový potenciál hybridu plne funguje už pri nižšej
a strednej miere intenzity pestovania.

VYSOKÁ VITALITA PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

ZIMOVZDORNOSŤ

Hybrid sa uplatní aj v suchších lokalitách pri
zachovaní úrodových štandardov.

Výborná zimovzdornosť a mrazuvzdornosť
podporuje jeho pestovateľské zaradenie
i na náročnejších stanovištiach.

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
Vďaka vysokej tolerancii je možné DK Exstorm zaradiť do širokej

Výborná zimovzdornosť a mrazuvzdornosť podporuje jeho

škály pestovateľských podmienok bez toho, aby sa to odrazilo

zaradenie aj do náročnejších stanovíšť.

na jeho úrodovom potenciáli a kvalite úrody.

Veľmi dobre sa adaptuje na pôdne podmienky a vyniká

Výnosový potenciál hybridu plne pracuje už pri strednej miere

aj v náročnejších podmienkach. Jeho pestovanie sa však

intenzity pestovania.

neodporúča v skutočne piesočnatých pôdach.

Hybrid veľmi dobre toleruje aj stresové podmienky spôsobené
suchom alebo na jar príchodom neskorých mrázikov.

SKÚSENOSTI PESTOVATEĽOV
„Na základe poloprevádzkových pokusov hybridov repiek DEKALB na našom PD sme
sa presvedčili o výnosových parametroch hybridov repky DEKALB. Hybrid DK Exstorm sa
prejavil ako najvhodnejší do našich podmienok s úrodovým potenciálom pravidelne nad
4 t/ha.“
Ing. Pavol Levársky, predseda Poľnohospodárskeho družstva Horné Dubové-Naháč

ING. PAVOL LEVÁRSKY

Viac na www.dekalb.sk
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DK EXPRESSION
Hybrid dobre tolerujúci teplú, suchšiu, slnečnú klímu

CHARAKTERISTIKA
ODOLNOSŤ PROTI
PUKANIU ŠEŠÚĽ

VYSOKÁ VITALITA
PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

OPTIMALIZÁCIA
VYUŽITIA DUSÍKA

REGISTRÁCIA

FR 2015

SKOROSŤ

stredne skorý

ENERGIA RASTU

dobrá až stredná

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

nízka

ZIMOVZDORNOSŤ

veľmi dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne skorý

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne skorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

pevná – veľmi dobrá

VÝŠKA RASTLINY

stredne vysoká až vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ vysoká až výborná
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

veľmi dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

odolný až stredne odolný

OBSAH OLEJA

stredný až vysoký

PREDNOSTI
1

Hybrid sa veľmi dobre adaptuje na rôzne
pôdne podmienky, dobre toleruje
suchšie stanovištia

2

Pružne a veľmi rýchlo reaguje
na podmienky prostredia a pridané
vstupy

3

Vysokoodolný proti praskaniu
šešúľ

DK EXPRESSION – VYSOKÁ ÚRODA V SUCHOM ROČNÍKU
DK EXPRESSION – ÚRODA (T/HA)

Poloprevádzkové pokusy Monsanto.
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DK EXPRESSION
Hybrid dobre tolerujúci teplú, suchšiu, slnečnú klímu

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
VYSOKÁ VITALITA PORASTU V SKOROM
VÝVOJI
Hybrid sa uplatní aj v suchších lokalitách pri
zachovaní úrodových štandardov.

ÚRODOVÝ POTENCIÁL
Úrodový potenciál hybridu plne funguje už pri nižšej
strednej miere intenzity pestovania.

STABILITA VÝKONU

ZIMOVZDORNOSŤ

Pestovateľské skúsenosti z Rumunska a Maďarska
umožňujú jeho zaradenie v suchších podmienkach.

Dobre prezimuje i na náročnejších stanovištiach.

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
I napriek tomu, že hybrid je určený do suchších a náročnejších podmienok, i tu dokáže prekvapiť robustným habitusom a nasadením
úrodotvorných šešúľ.

SKÚSENOSTI PESTOVATEĽOV
„Nás stále presvedčí istota, stabilita hybridov aj v suchých rokoch, dokážu sypať
nadštandardne, napríklad v minulom roku sme mali 4,2 t/ha.“
Ing. Mikuláš Balogh – hlavný agronóm PD Sokolce, okres Komárno

ING. MIKULÁŠ BALOGH

Viac na www.dekalb.sk
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DK PLATINIUM
Bojovník s nádorovitosťou kapustovín

CHARAKTERISTIKA
ZVÝŠENÁ
ODOLNOSŤ PROTI
NÁDOROVITOSTI

NÍZKOOBJEMOVÉ
REPKY

ZIMOVZDORNOSŤ

REGISTRÁCIA

FR 2016

SKOROSŤ

stredne skorý

ENERGIA RASTU

dobrá až stredná

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

málo až stredne vysoká

ZIMOVZDORNOSŤ

dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne skorý

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne skorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

pevná – dobrá

VÝŠKA RASTLINY

nižšia až stredne vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ dobrá až stredná
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

veľmi dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

odolný až stredne odolný

OBSAH OLEJA

stredne vysoký

TOLERANCIA VOČI NÁDOROVITOSTI

vysoká

PREDNOSTI
1

Vysoká miera tolerancie voči
nádorovitosti kapustovín

2

Hybrid dobre toleruje i chladnejšie,
ťažšie pôdy, vie si dobre poradiť
s neštruktúrnymi pôdami

3

Dobrá vitalita a zapojenie porastu
na jeseň

DK PLATINIUM – BOJOVNÍK S NÁDOROVITOSŤOU
DK PLATINIUM – REZISTENCIA PROTI NÁDOROVITOSTI,
NAPADNUTIE RASTLÍN NA JESEŇ (ID %)

Zdroj: Poloprevádzkové pokusy s odrodami ozimnej repky rezistentnými k Plasmodiophora
brassicae vo Valdiciach 2015/2016, V. Řičařová, J. Kazda, ČZU Praha, katedra ochrany rastlín.
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DK PLATINIUM
Bojovník s nádorovitosťou kapustovín

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ PROTI
NÁDOROVITOSTI

RÝCHLY JESENNÝ VÝVOJ
Vysoká miera adaptability na pôdne podmienky.

Tolerancia proti nádorovitosti.

NÍZKOOBJEMOVÉ REPKY

ZIMOVZDORNOSŤ

Rastliny sú nižšie až stredne vysoké, čo podporuje
i jednoduché spracovanie pozberových zvyškov.

Dobrá zimovzdornosť.

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
DK PLATINIUM má vysokú toleranciu proti nádorovitosti repky,

Hybrid dobre toleruje aj chladnejšie, ťažšie pôdy a vie si tiež

preto je určený predovšetkým pre pestovateľov s potvrdeným

dobre poradiť s neštruktúrnymi pôdami.

výskytom nádorovitosti a tiež ako preventívne opatrenie proti

Rastliny sú nižšie až stredne vysoké, čo pomáha ľahšiemu

zavlečeniu tejto choroby na rizikové pozemky.

spracovaniu zvyškov po zbere.

Vyniká vysokou mierou adaptability na pôdne podmienky.

HODNOTENIE
„Jediná a jedinečná možnosť úspešne pestovať repku na pôdach s výskytom
nádorovitosti kapustovín.“

Viac na www.dekalb.sk
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DK IMPLEMENT CL
Skĺbenie úrody a manažmentu burín

CHARAKTERISTIKA
CLEARFIELD HYBRID

VYSOKÁ VITALITA
PORASTU V SKOROM
VÝVOJI

ZIMOVZDORNOSŤ

REGISTRÁCIA

FR 2016

SKOROSŤ

stredne skorý

ENERGIA RASTU

dobrá až stredná

NÁCHYLNOSŤ NA JESENNÝ
PREDLŽOVACÍ RAST STONKY

nízka až stredne vysoká

ZIMOVZDORNOSŤ

dobrá

SKOROSŤ JARNÉHO REŠTARTU

stredne skorý

ZAČIATOK KVITNUTIA

stredne skorý

ZRELOSŤ

stredne skorý

PEVNOSŤ STONKY

pevná – dobrá

VÝŠKA RASTLINY

stredne vysoká až vysoká

ODOLNOSŤ PROTI PRASKANIU ŠEŠÚĽ dobrá až stredná
ODOLNOSŤ PROTI POLIEHANIU

veľmi dobrá

ODOLNOSŤ PROTI FÓME

odolný až stredne odolný

OBSAH OLEJA

stredne vysoký

PREDNOSTI
1

Úrodový potenciál spolu
s manažmentom burín

2

Tolerancia náročných
pestovateľských podmienok

PESTOVATEĽSKÉ ODPORÚČANIA
Vysoko úrodný hybrid pre všetkých poľnohospodárov, ktorí
chcú využiť benefit úrody a technológie CL.
Úrody DK IMPLEMENT CL sú na úrovni štandardných DEKALB
hybridov na slovenskom trhu. Homogénny habitus a bohaté
vetvenie zabezpečia bohatú úrodu. Hybrid má výbornú
zimovzdornosť.
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3

Výborná zimovzdornosť

SLEDUJTE NÁS NA
www.dekalb.sk
#dekalbsk
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KONTAKTY

Ing. Pavol Fančovič

Ing. Martin Hudák

obchodný zástupca
mobil: 0903 224 556
pavol.fancovic@monsanto.com

obchodný zástupca
mobil: 0907 252 046
martin.hudak@monsanto.com

Ing. František Csidey

Ing. Marián Ondrišek

obchodný zástupca
mobil: 0911 669 093
frantisek.csidey@monsanto.com

obchodný zástupca
mobil: 0903 708 955
marian.ondrisek@monsanto.com

Ing. Miroslav Námesný

Obchodný manažér pre Slovensko
mobil: 0903 208 763
miroslav.namesny@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
e-mail: info.sk@monsanto.com

www.monsanto.sk | www.dekalb.sk

