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Siejąc odmiany DEKALB uzyskasz:
JESIENIĄ 
OPTYMALNY 
ROZWÓJ ROŚLIN 
PRZED ZIMĄ

LATEM 
WYSOKĄ ODPORNOŚĆ  
NA PĘKANIE ŁUSZCZYN
I OSYPYWANIE NASION

WIOSNĄ
ZDROWE ROŚLINY Z DUŻĄ  

ILOŚCIĄ ROZGAŁĘZIEŃ 
BOCZNYCH

ZIMĄ
BARDZO DOBRĄ 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

i w efekcie najwyższe plony.



70 roślin/m2 50 roślin/m2 40 roślin/m2 

OBSADA ROŚLIN

Prawidłowa obsada przed zimą Prawidłowy wygląd rośliny po zimie Zwarty łan rzepaku o dużej miąższości w fazie dojrzewania

40-50/m2 50-60/m2

ODMIANY MIESZAŃCOWE

1 m 1 m

1 
m

ODMIANY LINIOWE

Różnice w rozgałęzianiu się roślin odmiany  
mieszańcowej po zimie w zależności od obsady

OPRYSK 
FUNGICYDEM 

O FUNKCJI
 REGULATORA 

WZROSTU

w fazie 
4-6 liści

Mocno rozgałęziająca się roślina

REGULACJA WZROSTU



Odporność na pękanie łusz czyn i osypywanie się nasion
Od 2010 roku badania odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie 

się nasion wykonywane są zarówno w warunkach laboratoryjnych,  

jak i na poletkach doświadczalnych, różnymi metodami poprzez:

Odporność na osypywanie 
przy różnych terminach zbioru
Źródło: Monsanto Boissay 2010 r.

Odmiany mieszańcowe DEKALB posiadają 
cechę odporności na pękanie łuszczyn 

i osypywanie się nasion. Jest to cecha występu-
jąca tylko w systemie mieszańcowym Ogura, 
spowodowana domieszką genów rzodkwi, 
przez co łuszczyny są bardziej odporne 
na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki odpor-
ności na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność 
plonów. Cecha ta daje większą elastyczność 
w zakresie terminu zbioru i minimalizuje straty 
plonów na skutek działania wiatru, deszczu, 
a nawet lekkiego lub średniego gradu.

Średnia różnica wartości plonu przy opóźnionym zbiorze to 2146 zł/ha, 
na korzyść odmian zawierających cechę odporności na otwieranie łuszczyn 
i osypywanie się nasion. (Przy średniej cenie rynkowej skupu rzepaku 1470 zł/t)

Różnice w plonach w poszczególnych odmianach wahają się od  
28% – 44% na korzyść odmian zawierających cechę odporności  
na otwieranie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Źródło: 2011 Monsanto Boissay, późny termin zbioru.

1 Oddziaływanie na łuszczyny turbiną wiatrową 

powodując efekt sztucznego „gradu”

3 Obserwacje na poletkach doświadczalnych 

– porównanie odmian posiadających cechę 

odporności z odmianami konkurencyjnymi, 

nie posiadającymi tej cechy

2 Testy laboratoryjne mierzące potrzebną  

siłę (w niutonach) do otwarcia łuszczyny

4 Opóźniony zbiór – połowa doświadczeń 

zbierana jest w optymalnym terminie  

zbioru, a druga połowa z kilkudniowym 

opóźnieniem

DK EXPOWER

DK EXSTORM

DK EXCELLIUM

DK EXPLICIT

DK EXQUISITE

Wysokość i wartość plonów zł/ha

KONKURENT 1

KONKURENT 2

Średnia wartość plonu odmian o wysokiej odporności  
na otwieranie łuszczyn i osypywanie się nasion: 6894 zł/ha 

Średnia wartość plonu odmian o niskiej odporności  
na otwieranie łuszczyn i osypywanie się nasion: 4748 zł/ha 

KONKURENT 3

3778 ZŁ
(2.57 t/ha)

5880 zł
(4.0 t/ha)

2073 zł/ha (1,41 t/ha mniej)

3308 zł/ha (2,25 t/ha mniej)

7453 zł
(5.07 t/ha)
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Plon (dt/ha)

Straty w zbiorze (%)

Optymalny 
termin zbioru

Opóźniony 
termin zbioru

Różnica

6%

19%

Średnia dla odmian DEKALB

Średnia dla odmian konkurencyjnych



Terminy siewu

do 10 sierpnia

do 15 sierpnia

do 20 sierpnia

do 25 sierpnia
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WCZESNA ŚREDNIOWCZESNA ŚREDNIOPÓŹNA

DK EXSTORM

DK EXQUISITE

DK EXSSENCE

DK EXPLICIT

DK EXCELLIUM

DK EXCLUSIV

DK EXPOWER

DK SENSEI

DK IMPRESSION CL

DK IMMINENT CL

DK IMIDO CL

Charakterystyka odmian  
rzepaku DEKALB

TER
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IN
 SIEW

U

WCZESNY OPTYMALNY OPÓŹNIONY

DK EXSTORM

DK EXQUISITE

DK EXSSENCE

DK EXPLICIT

DK EXCELLIUM

DK EXCLUSIV

DK EXPOWER

DK SENSEI

DK IMPRESSION CL

DK IMMINENT CL

DK IMIDO CL
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ŚREDNI OPTYMALNY MOCNY

DK EXSTORM

DK EXQUISITE

DK EXSSENCE

DK EXPLICIT

DK EXCELLIUM

DK EXCLUSIV

DK EXPOWER

DK SENSEI

DK IMPRESSION CL

DK IMMINENT CL

DK IMIDO CL

Od siewu ........................ do zbioru
Kompletna oferta odmian 
dostosowana do Twoich potrzeb
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WCZESNY ŚREDNIOWCZESNY ŚREDNIOPÓŹNY

DK EXSTORM

DK EXQUISITE

DK EXSSENCE

DK EXPLICIT

DK EXCELLIUM

DK EXCLUSIV

DK EXPOWER

DK SENSEI

DK IMPRESSION CL

DK IMMINENT CL

DK IMIDO CL



BARDZO DOBRA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo wysoka tolerancja na zgniliznę 

kapustnych (RLM – 7), wysoka tolerancja  
na zgniliznę twardzikową

OPTYMALNY  
WIGOR JESIENNY

bez tendencji do nadmiernego wydłużania 
szyjki korzeniowej przed zimą

ŚREDNIOWCZESNE 
WZNOWIENIE WEGETACJI 

PO ZIMIE

BARDZO DUŻA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU W NASIONACH

NIE ŁAMIE SIĘ I NIE WYLEGA
przy zachowaniu rekomendowanej  

obsady roślin

CECHY ROLNICZE 
Termin kwitnienia: średniowczesny 

Termin dojrzewania: średniowczesny
Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 
2012 POLSKA

DK EXSTORM
 Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Norma wysiewu 50-55 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 45-50 roślin/m2. W opóźnionych terminach siewu 
zwiększyć normę wysiewu do 60 nasion/m2.

  W celu uzyskania maksymalnej ilości rozgałęzień bocznych  
z dużą ilością łuszczyn należy zachować zalecaną obsadę roślin, 
stosując regulatory wzrostu jesienią i wiosną

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 80 kg/ha, druga dawka nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Odmiana 
umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich plonów przy wiosennym 
nawożeniu azotowym od 120 do 160 kg N/ha.

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby 
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg oraz innymi 
mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Na wiosnę zaleca się powtórzyć oprysk regulatorem wzrostu,  
np. Caryx 1L/ha w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35)

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

DK EXSTORM 

Uniwersalny – najwyższe  
plony na każdym polu

Badania rejestrowe COBORU 2010-2012
Plon nasion w (t/ha) BARDZO 

WYSOKI PLONNr 1w COBORU – 115% wzorca badania rejestrowe 2011-2012

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

WYSOKA STABILNOŚĆ  
PLONOWANIA

WZORZEC • 2012 4.53

WZORZEC • 2011 3.34

Doświadczenia łanowe Monsanto Polska 2013
Plon nasion na dwóch typach gleb – 39 lokalizacji (t/ha)

BARDZO WYSOKIE PLONY MOŻNA OSIĄGNĄĆ NA LEKKICH, ŚREDNICH  
I MNIEJ ZASOBNYCH GLEBACH PRZY MNIEJSZYCH  

DAWKACH NAWOŻENIA AZOTOWEGO

DK EXSTORM BARDZO WYSOKO PLONUJE RÓWNIEŻ NA LŻEJSZYCH GLEBACH

DK EXTORM • 2012          5.09

DK EXTORM • 2011 3.99

WZORZEC • 2010 3.88

DK EXTORM • 2010 4.47

DK EXTORM 4.53

DK EXTORM 4.59

DK EXQUISITE 4.40

DK EXQUISITE 4.52

KONKURENT 1 4.31

KONKURENT 1 4.13

GLEBY LEKKIEGLEBY CIĘŻKIE



Badania PDO COBORU 2013
Plon nasion w rejonach (t/ha)

5.54
5.07

5.38
5.04

4.56

5.51

4.23

5.17

4.67
4.35

4.88
4.50

DK EXQUISITE
WZORZEC

OPTYMALNY  
WIGOR JESIENNY

Nie ma tendencji do wydłużania  
szyjki korzeniowej

POSIADA ZDOLNOŚĆ 
DO KOMPENSACJI

przy tworzeniu rozgałęzień bocznych,  
co jest niezwykle ważne przy obniżonej  

obsadzie roślin 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU W NASIONACH

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo wysoka tolerancja na zgniliznę 

kapustnych (RLM – 7), wysoka tolerancja  
na zgniliznę twardzikową

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniopóźny 

• Termin dojrzewania: średniopóźny
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2011 POLSKA

DK EXQUISITE

DK EXQUISITE (czytaj ekskłizit)

Spektakularna 
wygrana

  Intensywna odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we 
wszystkich regionach Polski

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 40 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 80 kg/ha, druga dawka nie później 
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze reaguje na 
wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha),  
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha 
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi 
glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

BARDZO SILNY  
SYSTEM KORZENIOWY 

Nie łamie się i nie wylega

BARDZO 
WYSOKI PLONNr 1 w PDO COBORU 2012 –121% wzorca

WZORCOWA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

Potwierdzona wynikami z zimy 2011-2012

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

NAJWYŻSZE PLONY MOŻNA OSIĄGNĄĆ  
NA DOBRYCH I BARDZO DOBRYCH TYPACH GLEB

WZORZEC • 2013 4.68

WZORZEC • 2012 4.15

DK EXQUISITE • 2013 5.02

DK EXQUISITE • 2012 5.01

Badania PDO COBORU 2012-2013
Średni plon nasion (t/ha)



Badania rejestrowe COBORU 2012-2013
Plon nasion w rejonach (t/ha)

5.49
4.55

5.06
4.75

5.22
5.15

5.17
4.69

4.71
4.27

4.00
4.43

DK EXSSENCE
WZORZEC

BARDZO SZYBKI ROZWÓJ 
ROŚLIN PRZED ZIMĄ

BARDZO SZYBKI ROZWÓJ 
ROŚLINY NA WIOSNĘ

TOLERANCJA NA CHOROBY
Dobra tolerancja na zgniliznę  

kapustnych (RLM – 7), wysoka tolerancja 
na zgniliznę twardzikową

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: wczesny 

• Termin dojrzewania: średniowczesny
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2014 POLSKA

DK EXSSENCE

DK EXSSENCE 

Zawsze wczesny  
–zawsze szybki

  Intensywna odmiana mieszańcowa polecana do uprawy  
we wszystkich regionach Polski

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Siew w optymalnym lub w opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 40 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 80 kg/ha, druga dawka nie później 
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze reaguje na 
wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha),  
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną.

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha 
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi 
glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

Badania rejestrowe COBORU 2012-2013  
Średni plon nasion (t/ha)

ODMIANA DLA PRODUCENTÓW, KTÓRZY PROWADZĄ INTENSYWNĄ  
UPRAWĘ RZEPAKU NA GLEBACH CIĘŻSZYCH I CHŁODNYCH,

ZASOBNYCH W SKŁADNIKI POKARMOWE

WZORZEC • 2013 4.67

WZORZEC • 2012 4.53

BARDZO WYSOKI PLON  
110% wzorca – badania rejestrowe COBORU 2012-2013

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

WYSOKA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU W NASIONACH

NOWOŚĆ

DK EXSSENCE • 2013 5.04

DK EXSSENCE• 2012 5.03



DK EXCELLIUMDK EXPLICIT
  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Siew w optymalnym lub w opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2*tak, aby uzyskać  
obsadę docelową 40 roślin/m2.  W opóźnionych terminach 
siewu zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2.

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze 
reaguje na wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha), 
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby 
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha  
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo 
dobrymi glebami, dużą ilością opadów i wysokim 
nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNEREKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

BARDZO WYSOKI PRZYROST 
PLONU PRZY WYŻSZYM 
POZIOMIE NAWOŻENIA 
AZOTOWEGO

MOCNY WIGOR  
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ

ŚREDNIOWCZESNY ROZWÓJ  
NA WIOSNĘ

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU W NASIONACH

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniopóźny
• Termin dojrzewania: średniopóźny 
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2010 FRANCJA

WYSOKI PLON
badania rozpoznawcze COBORU 2013 – 112%wzorca –  Nr 1

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

WZORZEC 4.73

Badania rozpoznawcze COBORU 2013
Średni plon nasion (t/ha)

BARDZO WYSOKI PRZYROST 
PLONU PRZY WYŻSZYM 
POZIOMIE NAWOŻENIA 

AZOTOWEGO

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę 

kapustnych (RLM- 7)

WYSOKA ZIMOTRWAŁOŚĆ  
PRZY ZACHOWANIU ZALECANEJ 

OBSADY ROŚLIN

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniowczesny
• Termin dojrzewania: średniopóźny 

• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2010 FRANCJA

WYSOKA TOLERANCJA  
NA CHOROBY

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Siew w optymalnym lub w opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać  
obsadę docelową 40 roślin/m2.  W opóźnionych terminach 
siewu zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2.

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze 
reaguje na wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha), 
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby 
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha  
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo 
dobrymi glebami, dużą ilością opadów i wysokim 
nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

 W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

WYSOKI PLON
w badaniach rozpoznawczych  Nr 2 COBORU 2013 –112% wzorca

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU W NASIONACH

BARDZO DOBRY WIGOR  
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ

DK EXPLICIT 5.31

WZORZEC 4.73

Badania rozpoznawcze COBORU 2013
Średni plon nasion (t/ha)

DK EXELLIUM5.28

Na podstawie wyników badań rozpoznawczych DK EXPLICIT został wpisany  
na listę odmian rekomendowanych przez COBORU

Na podstawie wyników badań rozpoznawczych DK EXCELLIUM została wpisana  
na listę odmian rekomendowanych przez COBORU

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ  
TŁUSZCZU W NASIONACH



DK EXPOWERDK EXCLUSIV
  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski, a szczególnie w rejonie Polski północnej: 
województwo zachodniopomorskie i pomorskie, 
na różne typy gleb

  Siew w optymalnym lub opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać  
obsadę docelową 40 roślin/m2.  W opóźnionych terminach 
siewu zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2.

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze 
reaguje na wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha), 
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby 
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha  
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo 
dobrymi glebami, dużą ilością opadów i wysokim  
nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNEREKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

BARDZO WYSOKI PLON
Badania rejestrowe COBORU 2013 – 4.91 t/ha 

ŚREDNIE TEMPO ROZWOJU 
ROŚLIN PO ZIMIE

TOLERANCJA NA CHOROBY
Dobra tolerancja na zgniliznę twardzikową

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: wczesny
• Termin dojrzewania: średniowczesny 
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2013 POLSKA

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

WZORZEC • 2012 4.53

Badania rejestrowe COBORU 2011-2012
Plon nasion w (t/ha)

BARDZO WYSOKI PRZYROST 
PLONU PRZY WYŻSZYM 
POZIOMIE NAWOŻENIA 

AZOTOWEGO

DOBRA ZIMOTRWAŁOŚĆ  
I SZYBKA REGENERACJA  

PO ZIMIE

BARDZO SZYBKO WZNAWIA 
WEGETACJĘ NA WIOSNĘ

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU W NASIONACH

TOLERANCJA NA CHOROBY
Wysoka tolerancja na suchą zgniliznę 

kapustnych (RLM- 7)

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: wczesny

• Termin dojrzewania: średniowczesny 
• Wysokość roślin: średniowysokie

REJESTRACJA: 2010 FRANCJA

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Siew w optymalnym lub opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2*tak, aby uzyskać  
obsadę docelową 40 roślin/m2.  W opóźnionych terminach 
siewu zwiększyć normę wysiewu do 50 nasion/m2.

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka  
nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. 
Całkowite wiosenne nawożenie azotowe od 160 do 180 kg N/ha

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby 
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Na wiosnę, w przypadku wybujałych łanów o większej obsadzie 
niż zalecana i nawożeniu wysokimi dawkami N, można 
powtórzyć Caryx 240 SL w dawce do 1L/ha w fazie wydłużenia 
się łodygi ( BBCH 32-35 ) lub stosować fungicydy zawierające 
tebuconazol lub metconazol.

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

WYSOKI  
PLON

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

NAJMOCNIEJSZY WIGOR  
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ

WZORZEC • 2011 3.34

NOWOŚĆ

DK EXCLUSIV • 2012 4.91

DK EXCLUSIV • 2011 4.00

BARDZO DOBRY WIGOR JESIENNY 
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ



ODMIANA O NISKIEJ 
BIOMASIE, UMOŻLIWIAJĄCA 

SZYBKI I WCZESNY ZBIÓR

NIE MA TENDENCJI DO 
WYDŁUŻANIA SZYJKI 

KORZENIOWEJ PRZED ZIMĄ

OPTYMALNY ROZWÓJ 
JESIENIĄ

ŚREDNIOPÓŹNY  
ROZWÓJ PO ZIMIE

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo wysoka tolerancja na zgniliznę 

kapustnych (RLM – 7), średnia tolerancja  
na zgniliznę twardzikową

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniopóźny

• Termin dojrzewania: wczesny 
• Wysokość roślin: bardzo niskie

REJESTRACJA: 
2012 WIELKA BRYTANIA

DK SENSEI

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

Doświadczenia łanowe Monsanto Polska 2013
Plon nasion – 9 lokalizacji (t/ha)

DK SENSEI

DK SENSEI

Wczesny zbiór
– wyższy zysk

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski, na różne typy gleb

  Siew we wczesnym i optymalnym terminie agrotechnicznym  
dla danego regionu

  Norma wysiewu około 55 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 50 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  NIE wymaga stosowania regulatora wzrostu na wiosnę,  
gdyż rośliny są naturalnie niskie.

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 80 kg/ha, druga dawka nie później  
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Całkowite 
wiosenne nawożenie azotowe od 120 do 160 kg N/ha

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych 
(BBCH 60-61)

  NIE wymaga desykacji ze względu na niską biomasę i wczesny 
okres dojrzewania  

  NIE wymaga używania sklejaczy ze względu na podwyższoną 
odporność na otwieranie łuszczyn i osypywanie się nasion

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

BARDZO DOBRA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ5.08

LIDZBARK

5.63
ZAMOŚĆ

4.20
GLIWICE

4.16
CIESZYN

4.84
CHWALISEWO

4.39
LESZNO

4.41
BOLESŁAWIEC

4.24
NIEMCZA 4.27

STRZELIN

CALIFORNIUM 4.17

Badania łanowe Monsanto Polska 2013
Średni plon nasion – 9 lokalizacji (t/ha) 

DK SENSEI 4.57

NAJŁATWIEJSZA W UPRAWIE,  
OCHRONIE I ZBIORZE



Badania rejestrowe COBORU 2011-2012
Plon nasion w rejonach (t/ha)

4.84
3.68

4.08
3.12

5.33

4.54

4.86

4.02

3.10
2.96

5.04
4.90

DK IMPRESSION CL
WZORZEC

OPTYMALNY WIGOR I ROZWÓJ 
ROŚLIN PRZED ZIMĄ

ŚREDNIOPÓŹNY ROZWÓJ 
ROŚLIN PO ZIMIE

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU W NASIONACH

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniopóźny 

• Termin dojrzewania: średniopóźny
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2013 POLSKA

DK IMPRESSION CLDK IMPRESSION CL

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 40 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka 
nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. 
Całkowite wiosenne nawożenie azotowe do 180 kg N/ha

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha 
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi 
glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko  
zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych  
płatków kwiatowych (BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

  Ze względu na specyfikę uprawy odmian rzepaku w technologii 
Clearfield prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety-instrukcji 
stosowania preparatu Cleravis. Szczegółowe informacje na 
www.clearfield.pl oraz www.monsanto.pl

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

BARDZO DOBRA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

WYSOKA TOLERANCJA  
NA CHOROBY

DK IMPRESSION CL 4.63

WZORZEC 4.18

Badania rejestrowe COBORU 2011-2013
Średni plon nasion (t/ha)

WYSOKI PLON
w badaniach rejestrowych  Nr 2 COBORU 2011-2012 –114%wzorca

Odporna na substancję czynną Imazamox



DK IMIDO CL
REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

DK IMMINENT CL
REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

ŚREDNIOWCZESNY ROZWÓJ  
NA WIOSNĘ

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo wysoka tolerancja na suchą  
zgniliznę kapustnych (LRM- 7)

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: średniopóźny
• Termin dojrzewania: średniowczesny 
• Wysokość roślin: wysokie

REJESTRACJA: 2013 SŁOWACJA

BARDZO WYSOKI 
PLON

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

BARDZO DOBRA 
ZIMOTRWAŁOŚĆ

BARDZO DOBRY WIGOR  
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ

WCZESNY ROZWÓJ  
ROŚLIN PO ZIMIE

TOLERANCJA NA CHOROBY
Bardzo wysoka tolerancja na suchą  

zgniliznę kapustnych (LRM- 7)

CECHY ROLNICZE 
• Termin kwitnienia: wczesny 

• Termin dojrzewania: średniowczesny
• Wysokość roślin: średniowysokie

REJESTRACJA: 2013 WĘGRY

BARDZO  
WYSOKI PLON

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA OSYPYWANIE NASION

DOBRY WIGOR  
I ROZWÓJ ROŚLIN PRZED ZIMĄ

Odporna na substancję czynną Imazamox

Odporna na substancję czynną Imazamox

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Siew w optymalnym lub opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu uprawy

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 40 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka 
nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. 
Całkowite wiosenne nawożenie azotowe do 180 kg N/ha

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha 
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi 
glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko  
zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych  
płatków kwiatowych (BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

  Ze względu na specyfikę uprawy odmian rzepaku w technologii 
Clearfield prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety-instrukcji 
stosowania preparatu Cleravis. Szczegółowe informacje na 
www.clearfield.pl oraz www.monsanto.pl

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania

  Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich 
regionach Polski, na lepsze stanowiska

  Wysokie plony osiąga się przy zastosowaniu intensywnej 
technologii agrotechnicznej

  Siew w optymalnym lub opóźnionym terminie 
agrotechnicznym dla danego regionu uprawy

  Norma wysiewu około 45 nasion/m2* tak, aby uzyskać obsadę 
docelową 40 roślin/m2

  Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, 
gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem  
od fazy liścieni rzepaku

  Nawożenie: wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach,  
pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie 
później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Dobrze 
reaguje na wysoki poziom nawożenia azotowego (180 kg N/ha), 
ale zalecana jest regulacja wzrostu jesienią i wiosną. 

  Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby  
należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg  
oraz innymi mikroelementami

  Konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora 
wzrostu, np. Caryx 240 SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie  
4-6 liści (BBCH14-16)

  Wiosną zaleca się zastosowanie fungicydu, np. Caryx 1L/ha 
w fazie wydłużania łodygi (BBCH32-35) dla pól z bardzo dobrymi 
glebami, dużą ilością opadów i wysokim nawożeniem azotowym

  Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko  
zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych  
płatków kwiatowych (BBCH 60-61)

  W czasie żniw, w celu przyspieszenia i wyrównania dojrzewania, 
zaleca się zastosowanie preparatu Roundup 360 SL lub Roundup 
360 Plus 4l/ha lub Roundup TransEnergy 450 SL 1,5 - 3,2 l/ha,  
gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%

  Ze względu na specyfikę uprawy odmian rzepaku w technologii 
Clearfield prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety-instrukcji 
stosowania preparatu Cleravis. Szczegółowe informacje na 
www.clearfield.pl oraz www.monsanto.pl

* w zależności od MTZ i siły kiełkowania



Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield®

      Odmiany Clearfi eld®

 Tradycyjnie wyhodowane hybrydy 
odporne na imazamoks (substan-
cja aktywna herbicydu Clearavis)

 Odmiany wysoko plonujące 

 Odmiany dopasowane do warun-
ków na polu i metod uprawy

      Herbicyd Cleravis®

 Szerokie spektrum trudnych do zwalczenia 
chwastów jednorocznych, w tym krzyżowych 
(również tzw. rzepakochwasty)

 Zwalczanie chwastów dwuliściennych 
i jednoliściennych w jednym zabiegu

 Czas na wykonanie zabiegu aż do 
4 tygodni, w zależności od dominujących 
chwastów i fazy rozwojowej chwastów

 Połączenie działania doglebowego 
i nalistnego

 Odmiany wysoko plonujące 

 Odmiany dopasowane do warun-

wszystkie odmiany przeznaczone 
do uprawy w Technologii Clearfi eld 
oznaczone są symbolem CL w nazwie

Clearfi eld® to nowa technologia herbicydowa fi rmy BASF, pozwalająca 
na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego.

Szczegółowe informacje na stronie www.clearfi eld.pl

Korzyści ze stosowania Technologii Produkcji 
Rzepaku Clearfi eld® dla producenta rzepaku

 Przynajmniej jeden zabieg herbicydowy mniej – oszczędność czasu i pieniędzy

 Elastyczny termin wykonania zabiegu jesienią – lepsza organizacja pracy

 Zabieg herbicydowy wykonywany po wschodach chwastów – łatwość zastosowania

 Skuteczność niezależnie od warunków pogodowych 

Cleravis® – herbicyd w technologii Clearfi eld. 

Cleravis® 492,5 SC w swoim składzie oprócz imazamoksu posiada matazachlor i chinomerak. Dzięki obecności 
tych trzech substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania zapewnia wysoką skuteczność chwasto-
bójczą, a jednocześnie pozwala na redukcję ryzyka powstania odporności na herbicydy. 

Produkt zalecamy w dawce 2 l/ha. Produkt należy stosować łącznie z adiuwantem Dash® HC w dawce 1 l/ha. 
W odpowiednich proporcjach, oba te produkty oferowane są razem w formie paku handlowego, ułatwiającego 
ich zastosowanie. 

Cleravis to herbicyd powschodowy, 
dający rolnikowi dużą elastyczność 
w wyborze terminu odchwaszcza-
nia plantacji – zabieg herbicydowy 
możemy wykonać nawet do 4 tygo-
dni po siewie rzepaku. Dzięki temu 
mamy możliwość wyboru opty-
malnych warunków do wykonania 
zabiegu. Termin wykonania zabiegu 
herbicydem Cleravis zależy od fazy 
rozwojowej chwastów, a nie rzepa-
ku. Optymalne jest stadium 2-4 liści 
chwastów. 

Produkt bardzo skutecznie zwal-
cza szerokie spektrum chwastów, 
łącznie z uciążliwymi chwastami z 
rodziny kapustowatych i chwastami 
jednoliściennymi w tym samosie-
wami zbóż. Dzięki temu, mamy 
możliwość rezygnacji z jednego 
wjazdu w pole i redukcji liczby za-
biegów herbicydowych, co pozwala 
oszczędzić czas i pieniądze. 

Rynkowy
standard

Czas na wykonanie zabiegu: 
maksymalnie 2 tygodnie

Siew

00 05 10 11 12 14

Przedwschodowo Wcześnie powschodowo Średnio powschodowo

Czas na wykonanie zabiegu: 
do 4 tygodni*

Cleravis® 2,0 l/ha
+ Dash® HC 1,0 l/ha

09

kontrola bez herbicydów                     Cleravis® 2L/ha + Dash® HC 1L/ha 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Monsanto Polska Sp. z o.o.    
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

infolinia: 022 395 65 09   
www.monsanto.pl

Roundup TransEnergy 450 SL 
• aby zabezpieczyć zbiory rzepaku i pszenicy
•  aby otrzymać dobrze doschnięte nasiona 

i słomę przed zbiorem
• aby obniżyć poziom zanieczyszczeń nasion
• aby zniszczyć chwasty

Do każdej beczki 200 litrów pompka gratis!
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. 

Roundup® jest tylko jeden

Szach Skuteczna DESYKACJA
Bezpieczny PLONMat  

CHROŃ UPRAWY OD PODSTAWY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Monsanto Polska Sp. z o.o.  ul. Domaniewska 49,  02-672 Warszawa infolinia: 22 395 65 09 www.monsanto.pl

Latitude 125 FS to fungicyd  
w formie zaprawy nasiennej 
stosowany do zwalczania  
zgorzeli podstawy źdźbła

■  Chroni plon w warunkach występowania zgorzeli podstawy źdźbła
■  Ogranicza bielenie kłosów i czernienie korzeni pszenicy
■  Zapewnia wysoką zdrowotność korzeni
■  Poprawia pobór składników pokarmowych i wody
■  Umożliwia częsty siew pszenicy w płodozmianie
■  Zawiera siltiofam – unikalną substancję wyspecjalizowaną  

w walce ze zgorzelą podstawy źdźbła



NOWOŚĆ!
Butisan® Star Max 500 SE
MAX możliwości na starcie
Rzepak to roślina, która wymaga profesjonalnego podejścia 
od siewu do zbioru. Dlatego do odchwaszczania rzepaku proponujemy 
Butisan Star Max, który jest Bezpieczny – Elastyczny – Skuteczny.

BEZPIECZNY
Butisan Star Max jest całkowicie 
bezpieczny dla roślin rzepaku 
w każdym terminie stosowania. 
Nie stwarza zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo.

SKUTECZNY
Aż 3 substancje aktywne: metazachlor, 
chinomerak i DMTA-P zapewniają wyjątkową 
skuteczność w zwalczaniu chwastów. 
Butisan Star Max zwalcza chwasty 
dwuliścienne, również gatunki uciążliwe 
np. tobołki polne, tasznik, bodziszki i mak polny.

Bezpieczny 

Elastyczny Skuteczny

ELASTYCZNY
Butisan Star Max daje elastyczność, 
której potrzebujesz. Można go stosować 
w trzech terminach: 
- bezpośrednio po siewie, 
- wcześnie powschodowo, 
- powschodowo. 

Butisan® Star Max 
2,0-2,5 l/ha

regulator wzrostu + fungicyd:
 sucha zgnilizna i czerń krzyżowych

 Przedwschodowo                               4-7 dni po siewie                               Powschodowo

Butisan® Star Max
2,0-2,5 l/ha

Caryx® 240 SL 1,0 l/ha
Faza 4-6 liści rzepaku

Butisan® Star Max
2,0-2,5 l/ha

Focus® Ultra 100 EC 1,25-1,5 l/ha
Stosować od 1-szej pary liści rzepaku, chwasty w fazie od 2 liści do krzewienia

graminicyd, zwalcza chwasty jednoliścienne

Butisan® Star Max 
2,0-2,5 l/ha

na chwasty w fazie liścieni,
zwykle 4-7 dni po siewie 

lub lub

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ENERGIA CARYXU – wszędzie tam, gdzie jest 
potrzebna rzepakowi:
+  do osiągnięcia najwyższych plonów rzepaku
+  do regulowania wzrostu jesienią i wiosną
+  do zwalczania chorób

Caryx®

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania



Monsanto Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

Profesjonalne doradztwo 

Najnowsze informacje o odmianach, promocjach  

i dostępności rzepaku marki DEKALB  

pod numerem infolinii    600 294 400

oraz na   www.monsanto.pl 

również w wersji mobilnej


