
VETŐMAG ÉS NÖVÉNYVÉDELEM
Válassza a bevált, magas színvonalú Bayer  
megoldásokat a közös sikerért!

HAMAROSAN 
INDULUNK!

A DEKALB® a Bayer Csoport
bejegyzett márkaneve.

#DEKALBdifference

Bővebb információért látogasson el  
a www.dekalb.hu weboldalra!



TERMÉSBIZTOS REPCEPORTFÓLIÓ 
A DEKALB-TÓL 2021-BEN IS!

A DEKALB® a Bayer Csoport
bejegyzett márkaneve.

A DEKALB őszi káposztarepce portfóliójáról általánosságban elmondható, hogy kiváló be-
tegség-ellenálló képesség, valamint kipergés ellenálló képesség jellemzi. Ezen tulajdonságok-
nak köszönhetően nagyfokú termésbiztonsággal kezdhetünk neki a repcetermesztésnek.

Ezen acélos portfóliónk legismertebb képviselője a  DK EXCEPTION , mely a hazai termelők 
körében elért nagy népszerűségét elsősorban a kiváló termőhely stabilitásának köszönheti, 
valamint nitrogénhasznosító képessége – azaz, hogy kisebb mennyiségű nitrogén dózisokat 
is maximálisan tudott hasznosítani a vizsgálataink során – is megkülönbözteti őt  
a piacon, mely nagyban segíti, hogy gyengébb termőhelyi adottságok között is helyt álljon.

A kiváló repce termesztő helyek hibridje a  DK EXPANSION , mely leginkább a hektáronkénti 
4 tonna feletti termésátlagú helyeken tudja kihozni magából a maximumot, ahol sok esetben 
verhetetlennek bizonyul. Terméspotenciálja kiváló szárszilárdsággal is párosul, így  
a nagy termés nagy biztonságban is van a betakarításig. Megnövelt sortávú szemenként  
vetéshez a legkiválóbb választás, fix korai habitusa miatt nem hajlamos a nagyobb sortávból 
adódó relatív tősűrítés következményeként a vegetatív felnyurgulásra.

Portfóliónkban tavaly debütált a  DK EXCITED . Ezt a legújabb hibridünket az eddigi legma-
gasabb terméspotenciál mellett stabilitás is jellemzi, ezért bátran ajánljuk közepes repce 
termőhelyekre is. Így egy „JOKER” hibridként egymaga méltó utódja lehet mind a két 
előbbiekben ismertetett hibridünknek. Ezen felül még a repcét károsító tarlórépa-sárgaság 
vírusra (TuYV) is rezisztens.

A korai virágzás és betakarítás híveinek – valamint az esetlegesen megcsúszott vetésekhez 
– tökéletes választás lehet a már jól ismert  DK EXPRESSION . Szigorú technológiai fegye-
lem mellett bármely termőhelyi adottságok között megállja a helyét.

A Clearfield gyomirtási technológiát preferálók számára elsősorban a  DK IMPORTER CL  hibri-
dünket ajánljuk, mely esetben a kiváló termőhely-stabilitás mellé egy hagyományos hibridek 
szintjén lévő terméspotenciált is kapunk. Emellett koraiságával is kitűnik ezen szegmensben.

Portfóliónk sokoldalúsága és termesztésbiztonsága kiváló alapot szolgáltat a sikeres repce-
termesztéshez termőhely és termesztési intenzitástól függetlenül.

Tartson velünk, hamarosan indulunk! 


