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Ekstra klasa w plonowaniu

Hodowca: Dekalb, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2017

MOCNE STRONY
Stabilne plonowanie
Wysoka zdrowotność
Doskonała zimotrwałość

ZALETY
Kolejna doskonała odmiana z domu hodowlanego DEKALB 
z mistrzowskim plonowaniem w suchym 2018 roku, 
rewelacyjną zimotrwałością i doskonałą odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wszystko to 
prowadzi do maksymalizacji zysku z uprawy tej odmiany już 
w średnich warunkach uprawy.

DK EXOTTER

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

porejestrowych w roku 2018 = 131% plonu wzorca

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

30 szt. 40 szt. 50 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na przeciętne i dobre stanowiska. Dobrze znosi warunki 
suszy i wysokie temperatury. 

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
rozwój jesienny        

zimotrwałość        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
sucha zgnilizna kap.        

zgnilizna tw.        
czerń krzyżowych        

choroby podst. łodygi        

wartość plonu
plon nasion        

plon tłuszczu        
zawartość tłuszczu        

MTN        
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REKOMENDACJE

DK EXOTTER  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion DK EXOTTER w latach 2017-2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU, 2017-2019 

 DK EXOTTER    WZORZEC

Plon nasion w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2019
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Region I Region II
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Region V

Region VI

117% wz.
43,8 dt/ha

115% wz.
42,0 dt/ha

118% wz.
38,4 dt/ha

108% wz.
45,6 dt/ha

115% wz.
37,7 dt/ha

132% wz.
51,1 dt/ha

 Marek Ciećkiewicz
Kierownik Oddziału Wietlin, 
województwo podkarpackie

17 lat doświadczenia w pracy z gospodarstwami 
rolnymi, w tym 10 lat w firmie PROCAM. Współpracuje 
z gospodarstwami na terenie województwa 
podkarpackiego i małopolskiego, gdzie duży udział 
w ogólnym areale upraw zajmuje rzepak.

Korzystając ze swojego doświadczenia chciałbym 
polecić gospodarstwom uprawiającym rzepak 
odmianę z hodowli Dekalb – DK EXOTTER. 
W 2019 roku odmiana po raz pierwszy 
pojawiła się na polach gospodarstw z którymi 
współpracuje, od razu pokazując swoje mocne 
strony. Bardzo szybkie, wyrównane wschody 
mimo późnych wrześniowych siewów. Bardzo 
dobry wigor jesienny i rewelacyjną zdrowotność. 
Co ważne patrząc z perspektywy wiosny 
2020 i dużych wahań temperatury, gdzie 
w marcu i w kwietniu nocne przymrozki sięgały 
do -8 stopni C mogę potwierdzić znakomitą 
odporność DK EXOTTER na niekorzystne warunki 
temperaturowe. 

NUMER 

1**

**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych


