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AZ 1. DEKALB GYÖKÉRGOLYVA REZISZTENS REPCEHIBRID
MAGYARORSZÁGON

A LENGYELORSZÁGBAN REGISZTRÁLT GYÖKÉRGOLYVA REZISZTENS 
HIBRIDEK KÍSÉRLETI ÁTLAGHOZ VISZONYÍTOTT RELATÍV TELJESÍTMÉNYE 

Az összehasonlítások a COBORU hivatalos publikációjának adatai. COBORU - Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych - 2016. 
A grafikonon csak a gyökérgolyva rezisztens hibrideket jelenítettük meg. Mivel az egyes hibridek nem feltétlenül szerepeltek ugyanannyi helyszínen és ugyanott, ezért egymáshoz nem, csak a kísérleti 
átlaghoz hasonlíthat. 



GYÖKÉRGOLYVA 
REZISZTENCIA

TERMŐKÉPESSÉG
A hibrid hazánkban potenciálisan elérhető 
termésére utaló tulajdonság.

KIEGYENSÚLYOZOTT 
AGRONÓMIAI 
TULAJDONSÁGOK
Magában foglalja a stabil poligénes 
fóma-rezisztenciát, a DEKALB kiváló 
kipergés- és szárdőlésellenállóságát, 
valamint az erőteljes kezdeti fejlődést.

GYÖKÉRGOLYVA REZISZTENCIA
A hibridet nemesítőink konvencionális nemesítési 
módszerekkel rezisztenssé tették a gyökérgolvára 
(Plasmodiophora brassicae).

Kipróbálásra javasoljuk minden olyan területre, 
ahol a savanyúbb PH-val rendelkező talajokon 
repcetermesztés folyik. Mivel a betegséget célzottan 
- néhány kivételtől eltekintve - eddig nem kerestük 
az országban, így az ezeken a területeken, az ebből 
esetlegesen adódó termésveszteségeknek sem 
vagyunk tudatában.

Európai Bizottság Közös Kutatóközpont - Magyarország 
mezőgazdasági területeinek talajtulajdonság-térképei 2015. 
A vörös vonalakkal határolt területek Monsanto becslések.

Mezőgazdasági területek feltalajának pH térképe 
(felbontás: 250 m)

KULCSFONTOSSÁGÚ TULAJDONSÁGOK

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

CSENGŐDI Péter 
marketing vezető -  
Közép Európa

“A DK PLATINIUM a DEKALB Magyarországon 
először megjelenő gyökérgolyva rezisztens 
terméke. A lengyel regisztrációs hatóság mérései 
alapján kategóriájában 4 éven keresztül egy 
hibrid sem tudta felülmúlni termésben. A magas 
termés magas olajtartalommal párosul, melyek 
biztonságos termelését előnyös agronómiai 
tulajdonságai segítik elő: kipergés- és 
fómaellenállóság, megfelelelő szárszilárdság és 
erőteljes kezdeti fejlődés”  

AJÁNLATOK

A DEKALB® a Monsanto Technology LLC. bejegyzett védjegye. 
A termékekre és azok teljesítményére vonatkozó valamennyi, a Monsanto Hungária Kft. által szóban vagy írásban 
szolgáltatott információ jóhiszeműen adott információ, azonban nem minősül a Monsanto Hungária Kft. általi 
kötelezettségvállalásnak a termékek teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan. A helyi éghajlati és egyéb 
viszonyok befolyással lehetnek a teljesítményre. 
Az értékmérők relatív értékek, melyek a termékek DEKALB portfólion belüli összehasonlítására szolgálnak. 
Az értékmérők a rendelkezésre álló kísérleti adatok és gyakorlati tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra.

További információk www.dekalb.hu
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