
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtownia Materiałów Przemysłowych 

„FAZOT” Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna 

Gnojno 30A 
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OFERTA : RZEPAK 

Odmiany : OZIME 

Producent :  Monsanto 
 
Odmiany:  DK EXSTROM (s. 2-4) 
                   DK EXQUISITE (s. 5-6) 
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1. DK EXSTROM 

To odmiana uniwersalna, najwyższe plony osiąga na lekkich, średnich i mniej zasobnych 
glebach przy mniejszych dawkach nawożenia azotowego. Przynosi bardzo wysokie i stabilne 
plony. W Polsce zarejestrowana od roku 2012.  
 
Cechy charakterystyczne: 
 

- podwyższona odporność na osypywanie nasion, 

- bardzo dobra zimotrwałość, 

- tolerancja na choroby: 

o bardzo wysoka tolerancja na zgniliznę kapustnych (RLM – 7), 

o 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: 

o termin kwitnienia: średniowczesny, 

o termin dojrzewania: średniowczesny, 

o wysokość roślin: wysokie. 

 

Rekomendacje agrotechniczne: 

• odmiana polecana we wszystkich regionach Polski, 

• siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego 
region, 

• norma wysiewu 50-55 nasion/m2* tak aby uzyskać obsadę docelową 45-50 
roślin/m2. W opóźnionym terminie 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 
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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/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 liścia (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 4 l/ha lub Roundup 
Trans Energy 450 SL 1,5-3,2 l/ha, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%. 
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2. DK EXQUISITE 

Odmiana, przy której najwyższe plony można uzyskać na glebach dobrych i bardzo dobrych. 
W Polsce zarejestrowano w 2011 r., a w 2012 r. plon z tej odmiany według PDO COBORU 
wyniósł 121% wzorca.  

Cechy charakterystyczne: 

- wzorcowa zimotrwałość, 

- rośliny o bardzo silnym systemie korzeniowym – nie łamie się i nie wylega, 

- podwyższona odporność na osypywanie nasion 

- 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:  

o bardzo wysoka tolerancja na zgniliznę kapustnych (RLM – 7) 

o wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową. 

Cechy rolnicze: 

o termin kwitnienia: średniopóźny, 

o termin dojrzewania: średniopóźny, 

o wysokość roślin: wysokie. 

Rekomendacje agrotechniczne: 

• 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 
region, 

• 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/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, 
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• konieczne jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu np. Caryx 240 
SL 1L/ha, oprysk jesienią w fazie 4-6 liścia (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 360PLUS 4 l/ha lub Roundup 
Trans Energy 450 SL 1,5-3,2 l/ha , gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%. 

 


