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DK EXPIRO
HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania
• optymalny wigor jesienny i niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą
• wczesny wiosenny start wegetacji oraz wczesny termin kwitnienia
• szybki wzrost łodyg
• zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu, ze względu na mocny wigor wiosenny oraz wysokie rośliny
• charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
• dzięki genowi odporności RLM-7 - bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych 

oraz na zgniliznę twardzikową
• odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie
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Rekordowe plony w każdych warunkach
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Odmiana Expiro z Firmy Dekalb jest odmianą mieszańcową, która bez problemu nadaje się na stanowi-
ska glebowe w rejonie woj. opolskiego. Cechuje się tolerancją na różne stanowiska glebowe - sprawdza 
się na glebach mozaikowatych do dobrych. Wiosną obserwujemy szybki start rośliny, co ogranicza kosz-
ty w stosowaniu biostymulatorów w celu ruszenia wzrostu. Jest odmianą wysoką i wymaga stosowa-
nia regulatorów wzrostu, wiemy jednak, że jest to najczęściej zabieg połączony z ochroną fungicydową 
i nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Od kliku lat u rolników mających na swoich plantacjach tą 
odmianę, nie stwierdzam wymarznięć, co potwierdza fakt wysokiej mrozoodporności tej odmiany. Co 
jeszcze ważne, w okresie przed zbiorem ewidentnie można stwierdzić mniejsze straty w plonie w wyni-
ku występujących coraz częściej na terenie naszego kraju dziwnych zjawisk atmosferycznych (większa 
odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion). Odmiana ta sprzedaje się sama ponieważ do 
tej pory nie zawiodła rolników i możemy liczyć na powtarzalność plonowania. 

OPINIA

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany DK EXPIRO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019
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