
ДК ЕКСПЕНШН
Гібрид інтенсивного типу, який вдало поєднує високий потенціал продуктивності, високу

зимостійкість та стабільність. Підвищена стійкість до осипання насіння та стійкість до хвороб створює

ряд технологічних переваг при його вирощуванні. Характеризується високою стійкістю до вилягання

навіть при загущенні і на високих фонах азоту.

Гібрид інтенсивного типу, який вдало поєднує високий потенціал продуктивності, високу
зимостійкість і стабільність. Підвищена стійкість до осипання насіння та толерантність до хвороб
створює низку технологічних переваг під час його вирощування. Характеризується високою
стійкістю проти вилягання навіть у разі загущення й на високих фонах азоту

ре зультати

Со р то тип
з підвищеною зимостійкістю

Гр упа  Стигло с ті
середньопізній

р е ко ме нда ції
✓ Рекомендовані зони вирощування: усі зони.
✓ Рекомендований рівень азотного
живлення: високий. ✓ Відношення до ґрунтів:
придатний до вирощування на супіщаних,
суглинкових, глинистих. ✓ Реакція гібрида
на густоти: кращий розвиток на знижених
густотах. ✓ Календарний строк висіву: •
ранній — 10‑15 серпня, • оптимальний —
15‑25 серпня, • пізній — 25 серпня – 5
вересня. (можливе зміщення строків висіву в
бік більш пізніх на 5‑10 днів) ✓
Рекомендована норма висіву: • ранні строки
сівби — 400‑450 тис./га, • оптимальні строки
— 450‑500 тис./га, • пізні строки — 500‑550
тис./га. ✓ Використання морфорегуляторів:
обов’язкове — за оптимальних строках сівби,
2‑разове — за ранніх строків сівби, бажане
— за пізніх строків сівби. ✓ Терміни
збирання: можливе довготривале (до 10 діб)
відтермінування.

Ха р а кте р ис тики

Тип гібрида: для традиційної технології
вирощування
Група стиглості: середньопізній
Зимостійкість: дуже висока
Посухостійкість: середня
Інтенсивність гілкування: дуже висока
Придатність до раннього висіву: не бажана
Придатність до пізнього висіву: добра
Час цвітіння: пізній
Висота рослини, см: 165‑200                           
                                                  

Відгуки Го с по да р с тва

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово. 1



Арушанян Сурен Георгійович 
власник, ПСП «Діар», Київська обл., Володарський р-н., 
 
Площа ріпаку в господарстві ПСП «Діар» становить 520 га. З компанією Байєр та брендом
DEKALB® співпрацюємо довгий час. Щодо ріпаку, то середня врожайність по господарству
на сезон 2020-2021 р. склала 40 ц/га в перерахунку на базову вологість. Врожайність
гібриду ріпаку ДК Експеншн становила 42 ц/га на площі 51 га. При вирощуванні ріпаку ми
застосовуємо технологію посіву Strip-Till, густота посіву при цьому становить 370 тис. шт/га.
Гібрид ріпаку ДК Експеншн вирощуємо другий рік. На сезон 2021-2022 р. під даним гідридом
засіяно 130 га. Також є посіви ДК Сіквел 110 га, ДК Ексторм – 100 га. Відзначаємо досить
високу холодостійкість і зимостійкість гібридів. Ріпак знаходиться у відмінному стані, має
вигляд на високий показник врожайності»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детальніше про гібрид ДК ЕКСПЕНШН розповідає Ігор Мовчан,
менеджер із технологій вирощування с\г культур, Байєр:
 

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово. 2


