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POLECANY kierunek użytkowania

WAŻNE CECHY
wysoki plon ziarna wysoki potencjał plonowania potwierdzony
 w badaniach rejestracyjnych w Austrii 
 i badaniach łanowych w Polsce
mocny stay green rośliny dłużej asymilują składniki 
 pokarmowe, przez co dłużej budują plon 
zdrowe rośliny wykazuje wysoką tolerancję na żółtą 
 plamistość liści kukurydzy 
 (helmintosporium) 
zdrowe kolby mało podatna na fuzariozę kolb
szybkie dosychanie w końcowej fazie dojrzewania ekspresowo
 oddaje wodę (bardzo niska wilgotność 
 ziarna w czasie zbioru)
bardzo dobry  szybki start roślin i duża tolerancja 
wczesny wigor na chłody wiosenne 
nie wylega dzięki mocnym łodygom i mocnym korzeniom
rośliny bardzo  rośliny o dużej biomasie to możliwość 
wysokie wykorzystania odmiany do produkcji biogazu
uniwersalność wysoka zawartość skrobi i bardzo dobra
 strawności włókna predestynują ją także 
 do produkcji kiszonki

REKOMENDACJA HODOWCY 

SKŁADNIKI PLONU

DKC 3642 została zarejestrowana w Austrii w 2014. Charakte-
ryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem i tolerancją na 
chłody wiosenne. Odmiana o wysokim potencjale plonowa-
nia zwłaszcza na stanowiskach glebowych średnich 
i dobrych. W trudnym 2015 roku osiągnęła plony nawet do 
13,5 t/ha przy wilgotności 20,4% w rejonie Polski wschodniej 
(okolice Łańcuta)! Rośliny bardzo wysokie z nisko osadzony-
mi kolbami. Posiada mocny „stay green”. Odmiana charakte-
ryzuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie. 
W przeznaczeniu na kiszonkę wyróżnia się wysokim plonem 
suchej masy z wysoką zawartością skrobi i dobrą strawnością 
włókna. Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia 
oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania i dzięki temu 
jest suchsza w trakcie zbioru. W przeznaczeniu na ziarno 
polecamy ją do uprawy w Polsce południowej i centralnej. 
W przeznaczeniu na kiszonkę polecamy do uprawy na terenie 
całego kraju.

Katarzyna Gallewicz, Monsanto

MTZ

ziarno kiszonka biogaz

liczba rzędów liczba ziaren w rzędzie masa tysiąca ziaren [g]

18 34 370

rośliny bardzo wysokie
280 cm

nisko osadzone kolby
130 cm

odporna na wyleganie

MORFOLOGIA

DKC 3642
Doborowy Komplet Cech
FAO 260

STANOWISKO GLEBOWE

ZALECANA OBSADA
DKC 3642 polecamy do uprawy na glebach średnich i dobrych.

hodowca: Monsanto
mieszaniec pojedynczy

typ ziarna: dent
rejestracja: Austria 2014

bioetanol

 ziarno  85 tys. roślin/ha
 kiszonka  90 tys. roślin/ha
  ziarno  75 tys. roślin/ha
 kiszonka  80 tys. roślin/ha
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stanowiska dobre: 

stanowiska słabe:
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BARDZO DOBRY 
WCZESNY WIGOR
dobra tolerancja na stresowe 
warunki uprawy wiosną

SUCHE ZIARNO 
W CZASIE ZBIORU
niskie koszty dosuszania

DORODNE, 
ZDROWE KOLBY
duży plon dobrego ziarna

DKC 3642 - PLONOWANIE I WILGOTNOŚĆ 
ZIARNA W TRUDNYM 2015 ROKU 
źródło: doświadczenia własne Monsanto (plon ziarna przy wilgotności 15%)
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Microstar PZ - nawożenie ultrazlokalizowane
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DKC 3642
Doborowy Komplet Cech
FAO 260

W początkowym okresie rozwoju kukurydzy ogromne znaczenie dla jej wzrostu ma dostępność fosforu (P) 
i cynku (Zn). Dostępność tych pierwiastków ograniczana jest przez niskie pH gleby, niskie temperatury 
i wielkość systemu korzeniowego. W stosunkowo krótkim dla kukurydzy okresie wegetacji jaki mamy do 
dyspozycji w Polsce okres startowy ma decydujące znaczenie dla przyszłego plonu i niebagatelne znaczenie
dla zdolności do przetrwania wiosennych i letnich stresów suszowych i temperaturowych.

Więcej informacji udzielą przedstawiciele Agrosimex.

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ
na plonowanie kukurydzy Jawor (FAO 230)
przy różnych poziomach nawożenia,
IHAR Radzików

Kontrola NPK
Microstar PZ 20 kg/ha + NPK
Microstar PZ 20 kg/ha + NK + 70%P

Microstar PZ 
20 kg/ha + NK + 50%P

Microstar PZ 30 kg/ha + NPK
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odm. por. DKC3642

DKC 3642 rejonizacja uprawy

UPRAWA NA ZIARNO
Polska południowa i centralna

UPRAWA NA KISZONKĘ
cała Polska

hodowca: Monsanto
mieszaniec pojedynczy

typ ziarna: dent
rejestracja: Austria 2014

ŻÓRAWINA

ŚRODA ŚLĄSKA

CIESZYN

BALICE

NOWE 
BRZESKO

WALEWICE

WYBRANOWO

OPATÓW

STARE SIOŁO

ULHÓWEK

KSIĘŻPOL

ŁAŃCUT

7,4 t/ha
30,9%

9,4 t/ha
18,9%

6,8 t/ha
25,1%

8,7 t/ha
33%

11,7 t/ha
21,5%

10,8 t/ha
28,4%

9,6 t/ha
19,7%

8 t/ha
22,8%

9,2 t/ha
21,6%

11,7 t/ha
23,8%

13,5 t/ha
20,4%

8,3 t/ha
19,2%plon

wilgotność


