
AGRĪNĀS GRUPAS KUKURŪZAS HIBRĪDS

DKC 2684

Sēklu piedāvājums pavasara sējai.



DKC2684

RM*/FAO               76/210-220

RM* –  relatīvais augu briedums – dienu skaits no dīgstu parādīšanās līdz 
ziedēšanas sākumam

Vidēji agrīns hibrīds augstvērtīgas skābbarības ražošanai. 
Piemērots  vēsākiem klimatiskajiem apstākļiem.

Strauja augu attīstība pavasarī ar ļoti labu izturību uz 
zemākām temperatūrām veģetācijas sākumā, kā arī augu 
spēcīga un pilnvērtīga attīstība visā veģetācijas periodā, 
veidojot graudu pilnas valītes. Augi, maz ietekmējoties no 
darbību un vides nelabvēlīgiem apstākļiem, veido pilnas 
graudu vālītes, jo DKC2684 tiek raksturots kā “fixed ears” 
hibrīds, kas raksturojas ar pilnvērtīgu graudu vālīšu izveidi 
veģetācijas periodā.

Augiem raksturīga spēcīga sakņu sistēma, spēcīgi stublāji un 
ļoti laba veldres noturība. 

Augu stublājam un arī vālītēm laba noturība pret fuzariozes 
ierosinātajām slimībām.

Hibrīds noturīgs situācijās, ja ir izteikts mitruma nodrošinājuma 
trūkums augsnē un arī noturīgs pie izteiktām mitruma režīma 
svārstībām. Norādes un novērojumi liecina, ka hibrīdam piemīt 
īpašība ļoti labi atdot mitrumu no graudiem (dry down - izžūt), 
svarīga īpašība pie graudu ieguves no kukurūzas platībām.

Hibrīds nodrošinās augstas un stabilas ražas vidēji agrīno hibrīdu grupā.

Labi padosies īpaši vidējas auglības un mazāk auglīgās augsnēs.

Izsējas normu ieteikums:

Audzējot skābbarības ieguvei – 
pie pietiekama mitruma nodrošinājuma 9 sēklas/m2, 
mitruma deficīts, sausāki lauki – 8 sēklas/m2

Audzējot graudu ieguvei – 
pie pietiekama mitruma nodrošinājuma 8.5 – 9 sēklas/m2, 
mitruma deficīts, sausāki lauki – 7.5 sēklas/m2

DKC 2684  dati no DEMO laukiem 2020. gads.

1. A/S Agrofirma Tērvete, Kroņaucē, DEMO lauks novākts 8.oktobrī
b. Ražība – 49,38 t/ha-1

c. Sausnas saturs novākšanas laikā – 28.5%
d. Sausnes ražība – 14.07 t/ha
e. Cietes saturs sausnē novākšanas laikā – 33.6%

2. SIA LLU MPS Vecauce DEMO lauks novākts 12.oktobrī
a. Sausnas saturs novākšanas laikā – 32.64%
b. Cietes saturs sausnē novākšanas laikā – 33.13%

Hibrīda raksturojums:

Hibrīda priekšrocības:

Informācija par sēklu pieejamību:  “VAKS” KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA

Valmiera 64250688 Varakļāni 29428890 Gulbene 26648770 Jelgava 29499576


