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Masz problem z kiłą kapusty? Sprawdź odmianę LG Alasco!
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 27 lipca 2020

Zbyt częsta uprawa rzepaku ozimego na tym samym stanowisku,
w połączeniu z ciężkimi zlewnymi glebami to idealne warunki do rozwoju kiły
kapusty. Dowiedz się jak się z nią rozprawić z LG Alasco!
Kiła kapusty to jeden z najgroźniejszych przeciwników rzepaku ozimego. Jeśli pojawi się na naszym
polu możemy się spodziewać sporych strat plonu sięgających nawet 30 %. Czy można się przed nią
skutecznie uchronić? Czy siew odmian odpornych wystarczy? Sprawdź dlaczego warto rozważyć
wybór LG Alasco i co na temat tej odmiany mówią rolnicy, którzy mieli okazję sprawdzić ją w polu!

Jak ograniczyć kiłę kapusty?

Objawy żerowania chowacza galasówka na korzeniach rzepaku łatwo pomylić z kiłą kapusty
fot. Małgorzata Srebro

Wszyscy rolnicy dobrze wiedzą, że najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym występowaniu
kiły kapusty jest przerwa w uprawie rzepaku, co najmniej 3-4 letnia. Mało tego, w przypadku pól
mocno zainfekowanych zalecana jest przerwa w uprawie nawet do 10 lat. Oczywiście wszyscy
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dobrze wiemy, że nie jesteśmy w stanie, w 100 % zrezygnować z uprawy rzepaku ozimego
w gospodarstwie. Głównym sposobem na ograniczenie kiły kapusty jest wysiew odmian
odpornych. Oprócz tego warto także zadbać o właściwy płodozmian, uregulowanie pH gleby,
usunięcie resztek pożniwnych, a także odpowiednią ochronę chemiczną.
Pamiętajmy, że w płodozmianie warto uwzględnić takie gatunki jak zboża, buraki, ziemniaki
oraz rośliny motylkowe. Należy unikać siewu roślin z tej samej rodziny, również międzyplonów np.
gorczycy białej. Skutecznym sposobem na ograniczenie kiły jest unormowanie odczynu gleby do
poziomu obojętnego. Rozwojowi tej choroby sprzyja kwaśne pH gleby w granicach 5,5 – 5,7. Dobrym
rozwiązaniem jest wysiew wapna tlenkowego, które jest szybko działające.

Czy odmiany kiłoodporne gorzej plonują?
Wśród rolników panuje przekonanie, że odmiany kiłoodporne znacznie gorzej plonują. Czy jest ono
słuszne? Odpowiadamy i tak, i nie. Oczywiście odmiany z genem odporności na specyficzne rasy tej
choroby z nieco niżej plonują, w porównaniu do odmian nieposiadających odporności. Różnice te nie
są jednak, aż tak widoczne ze względu na stale ulepszaną przez firmę Limagrain Polska genetykę.
Odporną na kiłę kapusty oraz wysoko plonującą odmianą jest LG Alasco, co zostało potwierdzone
przez badania PDO COBORU. W 2018 roku LG Alasco uzyskała najwyższy plon wśród
odmian kiłoodpornych – 46,1 dt/ha. Oprócz odporności na kiłę kapusty odmiana ta posiada także
wysoką odporność na inne groźne choroby jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych czy
zgniliznę twardzikową.

LG Alasco odporność na kiłę i dobry plon w jednym
LG Alasco to jedna z najnowszych odmian mieszańcowa rzepaku ozimego o wysokiej odporności na
specyficzne rasy kiły kapusty. Odporność ta została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu
Ochrony Roślin w Poznaniu w warunkach infekcji patogenami kiły kapusty. Warto wspomnieć, że
odmiana LG Alasco charakteryzuje wyjątkowym potencjałem plonowania oraz bardzo
wysoką mrozoodpornością roślin, potwierdzoną w oficjalnych badaniach COBORU z 2016
roku.
LG Alasco charakteryzuje się wybitną odpornością na osypywanie się łuszczyn, co przyczynia
się do redukcji strat plonu podczas zbioru

Jest to odmiana rzepaku ozimego tolerancyjna na warunki stresowe. Ponad to bardzo dobrze
sprawdza się uprawie uproszczonej. Innymi bardzo ważnymi cechami, na które należy zwrócić uwagę
to przede wszystkim dobra zdrowotność roślin oraz bardzo dobra odporność na wyleganie.
LG Alasco jest odmianą zalecaną do uprawy na terenie całego kraju.
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Co mówią o LG Alasco rolnicy?

Pan Janusz Kachel prezes RSP Sechstrzechowice
fot. Limagrain Polska

Jednym z gospodarstw uprawiających odmianę LG Alasco jest RSP Sechstrzechowice gdzie bardzo
dużym problemem jest występowanie kiły kapusty. – W naszym gospodarstwie uprawiamy 200
ha rzepaku ozimego, z czego około 50 % odmian stanowią odmiany kiłoodporne.
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Zdecydowaliśmy się na uprawę odmiany od Limagrain Polska, gdyż nie możemy pozwolić sobie na
straty jakie wyrządza kiła kapusty. Naszym priorytetem jest także osiąganie średnich i wysokich
plonów. – mówił prezes gospodarstwa Pan Janusz Kachel.
Gospodarstwo to postawiło na wybór tej właśnie odmiany ze względu na odporność na specyficzne
rasy kiły kapusty oraz wysokie plonowanie. – Myślę, że LG Alasco będzie dobrym wyborem, na
tą chwilę rośliny wyglądają bardzo dobrze, wody także nam nie brakuje. Wszystko idzie
w dobrym kierunku, a efekty zobaczymy po żniwach. – podsumował prezes RSP Sechstrzecgowice.
Więcej o LG Alasco
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