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Przed sezonem koncerny wprost sypia nowościami wśród odmian nasion
rzepaku ozimego. Jedną z nowości jest odmiana SY Alibaba od firmy
Syngenta – odmiana rzepaku odporna na kiłę kapusty.
SY Alibaba F1- sprytniejszy od kiły kapusty
SY Alibaba F1 to odmiana rzepaku odporna na kiłę kapusty. Jest to najważniejsza cecha
charakteryzująca nowość Syngenty. Hasło nowej odmiany mówi wyraźnie – sprytniejszy od kiły
kapusty. Jak wypadają najważniejsze cechy tej odmiany? Bardzo obiecująco.
Przede wszystkim SY Alibaba F1 charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością, co
w naszym klimacie może być jednym z kluczowych czynników. Rośliny tej odmiany nie są zbyt
wysokie, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko wylegania. Nowość Syngenty to również dobry wigor
jesienny. To, co jednak będzie decydowało o siewie tej odmiany, to jej odporność na kiłę kapusty.
Wysoko oceniona została również odporność na takie choroby, jak sucha zgnilizna kapustnych czy
choroby podstawy łodygi. Odporność na wyleganie w 9-stopniowej skali została oceniona na
8, a więc bardzo wysoko.
Warto wspomnieć, że w badaniach rejestrowych nowy rzepak Syngenty charakteryzował się niskim
poziomem martwych roślin – ok. 12,5% (wzorzec 15%, podczas gdy niektóre odmiany
zarejestrowane na kiłę kapusty cechowały się poziomem takich roślin na poziomie nawet ponad
30%).
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Odmiana SY Alister F1 jest znaną i cenioną na rynku ze względu na odporność przed kiłą kapusty.

Plantatorzy znają już inną odporną na kiłę odmianę Syngenty – SY Alister. Nasiona tej
odmiany były pierwszymi zarejestrowanymi w Polsce odpornymi na kiłę. Podobnie, jak w przypadku
odmiany SY Alibaba F1, także Alister cechuje się wysoką odpornością na choroby i dobrym startem
jesiennym. Ponadto atutem odmiany są niewielkie wymagania glebowe, dzięki czemu bez problemu
dopasujemy nasiona tejże odmiany do stanowisk w gospodarstwie. SY Alister był jak dotąd odmianą
po którą najchętniej sięgali rolnicy borykający się na swoich plantacjach z problemem kiły kapusty.
Teraz będzie miał konkurencję.
SY Alibaba F1 stanowi ciekawe i jednocześnie obiecujące uzupełnienie portfolio nasion Syngenty
o odmiany rzepaku ozimego odporne na kiłę. Tym bardziej, że problem porażenia przez nią rzepaku
jest zauważalny w coraz większej ilości gospodarstw.
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