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Postaw na pewne odmiany rzepaku ozimego! [GALERIA]
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Wybór dobrej odmiany rzepaku ozimego to nie lada wyzwanie. Hybryda, a może populacja?
Odmiana mrozoodporna czy na na słabe gleby? Rolnicy co roku zadają sobie te same
pytania. Dlatego już dziś podpowiadamy jakie odmiany warto wybrać!
Hodowcy prześcigają się w nowościach, co zdecydowanie nie ułatwia wyboru rolnikom. Zatem jak
wybrać dobrze, aby uzyskać wysoki plon dobrej jakości? Odpowiedzi najlepiej szukać w wynikach
PDO COBORU. Warto również postawić na sprawdzone firmy nasienne.

Kryterium wyboru odmiany rzepaku ozimego
Głównym kryterium przy wyborze odmiany jest jej wysoki i stabilny plon. Wiadomo jednak, że nawet
najlepsza odmiana, źle dobrana do rejonu kraju oraz warunków glebowych nie spełni
oczekiwań rolników. Dlatego odpowiadamy na jakie cechy zwrócić uwagę przy wyborze odmiany
rzepaku ozimego.
Więcej w galerii:

LG Architect odmiana numer jeden w Polsce!

LG Architect w 2018 roku otrzymała tytuł Innowacyjnego Produktu Rolniczego
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W portfolio firmy Limagrain na sezon 2019 znajdziemy odmianę LG Architect. To niewątpliwy
numer 1 w Polsce pod względem wysokości oraz stabilności plonowania, co potwierdziły
badania COBORU 2015-2018. Warto dodać, że LG Architect to wzorzec w badaniach
rejestrowych COBORU.
Ponad to wyróżnia się wybitną odpornością na pękanie łuszczyn oraz osypywanie się nasion.
Dodatkowo jest odporny na wirus żółtaczki rzepy oraz zimotrwały. Jest odmianą polecaną do
uprawy w całej Polsce. LG Architect został wyróżniony tytułem Innowacyjnego Produktu Rolniczego
2018.

Wybitna zimotrwałość i odporność na choroby
Ważną cechą odmiany rzepaku ozimego jest mrozoodporność. Szczególnie dotyczy tych rejonów
Polski gdzie ryzyko wymarznięcia roślin jest wysokie. Wśród odmian wybitnie odporną na mróz
jest rzepak ozimy Anderson. Nie jest to jedyna zaleta tej odmiany. Warto podkreślić, że dzięki
zawartości genu RLM 7 jest ona odporna na suchą zgniliznę kapustnych, która jest groźnym
przeciwnikiem rzepaku ozimego. Dlatego jeśli szukamy odmiany odpornej na mróz oraz na
choroby warto postawić na odmianę Anderson, która sprawdzi się w każdych warunkach
glebowych.

Kiła kapusty i plon idą w parze!
Przyjęło się, że odmiany kiłoodporne gorzej plonują. Nie jest to do końca prawdą, siejąc odmianę
odporną na kiłę kapusty również można uzyskać wysoki plon rzepaku. Odporną i 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, co czyni ją
odmianą numer 1 w Polsce.
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