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Rzepak mieszańcowy stabilny w trudnych warunkach!
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Kolejny sezon był trudny dla rzepaku ozimego. Plony w zależności od rejonu
kraju różnią się znacząco. Jest jednak na rynku rzepak mieszańcowy, który
plonuje stabilnie nawet w trudnych warunkach. Przekonaj się sam!
Susza doskwierała rzepakowi ozimemu przez praktycznie cały okres wegetacji wiosennej. Na rynku
jest jednak rzepak mieszańcowy, który mimo trudnych warunków dobrze plonował. Sprawdź jak,
w tym roku poradziła sobie jedna z czołowych odmian na polskim rynku!
Więcej w galerii zdjęć:

Rzepak mieszańcowy LG Architect dobrze plonował
Odmiana rzepaku LG Architect już od czterech lat zajmuje pierwsze miejsce w COBORU
pod względem wysokości oraz stabilności plonowania. Należy podkreślić, że jest to także
odmiana wzorcowa, w badaniach rejestrowych COBORU. Również w mijającym sezonie
wegetacyjnym pokazała swoje kluczowe cechy, o czym najlepiej świadczą wypowiedzi zadowolonych
producentów rzepaku ozimego. Wszyscy zgodnie potwierdzali, że LG Architect w tym sezonie
plonował stabilnie, zarówno na słabszych jak i lepszych stanowiskach. Uzyskane wyniki były
zdaniem wielu na dobrym poziomie jak na ten rok. Średni plon dla LG Architect w przedsiębiorstwie
rolniczo-hodowlanym „Gałopol” wyniósł w zależności od stanowiska 34-37 dt/ha. Równie dobrze
plonował w Gospodarstwie Rolnym „Piotrowa” na Opolszczyźnie, uzyskując średnio 35-40
dt/ha.

Nie tylko plon wyróżnia LG Architect
Oprócz wysokiego i stabilnego plonu odmianę mieszańcową LG Architect wyróżnia odporność na
pękanie łuszczyn oraz osypywanie się nasion. Jest to istotna cecha, która pozwala na wydłużenie
zbiorów z 3 do 7-9 dni. Dzięki mniejszemu osypywaniu się nasion redukuje problem samosiewów
rzepaku w kolejnych latach. Dodatkowo jest to odmiana odporna na rosnące zagrożenie,
jakim jest (TuYV) czyli wirus żółtaczki rzepy, przenoszony przez mszycę brzoskwiniową.
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Producenci zwracają także uwagę na wysoką mrozoodporność odmiany LG Architect. – Siejemy
rzepak mieszańcowy LG Architect od trzech lat. Do tej pory nie zauważyłem problemu
z mrozoodpornością. A jak wiadomo ostatnie lata bywały różne. – główny agronom Andrzej Nowak.
LG Architect to odmiana, która uzyskała tytuł Innowacyjnego Produktu Rolniczego w 2018
roku.
Przeczytaj więcej o LG Architect
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