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MOCNE STRONY
Wysoka wierność plonowania
Odporność na phomę
Wysoka zimotrwałość 

ZALETY
Odmiana o wysokim i stabilnym plonowaniu w latach, 
nawet na poziomie wyższym niż wiele odmian 
mieszańcowych. Sprawdzona wysoka zawartość tłuszczu 
w nasionach. Odmiana wyższa o zwartym łanie i wysokiej 
odporności na wyleganie. Niespotykana na rynku tolerancja 
na wertycyliozę oraz jedyna na rynku odmiana populacyjna 
z genem odporności RLM 7 przeciw Phomie.  

Magia plonowania

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: populacyjna  
Rejestracja: EU 2013ARABELLA

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• jedyna na rynku odmiana populacyjna z genetyczną 

odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM7)

WARUNKI AGROTECHNICZNE
Termin i gęstość siewu (roślin/m2):

wczesny optymalny opóźniony

50 szt. 60 szt. 70 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na dobre stanowiska, gliniaste i murszowe, ale udaje się 
też na tych lekkich. 

CHARAKTERYSTYKA 
ODMIANY

właściwości agronomiczne
rozwój jesienny        

zimotrwałość        
dojrzałość        

wysokość roślin        
odporność na wyleganie        

odporność na choroby
sucha zgnilizna kap.        

zgnilizna tw.        
czerń krzyżowych        

choroby podst. łodygi        

wartość plonu
plon nasion        

plon tłuszczu        
zawartość tłuszczu        

MTN        
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REKOMENDACJE

ARABELLA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE
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Wrócikowo Śrem Kościelna 
Wieś

Sulejów Bezek

Tarnów Głubczyce Kochcice Przecław

29,7
dt/ha

36,3
dt/ha

43,9
dt/ha

43,0
dt/ha

52,3
dt/ha

42,5
dt/ha

35,5
dt/ha

54,0
dt/ha

34,5
dt/ha

Plon odmiany w wybranych stacjach doświadczalnych 
w suchym 2018 roku [w dt/ha]
Doświadczenia rozpoznawcze, COBORU 2018

 Michał Dybich
Doradca Terenowy, Oddział Kwidzyn, 
województwo pomorskie

7 lat doświadczenia. Współpracuje z gospodarstwami 
rolnymi w przedziale 100‑1500 ha, w których 
przeważają gleby klasy IVa‑IVb.

Mam przyjemność zarekomendować Państwu 
odmianę populacyjną jaką jest ARABELLA. 
Wielu moich klientów docenia ją szczególnie 
za niezbyt szybki wzrost jesienny, co przy bardzo 
wczesnych siewach, nawet na początku sierpnia, 
nie budzi niepokojów o nadmierny rozwój czy 
też wybiegnięcie w pęd, przed nastaniem zimy. 
Harmonijny rozwój wiosną, nie za wczesny, ale 
zdecydowany, również chroni ją przed mrozami 
wczesną wiosną, o czym wielu się przekonało 
w bieżącym sezonie. Jako jedyna „liniówka” 
na rynku posiada gen RLM 7 czyli genetyczną 
odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz 
podniesioną tolerancję na, mocno już spotykaną 
u nas, wertycyliozę. ARABELLA to propozycja, 
która przekonuje do siebie plonowaniem 
i zdrowotnością na poziomie nawet dobrych 
rzepaków hybrydowych. Sprawia to, że dla wielu 
gospodarstw jest najekonomiczniejszą odmianą 
na rynku.


