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MOCNE STRONY
Wczesność dojrzewania
Potwierdzona zimotrwałość
Wirusoodporna

ZALETY
Mieszaniec przekonuje do siebie szybkim rozwojem 
początkowym, niskim wzrostem i niską skłonnością do 
wylegania. Doskonała zimotrwałość i wysoka zdrowotność 
uzyskana dzięki wrodzonym odpornościom: na wirusa 
żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę kapustnych, 
zapewniają pewne i stabilne plony.

Hodowca: DSV, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany
Rejestracja: PL 2018

Idealnie dopasowana

ASTANA

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        

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• numer 1 w plonie tłuszczu wśród odmian 

z odpornością na wirusa TuYV

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

wczesny optymalny opóźniony

30 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Idealna na średnie i dobre stanowiska, również te 
chłodniejsze, zdatne do siewu w późniejszych terminach 
agrotechnicznych.
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REKOMENDACJE

ASTANA  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

Plon nasion w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2019

Plon nasion w latach 2016 – 2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2016-2019

 ASTANA    WZORZEC
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Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

130% wz.
48,6 dt/ha

106% wz.
38,7 dt/ha

108% wz.
35,1 dt/ha

126% wz.
53,2 dt/ha

118% wz.
38,7 dt/ha

145% wz.
56,1 dt/ha

 Mateusz Tołłoczko
Kierownik Oddziału Płock, 
województwo mazowieckie

W firmie PROCAM od 6 lat, prowadzi doradztwo 
na terenie północnego Mazowsza.

Odmiana rzepaku ASTANA była nowością 
w sprzedaży w ubiegłym roku. Dzięki wysokim 
wynikom plonowania w doświadczeniach 
COBORU oraz wrodzonej wirusoodporności 
zainteresowała w dużej części moich klientów, 
którzy wysiali ją na swoich polach z zamiarem 
porównania do upodobanych odmian. Oceniam, 
że ASTANA to odmiana dostosowana idealnie 
do warunków panujących w ostatnich latach. 
Wyróżnia się mocnym wigorem wzrostu, bardzo 
dobrze wygląda od momentu startu wiosną. 
W porównaniu do innych odmian w małym 
stopniu zareagowała na wiosenne mrozy 
oraz panującą już suszę w naszym regionie. 
Dodatkowo wyrównany i zdrowy łan sprawia, 
że ASTANA już w tym momencie ma wielu 
zwolenników wśród moich klientów. 


