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MOCNE STRONY
Ponadprzeciętne plonowanie
Zrównoważony w rozwoju
Tolerancyjny na phomę

ZALETY
Najnowszy mieszaniec z rodziny Invigor zarejestrowany 
w 2019 w Polsce. Odznacza się wysokim plonem nasion, 
harmonijnym rozwojem jesienią i wiosną oraz wysoką
zimotrwałością. Na uwagę zasługuje jego wysoka tolerancja 
w stosunku do sprawcy suchej zgnilizny roślin kapustnych 
dzięki genowi RLM7.

InVigor w natarciu

Hodowca: BASF, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2019INV 1188

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonujący mieszaniec wśród wszystkich odmian 

z rodziny InVigor

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

wczesny optymalny opóźniony

35 szt. 40 szt. 50 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na dobre stanowiska, w dobrej kulturze, ale udaje się 
również na średnich glebach. 

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

INV 1188  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

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

Plon nasion w latach 2017 – 2019 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2017-2019

 INV 1188   WZORZEC
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Region I Region II
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113% wz.
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123% wz.
51,9 dt/ha

110% wz.
36,1 dt/ha

108% wz.
41,8  dt/ha

 Tomasz Partyka
Doradca Agrotechniczny, Oddział Jędrzejów, 
województwo świętokrzyskie

W firmie PROCAM od 6 lat. Obsługuję gospodarstwa 
w rejonie województwa świętokrzyskiego.

Zdobyta w firmie wiedza oraz doświadczenie 
znacznie pomogło mi w bezpośrednim doradztwie 
oraz prowadzeniu własnego gospodarstwa. 
Dzieląc się tą wiedzą chciałbym Państwu polecić 
odmianę rzepaku INV 1188. Odmianę tą można 
było obserwować w ubiegłym sezonie na polach 
doświadczalnych w Łężycach, gdzie wypadł 
świetnie dając plon 4,6 t/ha. Podczas Dni Pola 
PROCAM 2019 miałem wiele pytań od klientów 
dotyczących tej odmiany i to przełożyło się 
w dużej części na wybór INV 1188. Rośliny 
tej odmiany mają bardzo mocny jesienny 
i wiosenny wigor, a dodatkowo charakteryzują 
się ponadprzeciętną zdrowotnością, m.in. dzięki 
genowi RLM7. Polecam wysiew tej odmiany 
na dobre i średnie stanowiska w dobrej kulturze. 
Odmianę INV 1188 mam również we własnym 
gospodarstwie i wiem już dzisiaj, że u mnie 
i moich klientów będzie stanowić część areału 
w zasiewach w 2020 roku.


