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Absolutnie najlepszy

MOCNE STRONY
Rekordowo wysokie plonowanie
Unikalny pakiet odporności
Wirusoodporna

ZALETY
Połączenie wielu korzystnych cech: bardzo wysokiego 
planowania nasion (135% średnio w latach 2016-2019) 
i tłuszczu, bardzo wysokiego przezimowania, genetycznej 
odporności na suchą zgniliznę oraz na wirusy z dodatkową 
odpornością na pękanie i osypywanie się łuszczyn, czyni tę 
odmianę nowym wymiarem standardów wśród dostępnych 
odmian na rynku.

Hodowca: Limagrain, Francja
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu ogura
Rejestracja: PL 2018LG ABSOLUT

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

wczesny optymalny opóźniony

40 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Uniwersalna odmiana na średnie i dobre stanowiska, ale 
utrzymane w dobrej kulturze uprawy.

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 

urzędowych (rejestrowe i porejestrowe) = 135 % plonu 
wzorca w latach 2016-2019, 

• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach 
porejestrowych w 2019 = 127% plonu wzorca

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

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

LG ABSOLUT  PLONOWANIE / REKOMENDACJE

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

*) najwyższy plon nasion w dośw. rejestrowych 
**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych

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

 LG ABSOLUT    WZORZEC
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40,2
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2018

135%

38,6
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2019

127%

36,0
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123% wz.
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144% wz.
55,7 dt/ha

 Jarosław Suszek
Specjalista Agronomii, Oddział Budzyń, 
województwo wielkopolskie

11 rok pracy w firmie PROCAM, doradztwo na około 
15 tys. ha, głównie północna Wielkopolska. 

Pracuję na trudnym terenie, gdzie w większości 
przeważają gleby IV klasy czyli słabsze. Braki 
wody na Wielkopolsce to standard, a susze ciągną 
się od kilku lat. Odmiany, które sieją rolnicy muszą 
sprawdzać się w takich trudnych warunkach. W te 
ekstrema doskonale wpasowuję się odmiana 
LG ABSOLUT, która też nie ma dużych wymagań 
glebowych. Plantacje siane w niekorzystnych 
warunkach szybko rosną, ponieważ LG ABSOLUT 
posiada bardzo mocny wigor jesienny jak 
i wiosenny. Co za tym idzie musimy dopilnować 
odpowiedniej regulacji łanu. Na tle innych odmian 
wyróżnia się wysoką zdrowotnością, co jest 
bardzo ważne przy krótkim płodozmianie i silnej 
presji chorób, zwłaszcza coraz groźniejszej 
wertycyliozie. Chociaż w ostatnim czasie nie było 
mroźnych zim to LG ABSOLUT doskonale zimuje 
i dobrze znosi stres termiczny (w tym wiosenne 
przymrozki i majowe upały).
Moi Rolnicy już przyznali Złoty Medal dla 
LG ABSOLUT za wierność w plonowaniu 
niezależnie od warunków pogodowych przy 
zachowaniu dobrego jakościowo plonu (wysokie 
zaolejenie).
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