LG ABSOLUT

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

Absolutnie najlepszy

MOCNE STRONY

ZALETY
QQ

Łączy w sobie wiele korzystnych cech: bardzo
wysokie i co ważne, stabilne plonowanie
nasion (134% średnio w latach 2016‑2020)
i tłuszczu, bardzo wysokie przezimowanie,
ponadto odmiana wirusoodporna, o gene‑
tycznej odporności na suchą zgniliznę oraz
na pękanie i osypywanie się łuszczyn, dająca
najlepszy wymiar standardów wśród odmian
dostępnych na rynku.

FAKTY
QQ

najwyżej plonująca odmiana w dośw.
urzędowych (rejestrowe i porejestrowe) =
134% plonu wzorca w latach 2016‑2020

QQ

najwyżej plonująca odmiana w dośw. PDO
w 2019 = 127% plonu wzorca

QQ

najwyżej plonująca odmiana w dośw. PDO
w 2020 = 129% plonu wzorca
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Rekordowo wysokie i powtarzalne plonowanie
Unikalny pakiet odporności
Wirusoodporna

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY
właściwości agronomiczne
rozwój jesienny
zimotrwałość
dojrzałość
wysokość roślin
odp. na wyleganie

odporność na choroby
sucha zgnilizna kap.
zgnilizna tw.
czerń krzyżowych
choroby podst. łodygi

wartość plonu
plon nasion
plon tłuszczu
zawartość tłuszczu
MTN

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.
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LG ABSOLUT
WYNIKI

RZEPAK OZIMY

REKOMENDACJA

Plon nasion odmiany LG ABSOLUT w latach 2016-2020, na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2016-2020
LG ABSOLUT
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Tomasz Turów
Kierownik Oddziału Wrocław,
województwo dolnośląskie
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*) najwyższy plon nasion w dośw. rejestrowych
**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych

Plon nasion odmiany LG ABSOLUT w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2020

159% wz.
64,6 dt/ha

Region I

130% wz.

116% wz.
57,2 dt/ha

Region II

Region III
Region IV

55,5 dt/ha

Region V
Region VI

122% wz.
48,1 dt/ha

118% wz.
52,5 dt/ha

130% wz.
49,7 dt/ha

W firmie PROCAM od 10 lat. Prowadzi
doradztwo agrotechniczne w zakresie upraw
w gospodarstwach na terenie województwa
dolnośląskiego.
Odmiana rzepaku ozimego LG ABSOLUT
jest głównym filarem odmian uprawianych
w naszym regionie. Odmiana o niespotykanym
wigorze jesiennym i wiosennym. Warte uwagi
są ponad przeciętne możliwości regeneracyjne
roślin LG ABSOLUT, po różnych uszkodzeniach,
a szczególnie po wiosennych przymrozkach.
Odmiana świetnie radzi sobie w opóźnionych
siewach, i nawet na słabszych stanowiskach,
dzięki bardzo dobrej adaptacji i tendencji
do rozwoju silnego systemu korzeniowego,
przez co odmiana LG ABSOLUT lepiej znosi
okresowe susze.
LG ABSOLUT dzięki genetycznym odpornościom
na wirusy, suchą zgniliznę, na pękanie łuszczyn
oraz osypywanie się z nich nasion, staje się
odmianą bardzo uniwersalną w ostatnich,
dość niepewnych chorobowo i pogodowo latach.
Bardzo wysokie zaolejenie i ponadprzeciętny
plon potwierdzony w wielu lokalizacjach czyni
LG ABSOLUT bardzo mocno pożądaną odmianą
w gospodarstwach o intensywnej produkcji.
Nie bez znaczenia LG Absolut ma tu również
powtarzalność plonowania w różnych latach
i na różnych stanowiskach. Dawno w naszym
regionie nie było odmiany, która plonowałaby tak
wiernie i wysoko, czego doświadczam od kilku
już sezonów. LG ABSOLUT stanowi podstawę
zasiewów w gospodarstwach, w których
doradzam i ciągle zyskuje nowe hektary.
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