
Królowa Zdrowych Łanów

MOCNE STRONY
Odporność na kiłę kapusty 
Odporność na phomę
Odporność na pękanie łuszczyn

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

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

wczesny optymalny opóźniony

35 szt. 45 szt. 55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Uniwersalna, na wszystkie stanowiska, nie ma większych 
wymagań glebowych. 

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      

ZALETY

Wyjątkowa odmiana o potrójnej kombinacji 
odporności, wczesnym rozwoju jesiennym 
i szybkim dojrzewaniu, ułatwi uzyskanie 
wysokich i bardzo stabilnych plonów nasion, 
nawet w najtrudniejszych warunkach 
uprawy. 

FAKTY
 Q najwyższy plon nasion wśród odmian 

tolerancyjnych na kiłę kapusty 
w doświadczeniach PDO 2018

 Q najwyższy plon nasion wśród odmian 
tolerancyjnych na kiłę kapusty 
w doświadczeniach PDO 2019

 Q najwyższy plon nasion wśród odmian 
tolerancyjnych na kiłę kapusty 
w doświadczeniach PDO 2020
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REKOMENDACJA

LG AUGUSTA

Plon nasion odmiany LG AUGUSTA w regionach [dt/ha i % wzorca] 
Doświadczenia PDO COBORU 2018‑2020

Region I Region II

Region III

Region IV

Region V

Region VI

121% wz.
40,7 dt/ha

109% wz.
40,4 dt/ha

109% wz.
46,1 dt/ha

107% wz.
50,6 dt/ha

111% wz.
45,4 dt/ha

106% wz.
44,6 dt/ha

 Tomasz Szymczak
Kierownik Oddziału Stargard,
województwo zachodniopomorskie

W firmie PROCAM od 14 lat. Współpracuje z gospo-
darstwami zajmującymi pow. 200-1500ha, na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego, gdzie duży 
areał uprawy zajmuje rzepak.

Z racji na dobrą dochodowość uprawy rzepaku oraz 
dobre stanowisko pod roślinę następczą, zajmuje on 
w gospodarstwach dość znaczną strukturę w za-
siewach. Niestety wiąże się to także z tym, że coraz 
częściej producenci rolni borykają się z groźną choro-
bą w uprawie rzepaku jaką jest kiła roślin kapustnych.
LG Augusta bardzo dobrze radzi sobie właśnie 
w sytuacji zagrożenia kiłą kapusty. Według różnych 
badań, a także opinii producentów rolnych w ostat-
nich latach jest odmianą z najwyższym współczyn-
nikiem plonowania.
Za co ja osobiście cenię tę odmianę? Ma zwarty 
i jednolity pokrój. Odznacza się dobrym startem 
i wigorem jesiennym, ale nie jest odmianą z tenden-
cją do zbyt szybkiego „wybujania”. Zarówno w okresie 
jesiennym oraz wiosennym bardzo dobrze reaguje 
na zabiegi mające na celu regulację łanu. Rośliny 
są pokaźne z dużą ilością rozgałęzień. Bardzo 
równomiernie dojrzewa i jest odporna na osypy-
wanie się łuszczyn, co w momencie zbioru jest jej 
niewątpliwym atutem.
Odmiana LG AUGUSTA jest rzepakiem, który także 
wykazuje dużą odporność na inne choroby doty-
kające ten gatunek jak szara pleśń, sucha zgnilizna 
kapustnych (posiada gen odporności RLM 7), czerń 
krzyżowych czy też zgnilizna twardzikowa.
Na koniec jeszcze jedna, moim zdaniem ważna cecha. 
LG AUGUSTA dobrze radzi sobie nawet na glebach 
o słabszej bonitacji, co czyni ją bardzo uniwersalną. 
Uważam, że wśród odmian „kiłoodpornych” to je-
den z najlepszych wyborów. 

Plon nasion odmiany LG AUGUSTA w latach 2018‑2020, na tle średniej 
pozostałych odmian odpornych na kiłę kapusty oraz wzorca [w %] 
Doświadczenia porejestrowe COBORU 2018‑2020

  WZORZEC   LG AUGUSTA   POZOSTAŁE ODMIANY KIŁOODPORNE

*) najwyższy plon nasion wśród badanych odmian kiło tolerancyjnych w dośw. porejestrowych  
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