
MOCNE STRONY
Wysoka wierność plonowania
Odporność na phomę
Wysoka zimotrwałość 

Magia plonowania

Hodowca:  Limagrain, Francja
Odmiana:  populacyjna  
Rejestracja:  EU 2013ARABELLA

ZALETY
 Q Odmiana o wysokim i stabilnym 

plonowaniu w latach, nawet 
na poziomie wyższym niż wiele odmian 
mieszańcowych. Sprawdzona wysoka 
zawartość tłuszczu w nasionach. 
Odmiana wyższa o zwartym łanie 
i wysokiej odporności na wyleganie. 
Niespotykana na rynku tolerancja 
na wertycyliozę oraz jedyna na rynku 
odmiana populacyjna z genem 
odporności RLM 7 przeciw Phomie. 

FAKTY
 Q jedyna na rynku odmiana populacyjna 

z genetyczną odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych (gen RLM7)

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

wczesny optymalny opóźniony

50 szt. 60 szt. 70 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Na dobre stanowiska, gliniaste i murszowe, ale udaje się 
też na tych lekkich. 

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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REKOMENDACJA

ARABELLA
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Wrócikowo Śrem Kościelna 
Wieś

Sulejów Bezek

Tarnów Głubczyce Kochcice Przecław

29,7
dt/ha

36,3
dt/ha

43,9
dt/ha

43,0
dt/ha

52,3
dt/ha

42,5
dt/ha

35,5
dt/ha

54,0
dt/ha

34,5
dt/ha

Plon odmiany w wybranych stacjach doświadczalnych 
w suchym 2018 roku [w dt/ha]
Doświadczenia rozpoznawcze, COBORU 2018

 Tomasz Adamczyk
Doradca agrotechniczny, Oddział Koszalin,
województwo zachodniopomorskie

14 lat doświadczenia we współpracy 
z gospodarstwami rolnymi, w których udział 
zasiewów rzepaku to ok. 30%.

Ze względu na duży udział rzepaku w strukturze 
zasiewów gospodarstw z którymi współpracuje, 
duża część z nich decyduje się na odmiany 
kiłotolerancyjne, aby sanitarnie dbać o swoje 
pola. W innych przypadkach polecam odmianę 
populacyjną – ARABELLA. Jest to odmiana 
nadająca się do siewu w terminach od wczesnych 
do optymalnych. Dzięki wolniejszemu rozwojowi 
jesiennemu mamy dłuższy okres na regulację 
pokroju roślin przed zimą niż w przypadku 
odmian hybrydowych, dodatkowo rośliny nie 
są nadmiernie wybujałe przez okres wegetacji 
jesiennej, która często trwa do końca listopada, 
a nawet grudnia. Dzięki temu zimniejsza ryzyko 
uszkodzeń przez przymrozki jak i przez żerującą 
zwierzynę. Zaletą ARABELLI jest oczywiście 
posiadanie genu „RLM 7”, który daje odporność 
na suchą zgniliznę kapustnych. Plonowanie tej 
odmiany jest zbliżone do odmian hybrydowych, 
a na polach z dłuższą przerwą w uprawie 
nawet wyższe. Za najważniejszą cechę odmiany, 
uważam wysokie zaolejenie sięgające 44-46%, 
gdzie odmiany konkurencyjne w tych samych 
latach i przy zbliżonej agrotechnice osiągały 
40-42%, co daje dodatkowy dochód ze sprzedaży 
nasion tej odmiany. ARBELLA, dzięki tym 
wszystkim korzystnym cechom  godnie konkuruje 
z odmianami mieszańcowymi oraz mocno 
wyróżnia się spośród odmian populacyjnych.

WYNIKI


