ASTANA

Hodowca: DSV, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany
Rejestracja: PL 2018

Idealnie dopasowana

ZALETY
QQ

Mieszaniec przekonuje do siebie
szybkim rozwojem początkowym,
niskim wzrostem i niską skłonnością
do wylegania. Doskonała zimotrwałość
i wysoka zdrowotność uzyskana dzięki
wrodzonym odpornościom: na wirusa
żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę
kapustnych, zapewniają pewne
i stabilne plony.

FAKTY
QQ

numer 1 w plonie tłuszczu wśród
odmian z odpornością na wirusa TuYV

MOCNE STRONY
Wczesność dojrzewania
Potwierdzona zimotrwałość
Wirusoodporna

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

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

optymalny

opóźniony

30 szt.

45 szt.

55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Idealna na średnie i dobre stanowiska, również te
chłodniejsze, zdatne do siewu w późniejszych terminach
agrotechnicznych.
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ASTANA
WYNIKI

RZEPAK OZIMY

REKOMENDACJA

Plon nasion odmiany ASTANA w latach 2016-2020 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia porejestrrowe COBORU; 2016-2020
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Plon nasion odmiany ASTANA w regionach [dt/ha i % wzorca]
Doświadczenia PDO COBORU 2019

130% wz.
48,6 dt/ha

Region I

106% wz.

126% wz.
53,2 dt/ha

Region II

Region III
Region IV

38,7 dt/ha

Region V

118% wz.
38,7 dt/ha

Jarosław Suszek
Specjalista Agronomii, Oddział Budzyń
województwo wielkopolskie
W firmie PROCAM od 12 lat, prowadzi doradztwo
na ponad 6 tyś. ha rzepaku, głównie północna
Wielkopolska.
Od kilku lat w naszym regionie siew rzepaku
to loteria: albo występują intensywne opady
deszczu albo mamy skrajne susze. Ciężko
jest utrafić w idealne warunki do siewu, które
warunkują dobry rozwój rzepaku na starcie.
Tak było do momentu, kiedy w portfolio odmian
polecanych przez PROCAM nie pojawiła się
odmiana hybrydowa ASTANA. Jest to idealny
mieszaniec na późne siewy, ponieważ ma szybki
rozwój jesienią i dobrze radzi sobie w skrajnych
warunkach. ASTANA jest rzepakiem dla
„spóźnialskich” rolników – jeżeli ktoś nie zdąży
z zabiegiem grzybowym na czas, to ta odmiana
sobie poradzi. Rośnie niska, nie wylega
i ma wysoką zdrowotność, zwłaszcza na suchą
zgniliznę. W rejonach, gdzie są uprawiane
ziemniaki i jest problem z mszycami śmiało
możemy uprawiać ASTANĘ, gdyż pokazała,
że jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy.
Dla wymagających ma jeszcze jedną zaletę –
wysoka zawartość tłuszczu, co przy obecnych
cenach rzepaku gwarantuje zysk przyprawiający
o zawrót głowy.

Region VI

108% wz.
35,1 dt/ha

145% wz.
56,1 dt/ha
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