HAMILTON

Hodowca: NPZ, Niemcy
Odmiana: mieszaniec zrestorowany typu MSL
Rejestracja: PL 2016

Mistrzowska formuła!

ZALETY
QQ

Wybitnie wysoki potencjał plonowania
nasion w połączeniu z dynamicznym
rozwojem roślin po wschodach,
wzorcową zdrowotnością łodyg
i sprawdzoną zimotrwałością,
stanowią znakomitą formułę cech dla
profesjonalnej uprawy rzepaku.

FAKTY
QQ

najwyżej plonująca odmiana
w doświadczeniach porejestrowych
COBORU w 2017 = 125% plonu wzorca

MOCNE STRONY
Wysokie i stabilne plonowanie
Dynamiczny rozwój roślin
Potwierdzona wysoka zimotrwałość

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

45 szt.

50 szt.

55 szt.

WYMAGANIA GLEBOWE
Przydatny na gleby średnie i ciężkie, ale w dobrej kulturze.
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HAMILTON
WYNIKI

RZEPAK OZIMY

REKOMENDACJA

Plon nasion odmiany HAMILTON w latach 2016-2020 na tle wzorca [w %]
Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe COBORU; 2016-2020
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**) najwyższy plon nasion w dośw. porejestrowych

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

127% wz.
47,5 dt/ha

Region I

115% wz.

119% wz.
50,2 dt/ha

Region II

Region III
Region IV

42,0 dt/ha

Region V

123% wz.
40,3 dt/ha

Marcin Gałązka
Doradca agrotechniczny, Oddział Ciechanów
województwo mazowieckie
Od 8 lat prowadzi doradztwo w firmie PROCAM,
działając na terenie północnej części Mazowsza.
Najpopularniejszą odmianą rzepaku wśród moich
klientów od wielu już lat jest odmiana HAMILTON
z hodowli Rapool. Odmiana nie bez powodu cieszy
się z roku na rok coraz większą popularnością.
HAMILTON ceniony jest przede wszystkim
za wysokie i bardzo stabilne plonowanie.
Niezawodny w trudnych warunkach srogich
zim oraz letnich susz. Odmiana o potwierdzonej
wysokiej zimotrwałości w skrajnie trudnych
latach. Hamilton to odmiana, której nie trzeba
testować, tylko uprawiać ze 100% pewnością
uzyskania zadowalającego plonu, z dodatkowo
bardzo wysoką zawartością tłuszczu,
co potwierdził przy tej odmianie chociażby
miniony sezon. HAMILTON dobrze sprawdza się
na glebach ciężkich, jak również na lżejszych,
jest odmianą o średnich wymaganiach
agrotechnicznych, dlatego świetnie sprawdza
się w technologiach uprawy większości
gospodarstw.
Polecam tą odmianę jako pewny gwarant
wysokiego plonu, a tym samym zysku. Chcesz
zarabiać na uprawie rzepaku? Siej HAMILTONA!

Region VI

116% wz.
37,7 dt/ha

124% wz.
48,0 dt/ha
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