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 ПАСАТновий:
Озимий ріпак

Гібрид для континентальних умов

Збалансований розвиток

ПАСАТ – новий середньорослий гібрид, який поєднує в собі  збалансований  розвиток    та  активне  відростання
п і с л я  з и м о в о г о  п е р і о д у .
Гібрид   характеризується   високою   стійкістю   до розтріскування   стручків,   що   є   ключовою   властивістю для
вирощування в континентальних умовах Південної України та регіонів із ризиком погодних стихійних явищ таких як
градобої, бурі, урагани.

Максимальна  ефективність  засвоєння  добрив

Потужна,   добре   розвинена   коренева   система   гібрида Пасат   дозволяє   не   тільки   нівелювати   стресові
посушливі   умови,   але   і   максимально   забезпечити рослину   поживними   речовинами   за   несприятливих
стресових   факторів.   Висока   ефективність   засвоєння поживних речовин та мінеральних добрив виражається
підвищенням врожайності та якісних показників насіння.

Гібрид з пакетом толерантностей та стійкостей

Гібриду притаманна досить висока польова толерантність до   склеротинії       (Sklerotinia)   та   закладена   на 
гетичному рівні стійкість до фомозу (ген RLM-7). Налив стручка зазвичай проходить до початку настання спекотних
умов, що дозволяє використовувати наявну у ґрунті вологу, і в майбутньому  є стабілізуючим фактором врожайності.
Характеризується  раннім  та  гомогенним  достиганням стебла  і  стручків,  таким  чином  синхронізуючи  процес
обмолоту та забезпечуючи якісне збирання та обмолот.

Врожай і якість

Врожайність +++++

Олійність ++++

Агрономічні характеристики

Дозрівання +++

Зимостікість ++++

Висота рослини +++

Розвиток восени +++

Розвиток на весні +++

Стійкості

Стійкість до вилягання ++++

Стійкість до фомозу +++++
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Стійкість до осипання ++++

Посухостійкість ++++

Строк посіву

Ранній посів +++

Пізній посів ++++

Потреба в регуляторах росту

Осінь вище середньої

Весна середня


