ASPECT

Абсолют
Результати врожайності,
екологічні випробування

Група стиглості: середньостиглий
Термін сівби: оптимально-пізні
Весняне відростання: середньораннє
Цвітіння: середньораннє
Тип: 00 (безеруковий)

(врожайність перерахована на стандартну вологість 7%), ц/га

53.83

Мікроділянкові випробування, Вінницька обл.

Середньостиглий гібрид нового покоління з вражаючими
показниками адаптивності та врожайності. Має в своєму
арсеналі унікальне поєднання таких характеристик як:
Cтійкість до TuYV (вірус жовтухи турнепсу),
Ген стійкості до фомозу RLM7
Стійкість до розтріскування стручків
Висока зимостійкість
За рахунок потужного гілкування швидко затінює бур’яни і запобігає випаровуванню вологи
• Відмінно підходить для широкорядних посівів
•
•
•
•
•

Мікроділянкові випробування,
Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н.

50.74

Мікроділянкові випробування, Черкаська обл.

47.5

Hungary, Szihalom

57.8

Romania, Satu Mare

54.92

Hungary, Baranya

61.54

Czeck, Ostredek

54.94

Толерантність до фомозу
Циліндроспоріоз
Олійність

Ріпак

Результати врожайності
екологічні випробування

Група стиглості: середньоранній
Термін сівби: оптимальні-пізні
Весняне відростання: середньопізнє
Цвітіння: середньопізнє

(врожайність перерахована на стандартну вологість 7%), ц/га

Новий гібрид в середньоранній групі стиглості.
Високі показники врожайності, а також високий вихід олії
роблять цей гібрид одним з лідерів у сегменті.
• Швидкий осінній розвиток
• Стійкість до ВЖТ (Вірус жовтухи турнепсу),
• Висока зимостійкість, а також стійкість до весняних
приморозків
• Міцне стебло та висока стійкість до вилягання
• Генетична стійкість до розтріскування стручків.

Мікроділянкові випробування,
Черкаська обл.

48

Мікроділянкові випробування,
Хмельницька обл, Летичівський р-н.

51

Hungary, Baranya

61.52

Czeck, Ostredek

54.9

Poland, Olsztyn

53

Poland, Dabrowka

56.2

Czeck, Hrubcice

60.5

Рекомендована норма висіву: 450-500 тис/га
• вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності: > 70 ц/га

Рекомендована норма висіву:
350-450 тис/га, в залежності від умов.
• вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності: 70 ц/га

Толерантність до білої гнилі

Аспект
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Морозостійкість
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Толерантність до білої гнилі
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Морозостійкість
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Посухостійкість
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Толерантність до фомозу
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Посухостійкість
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Циліндроспоріоз
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Стійкість до вилягання

9
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Стійкість до вилягання

* 0 — низький показник, 9 — високий показник

Limagrain

Олійність
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* 0 — низький показник, 9 — високий показник
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