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

• гібрид поєднує стійкість до TuYV  
(вірус жовтухи турнепсу) + стійкість до фомозу RLM7

• пластичний до умов вирощування
• швидкий розвиток восени
• генетична стійкість до розтріскування стручків
• висока урожайність у поєднанні із високою олійністю
• велика маса 1000 насінин
• Потужний весняний розвиток як коренової системи 

так і надземної частини дозволяє швидко затінювати 
бур’яни та ефективно використовувати вологу у по-
сушливий період.

Рекомендована норма висіву: 350–450 тис./га 
• вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності: 71 ц/га

Толерантність до білої гнилі 9 (RLM7)

Толерантність до фомозу 9

Толерантність до плісняви 8

Вміст олії  8

ANNISTON

Результати врожайності в Україні,
екологічні випробування
(врожайність перерахована на стандартну вологість 7%), ц/га

Мікроділянкові випробування,
Дніпропетровська обл, Павлоградський р-н 50.1

Мікроділянкові випробування,
Черкаська обл. 51.8

Мікроділянкові випробування,
Тернопільська обл, Тернопільський р-н 56

Hungary, Baranya 64.55

Івано-Франківська обл. 54.62

Hungary, Szombathely 50.69

Poland, Lubelskie 50.15

Анністон

Ріпак

Ріпак

Група стиглості: середньоранній 
Термін сівби: оптимальні – пізні
Весняне відновлення вегетації: середнє 
Цвітіння: середньопізнє
Тип: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівними площами

• найпопулярніший гібрид в Європі по стійкості
до TuYV (вірус жовтухи турнепсу)

• пластичний та стабільний гібрид
• один із найкращих за зимостійкістю
• швидкий розвиток восени
• висока стійкість до вилягання
• потужне гілкування
• високий вміст олії
• генетична стійкість до розтріскування стручків

Рекомендована норма висіву: 400-500 тис./га
• вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності: 70,6 ц/га

Толерантність до білої гнилі 8

Толерантність до фомозу 8

Толерантність до плісняви 8

Вміст олії  9

ARCHITECT

Результати врожайності,
екологічні випробування
(врожайність перерахована на стандартну вологість 7%), ц/га

ФГ "Одарочка",  
Вінницька обл, Вінницький р-н. 45

Мікроділянкові випробування,  
Тернопільська обл, Тернопільський р-н 63.3

Мікроділянкові випробування,  
Дніпропетровська, Павлоградський р-н 51.8

Romania, Marghita 54.9

Poland, Wielkopolskie 53.53

Poland, Dabrowka 61.8

Hungary, Janoshalma 55.1

Архітект

Морозостійкість 9

Посухостійкість 8

Стійкість до вилягання 8

Морозостійкість 9

Посухостійкість 8

Стійкість до вилягання 9
* 0 — низький показник, 9 — високий показник * 0 — низький показник, 9 — високий показник




