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CONRAD CL

Група стиглості: середньоранній 
Термін сівби: середньоранні – середньопізні
Весняне відростання: середнє
Цвітіння: середньораннє
Тип: 00 (безеруковий)

Поєднання виробничої системи Clearfield із високою 
стійкістю до розтріскування стручків дозволяє не тільки 
ефективно боротись з бур’янами та отримувати високі 
врожаї, а також мінімізувати рівень падалиці у наступних 
культурах. 

• високопродуктивний в усіх умовах вирощування
• забезпечує стабільні високі врожаї та високий вихід олії
• висока стійкість до вилягання
• генетична стійкість до розтріскування стручків
• має високу масу 1000 насінин
• Висока зимостійкість та посухостійкість

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

Толерантність до білої гнилі 8

Толерантність до фомозу 8

Толерантність до плісняви 7

Вміст олії  9

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

ТОВ НВП "Сортостанція",  
Запорізька обл., Вільнянський р-н. 37.4

Мікроділянкові випробування,  
Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н 51.5

Мікроділянкові випробування, 
Черкаська обл. 47.6

ФГ "Одарочка",  
Вінницька обл, Вінницький р-н, 43

Hungary, Szihalom 49.1

Hungary, Bocony 52.88

Poland, Olsztyn 45.3

Конрад КЛ
ARSENAL

Група стиглості: середньоранній  (ближче до ранніх) 
Терміни сівби: оптимально-пізні
Весняне відновлення вегетації: середньораннє
Висота рослини: середня
Тип: 00 (безеруковий)

• Гібрид відмінно адаптувався по всій Європі, а також у
континентальних умовах України

• Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом
урожайності

• За рахунок швидкого весняного розвитку –
високопродуктивний навіть при пізніх термінах висіву

• Відзначається високою толерантністю до основних
хвороб, в тому числі завдяки гену стійкості RLM7

• Генетична стійкість до розтріскування стручків
• Висока компенсаторна здатність в умовах зріджених

посівів

Рекомендована норма висіву: 350–500 тис./га
• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
• вміст ерукової кислоти: 0
• потенціал врожайності: 70 ц/га

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

ТОВ «Волинь нова», Волинська обл.,
Горохівський р-н, 2017 58

ПП «Карла Маркса 2» Сумська обл.,
Путивльський р-н, 2017 48,2

Польща, Pomorskie, 
Karzniczka, 2015 64,9

ТОВ «Геолан-Агро», Запорізька обл.,
Токмацький р-н, 2017 52,2

Україна, Тернопільська обл., 
Ланівці, 2015 60,6

ТОВ ім. Шевченка, Чернігівська обл.,
Ріпкінський р-н, 2017 45,4

СФГ «Скіф», Полтавська обл.,
Котелевський р-н, 2017 40,9

* 0 — низький показник, 9 — високий показник

Толерантність до білої гнилі 8

Толерантність до фомозу 9 (RLM7)

Толерантність до плісняви 8

Стійкість до вилягання 8

Морозостійкість 8

Посухостійкість 8

АРСЕНАЛ

* 0 — низький показник, 9 — високий показник

Ріпак

Ріпак

Морозостійкість 9

Посухостійкість 8

Стійкість до вилягання 9




