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РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє

ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

АКВІЛА
ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ:
середньоранні-середньо-
пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• зареєстрований у Франції, 
Угорщині й Україні
• відмінна стійкість до фо-
мозу (RLM 7)
• висока зимостійкість
• пластичний та стабільний 
гібрид
• висока стійкість до виля-
гання
• потужне гілкування
• середньорослий
• толерантний до витягуван-
ня кореневої шийки
• Генетична стійкість до 
розтріскування стручків
Рекомендована норма 
висіву: 500 тис./га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

9

8

8

8
0 — низький показник, 9 — високий показник

9
(RLM7)

ТОВ «Волинь 
нова»
45,6 ц/га

СТОВ «Степ»
40 ц/га

ПП «Аграрна 
компанія 2004»

48,3 ц/га

ПСП «Вега 
Агро»

47,6 ц/га

ПАТ 
«Яготинське»
40,9 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє

ТИП: 00 (безеруковий)

• висока енергія початково-
го розвитку восени
• придатний для вирощу-
вання у широкорядних 
посівах
• завдяки ранньому віднов-
ленню вегетаціїї навесні 
швидко затінює бур’яни і 
запобігає випаровуванню 
вологи
• високі показники посу-
хостійкості
• цей гібрид продукує
велику к-сть стручків і зерна 
на м² 
• ген стійкості до фомозу
RLM7
• генетична стійкість до
розтрскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: мен-
ше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АСТРОНОМ

9
(RLM7)

Рі
па

кСТОВ «Степ»
40,8 ц/га

СФГ «Агро 
Троя»
45,1 ц/га

ПП 
«Агропродсервіс»

54,2 ц/га

ПСП «Вега 
Агро»

46,5 ц/га

ФГ 
«Одарочка»
45,3 ц/га

ТОВ 
«Сервіг»

48,4 ц/га


