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SŁOWO WSTĘPNE

BĄDŹMY W KONTAKCIE! 

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło mi po raz kolejny przedstawić naszą ofertę 
nasion rzepaku oraz zbóż ozimych. To dzięki 
zaufaniu, jakim nas Państwo obdarzyli, możemy rozwijać się 
oraz prezentować nowe rozwiązania dostosowane 
do Waszych potrzeb. Sezon 2022 jest kolejnym, w którym 
pandemia i niepewna sytuacja geopolityczna powodują 
wzrost kosztów produkcji. Zawirowania na rynku 
międzynarodowym nie ułatwiają zadania, jakim jest 
doskonalenie przygotowywanej dla Państwa oferty.

W tym sezonie możemy zaprezentować 25 odmian 
rzepaku ozimego, w tym 7 nowości. Dodatkowo w ofercie 
Limagrain znajduje się 12 odmian zbóż ozimych. Wśród 
odmian rzepaku ozimego wprowadzamy dwie nowe 
odmiany z odpornością na kiłę kapustnych – LE 19/422 
oraz LG Alledor. Te wyposażone w gen Rlm 7 odmiany 
cechują się także odpornością na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV) i ponadprzeciętną mrozoodpornością. Wśród 
wprowadzanych nowości wszystkie odmiany są odporne 
na TuYV. Różnią się cechami użytkowymi, tak aby każdy 
znalazł coś na swoje stanowiska.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się 
z ofertą nasion Limagrain oraz kontaktu z naszymi 
doradcami.

Życzę wysokich plonów w 2022 roku!

Jacek Wojciechowski
Limagrain Polska

Produkt i projekt manager ds. rzepaku i zbóż 

Opisy odmian przygotowaliśmy z największą starannością i po przeprowadzeniu wnikliwych badań. Zastrzegamy jednak, że w wyniku działania czynników 
niezależnych od cech odmiany mogą wystąpić rozbieżności między przedstawionymi w katalogu paramertami a parametrami plonu.  
Stan na kwiecień 2022. 

/LGseedsPolska LG Seeds Polska@lgseedspolska www.lgseeds.pl

http://www.lgseeds.pl
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RZEPAK 2022 ODMIANY – ZESTAWIENIE

NOWOŚĆ

Starcover – 
siła natury na dobry start

Nowoczesne rozwiązania 
wspierające uprawę rzepaku

TuYV – wirus żółtaczki rzepy

Kiła kapusty, 
czyli „choroba płodozmianowa”

Optymalne wykorzystanie azotu
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Odwróć ten katalog o 180° i poznaj ofertę 
zbóż OZIMYCH LG na ROK 2022.

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

FLEX
N– odporność na pękanie łuszczyn – Clearfield – wysoka mrozoodporność– efektywne wykorzystanie 

dostępnego azotu

NOWOŚĆ! – nowość w ofercie – odporność na kiłę kapustnych – odporność na wirusa TuYV
GEN
RLM7 – odporność na suchą zgniliznę

ODMIANA TERMIN 
KWITNIENIA

TERMIN 
DOJRZAŁOŚCI 
TECHNICZNEJ

ODPORNOŚĆ 
NA SUCHĄ 
ZGNILIZNĘ 
KAPUST-

NYCH

ODPORNOŚĆ 
NA TUYV 
– WIRUSA 
ŻÓŁTACZKI 

RZEPY

ODPORNOŚĆ 
NA PĘKANIE 
ŁUSZCZYN 
I OSYPY-

WANIE SIĘ 
NASION

MROZO- 
ODPORNOŚĆ

KOMPLEKS GLEBOWY
STRONA

MOCNY ŚREDNI SŁABY

LG AMBASADOR
 
GEN
RLM7   FLEX

N
 

średnio wczesny średnio wczesny       6

LG ARCHITECT
  

średnio wczesny średnio wczesny        8

LG SCORPION
  

GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        10

LG ALLTAMIRA
   

średnio wczesny średnio wczesny        14

LG ALLEDOR 
  

GEN
RLM7  

średnio wczesny średnio wczesny        14

LG AUGUSTA
 
GEN
RLM7  

wczesny wczesny       15

LG ANARION
  

GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        15

LE 19/422 
  

GEN
RLM7  

średnio wczesny średnio wczesny        16

LG CONSTRUCTOR CL 
NOWOŚĆ!

   
średnio wczesny średnio wczesny        17

LG ARNOLD
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        17

LG ANTIGUA
 
GEN
RLM7   FLEX

N
 

średnio wczesny średnio wczesny        20

LG AUCKLAND 
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        21

LG AUSTIN 
 
GEN
RLM7   FLEX

N
 

średnio wczesny średnio wczesny        20

LG ABSOLUT 
 
GEN
RLM7   

wczesny wczesny        21

LG ARTEMIS
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        22

LG AURELIA
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        22

LG AVIRON
 
GEN
RLM7   FLEX

N
 

średnio wczesny średnio wczesny        23

LG ARETI
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        23

LG ANNISTON
 
GEN
RLM7   

wczesny wczesny       24

LG ADVOCAT
 
GEN
RLM7 wczesny średnio wczesny        24

LG ANGELICO
 
GEN
RLM7  

średnio wczesny średnio wczesny       26

LG ALBRECHT
 

średnio wczesny średnio wczesny       26

LG APOLLONIA 
 
GEN
RLM7   FLEX

N
 

średnio wczesny średnio wczesny        27

LG ACTIVUS 
 
GEN
RLM7  

średnio wczesny średnio wczesny        28

LG WAGNER*
 
GEN
RLM7   

średnio wczesny średnio wczesny        29
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

* Odmiana w trakcie rejestracji
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LG AMBASSADOR
Nasza nowa gwiazda
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2019 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – bardzo wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Stanowi trzon segmentu najnowszej generacji odmian 
rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Innowacyjna linia genetyczna mieszańca 
łączy w sobie unikalne cechy odpornościowe z wysokim 
poziomem plonowania.

   Lider w badaniach rejestrowych COBORU pod względem 
plonowania (48 dt/ha – 119,4% wzorca w latach 2017–
2019), a także w PDO 2020 (53,2 dt/ha – 114% wzorca) oraz 
PDO 2021 (51,8 dt/ha – 108% wzorca).

   Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-Flex. 
Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu 
charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem 
dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian 
mieszańcowych. Fakt ten nabiera ogromnego znaczenia 
w kontekście wejścia w życie ustawy azotanowej.

   Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie 
się nasion idealnie zabezpiecza plon przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

   Atutem odmiany jest także wyjątkowa zdrowotność roślin, 
w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych 
(gen Rlm7) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

   Unikalny pakiet odpornościowy zabezpiecza plon 
w trudnych warunkach uprawy.

   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na 
terenie całego kraju.

Unikalna i jedna z najbardziej innowacyjnych odmian rzepa-
ku ozimego w Polsce. Poza wysokimi plonami potwierdzo-
nymi przez badania rejestrowe COBORU charakteryzuje się 
odpornością na najgroźniejsze choroby i bolączki uprawy. 
LG Ambassador należy do Programu Hodowlanego N-Flex, 
co gwarantuje lepsze wykorzystanie dostępnego azotu 
w glebie i ma niebagatelne znaczenie przy bardzo wysokich 
cenach nawozów.

Przemysław Orpel – Przedstawiciel handlowy LG

Opinia eksperta

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

FLEX
NGEN

RLM7

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

Dystrybutor

Plon nasion LG Ambassador [dt/ha]
doświadczenia PDO COBORU 2020–2021
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Plon ziarna (dt/ha)
badania rejestrowe w Niemczech, średnie z 3 lat: 2017–2019
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w 2019

LG AMBASSADOR AVATAR 
(wzorzec)

RAFFINESS 
(wzorzec)

Mapa plonowania (plon w dt/ha) LG Ambassador
wg badań PDO COBORU 2021 r
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LG ARCHITECT
Odmiana na medal
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2017 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na pękanie łuszczyn – wysoka
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Największy areał uprawy wśród odmian hybrydowych 
w Polsce w 2021 r.

   Pierwsza najbardziej innowacyjna odmiana mieszańcowa 
rzepaku ozimego w Polsce z odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV) i wybitną mrozoodpornością.

   Wiodąca w Polsce odmiana pod względem plonowania 
przy dużej regularności i powtarzalności. Wybitnie 
wysoki poziom plonowania potwierdzają oficjalne wyniki 
siedmioletnich badań COBORU (2015–2021).

   Bardzo wysoki potencjał plonowania LG Architect 
zapewniają dodatkowe unikalne cechy odmiany, takie jak 
wybitna mrozoodporność, wysoka odporność na pękanie 
łuszczyn i osypywanie nasion oraz wysoka zdrowotność 
roślin.

   Odmiana sprawdzona w warunkach stresowych 
i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, także 
w uprawie uproszczonej.

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

Mapa plonowania (plon w dt/ha) LG Architect
wg badań PDO COBORU 2021

Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych

Tradycyjne odmiany mieszańcowe

Odmiany LG odporne na pękanie łuszczyn – dłuższy okres zbio-
ru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami

58,0
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39,3

48,4
44,7

51,6
53,0

46,2
27,4

55,9 58,7
56,071,0

51,6
45,737,8

45,2
41,8

61,7 50,7

45,3

56,0

33,9
52,7

59,3

60,9

Dystrybutor

Pierwsza zarejestrowana w 2017 r. w Polsce odmiana z od-
pornością na wirusa żółtaczki rzepy. Uprawiana na najwięk-
szym areale przez rolników w Polsce w 2021 r. ze względu na 
stabilne plonowanie w gospodarstwach i badaniach COBO-
RU. Bardzo dobrze sprawdza się w uprawach uproszczonych 
i na stanowiskach słabszych utrzymanych w dobrej kulturze. 
W ubiegłym roku w moim rejonie średni plon odmiany LG 
Architect przekraczał 50 dt/ha.

Jerzy Tchórzewski – Przedstawiciel handlowy LG

Opinia eksperta

Rzepak porażony wirusem żółtaczki rzepy (TuYV)

Ściernisko po odmianie rzepaku z odpornością na pękanie łuszczyn (z prawej) i bez odporności (po lewej)

Pl
on

Okres budowania 
plonu Okres strat plonuZbiór

Pl
on

0

Okres budowania 
plonu Okres strat plonuZbiór

3 6 9 12

LG Architect to odmiana 
wybitnie odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV)

LG Architect to odmiana 
wybitnie odporna na pękanie 
łuszczyn
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LG SCORPION
Nr 1 na kiłę kapusty
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2021 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – bardzo 
wysoka

   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Najbardziej innowacyjna na polskim rynku odmiana rzepa-
ku ozimego w segmencie odmian o wysokiej odporności na 
specyficzne rasy kiły kapusty, którą potwierdzają oficjalne 
badania Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.

   Unikalne cechy odmiany przekładają się na wysoki plon. 
W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał najwyższy 
plon w segmencie odmian kiłoodpornych, dzięki czemu 
stał się liderem rynku (44,9 dt/ha – 117% wzorca COBORU 
2019, 52,2 dt/ha – 118,1% wzorca COBORU 2020 oraz 52,6 
dt/ha – 110,8% wzorca COBORU 2021).

   Atutami odmiany są niewątpliwie wysoka odporność na 
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych 
warunkach pogodowych oraz wyjątkowa zdrowotność ro-
ślin, w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapust-
nych (gen Rlm7) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

   Odmiana sprawdzona w stresowych warunkach uprawowych 
i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, zwłasz-
cza w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

GEN
RLM7

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

Dystrybutor

Najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach COBORU 
w segmencie odmian kiłoodpornych. Odmiana z unikato-
wym pakietem odporności, w tym na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Polecam LG Scorpion gospodarstwom, które bory-
kają się z problemem kiły kapusty, a chcą zbierać najwyższe 
plony rzepaku.

Marek Kowalik – Przedstawiciel handlowy LG

Opinia eksperta
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52,2

32,6

Mapa plonowania LG Scorpion [dt/ha]
Badania rejestrowe COBORU 2021

Plon nasion LG Scorpion [dt/ha] 
Badania rejestrowe COBORU 2019 – odmiany z wysoką odpornością na specyficzne rasy Plasmodium brassicae

Plon nasion LG Scorpion [dt/ha] 
Badania rejestrowe COBORU 2020 – odmiany z wysoką odpornością na specyficzne rasy Plasmodium brassicae – I, II, III rok badań
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Zdrowy i wysoki plon rzepaku ozimego to speł-
nienie marzeń każdego rolnika. Aby chronić 
uprawy od samego początku, warto pomyśleć 

o odpowiednim zaprawianiu nasion. Wybierając 
biostymulator Starcover, zadbasz o rzepak ozimy 
bez obawy o niesprzyjające warunki środowiskowe. 

połączenie idealne 
Na technologię Starcover składają się 3 czynniki:

   połączenie naturalnych składników: żywych kul-
tur bakterii Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP 
oraz wyciągu z rośliny należącej systematycznie 
do bobowatych – Cyamopsis psoraloides AgRho;

   innowacyjny system zaprawiania, zapewniający 
równomierne nanoszenie składników;

   znakomita genetyka Limagrain. 

Biostymulator Starcover jest już znany od kilku lat. 
Zaprawa stosowana w uprawie kukurydzy przyniosła 
oczekiwane rezultaty w postaci doskonałego ukorze-
nienia roślin, a przeprowadzone badania wykazały, 
że jest również świetnym rozwiązniem dla upraw 
rzepaku ozimego.
Bakteria stymuluje rozwój korzeni, natomiast wyciąg 
roślinny zwiększa ich liczbę. Te składniki tworzą ide-

Przewaga roślin po zastosowaniu starcover

alny duet, który zabezpieczy Twoją uprawę i korzyst-
nie wpłynie na prawidłowy rozwój roślin.

Technologia korzyści
W trakcie wieloletnich badań przeprowadzonych 
w Zakładzie Mykologii IOR-PIB wykazano wiele zalet 
stosowania Starcover. 
Po pierwsze, bakterie umieszczone na powierzchni 
nasion rzepaku uwalniają się do gleby i wytwarzają 
otoczkę ochronną wokół nasion o grubości 
ok. 10 mm. Kolonizacja rosnących korzeni sprzyja 
ich rozwojowi i sprawia, że mogą one sięgać do 
składników pokarmowych i wody znajdujących się 
w głębszych warstwach gleby. W efekcie konkurujące 
o składniki pokarmowe agrofagi przestają być 
zagrożeniem dla uprawy. 
Produkowany przez bakterie enzym – fitaza – 
współdziała z innymi enzymami w okresie kiełkowania 
nasion, dzięki czemu substancje zapasowe nasion 
i liścieni rzepaku mobilizują się w czasie kiełkowania. 
Warto również wspomnieć, że wytwarzane 
w procesie wzrostu fitohormony działają korzystnie 
na rozwój korzeni, dodatkowo stymulują podział 
komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu oraz 
kwitnienie rośliny.

SIŁA NATURY
NA DOBRY START I JESZCZE 
LEPSZY PLON

Prowadzone od 3 lat doświadczenia Limagrain w Polsce wykazały większy plon 
rzepaku przy wykorzystaniu zaprawy Starcover. Różnica ta wynosi 
od 2 do 8% i jest tym większa na korzyść Starcover, im więcej czynników 
stresowych doświadczała roślina podczas wegetacji.

Badanie 24. dnia po siewie (nr 2 – z zaprawą Starcover) Badanie 26. dnia po siewie (nr 2 – z zaprawą Starcover)

Kontrola bez zaprawy Starcover Kontrola z zaprawą Kontrola z zaprawą

LEPSZA ENERGIA KIEŁKOWANIA

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA 
STRES ABIOTYCZNY I BIOTYCZNY

SILNIEJSZY ROZWÓJ SYSTEMU 
KORZENIOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO DLA 
WSCHODZĄCYCH ROŚLIN DZIĘKI 
SKŁADNIKOM NATURALNYM

WIĘKSZA MASA KORZENI
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Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – bardzo wysoka
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – bardzo 
wysoka

   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesny

Opis
   Jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego o wysokiej 
odporności na specyficzne rasy kiły kapusty (co zostało 
potwierdzone przez oficjalne badania Instytutu Ochrony 
Roślin-PIB w Poznaniu) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

   Atutem odmiany jest wysoki plon, co potwierdzają oficjalne 
badania rejestrowe COBORU 2018–2020 oraz wyniki 
doświadczeń porejestrowych PDO 2021 – 50,8 dt/ha, 106% 
wzorca.

   Dla prawidłowej uprawy niebagatelne znaczenie ma wysoka 
odporność mieszańca na pękanie łuszczyn i osypywanie 
się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz 
wyjątkowa zdrowotność roślin, głównie w odniesieniu do 
odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).

   Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego 
kraju.

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2018 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – wybitna
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – wczesny
   Dojrzałość techniczna – wczesna

Opis
   Odmiana zarejestrowana w COBORU w 2018 r. o wyjątkowej 
zdrowotności: wybitnej odporności na specyficzne rasy 
kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae) oraz podwójnej 
odporności na suchą zgniliznę kapustnych (odporność 
pionowa – gen Rlm7 oraz pozioma – wielogenowa).

   W doświadczeniach rejestrowych COBORU, wśród odmian 
o wysokiej odporności na specyficzne rasy P. brassicae, 
uzyskała jeden z najlepszych wyników plonowania 
– 41,4 dt/ha.

   Oprócz wysokiego potencjału plonowania cechuje się 
odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion 
w niekorzystnych warunkach pogodowych.

   Sprawdza się w optymalnych, jak również w opóźnionych 
siewach.

   Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Niemcy 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wysoka
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – bardzo 
wysoka

   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego o wysokiej 
odporności na specyficzne rasy kiły kapusty oraz wirus 
żółtaczki rzepy (TuYV).

   Atutem odmiany jest wysoka odporność na 
cylindrosporiozę.

   Istotną cechą odmiany jest wysoka odporność na wyleganie.
   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na 
terenie całego kraju.

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2021 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – bardzo 
wysoka

   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego o wysokiej 
odporności na specyficzne rasy kiły kapusty (co zostało 
potwierdzone przez oficjalne badania Instytutu Ochrony 
Roślin-PIB w Poznaniu).

   Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
   Atutem odmiany jest wysoki plon potwierdzony 
w oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU 2019–2021.

   Istotną cechą odmiany jest wysoka odporność na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju.

LG ANARION
SPRAWDZONY W WALCE O PLON
ŚREDNIO WCZESNY

LG AUGUSTA 
SILNA KRÓLOWA PLONÓW
WCZESNY

LG ALLEDOR
ODPORNOŚĆ NA PIĄTKĘ
ŚREDNIO WCZESNY

LG ALLTAMIRA 
NIE PĘKA PRZY ZŁEJ POGODZIE
ŚREDNIO WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7
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Dystrybutor

NOWOŚĆ!
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Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2021 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Nowość na polskim rynku wśród odmian rzepaku ozimego 
z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą 
zgniliznę kapustnych (Rlm7).

   Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU 
w latach 2019, 2020 oraz 2021.

   Atutami mieszańca są bardzo wysoka zdrowotność, w tym 
wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki 
genowi Rlm 7, oraz wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
panujących podczas zbioru.

   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju.

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – EU 2021 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna
   Technologia Clearfield® – odporność na imazamoks

Opis
   Odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego z najnowszej 
generacji odmian. Skierowana do plantatorów 
uprawiających rzepak ozimy w technologii Clearfield. 
Wyhodowana tradycyjnie, odporna na imazamoks 
(substancja aktywna herbicydu Cleravis oraz Cleravo Flex).

   Odmiana LG Constructor CL jest sprawdzona 
i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. 
Odmiana tolerancyjna na warunki stresowe, dobrze 
sprawdza się uprawie uproszczonej.

®  Clearfield jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

Profil
   Typ – mieszaniec
   Spodziewana rejestracja – Polska 2023 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty – bardzo 
wysoka (potwierdzona przez oficjalne badania Instytutu 
Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu)

   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najbardziej innowacyjnych na polskim rynku 
odmian rzepaku ozimego w segmencie odmian o wysokiej 
odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, którą 
potwierdzają oficjalne badania Instytutu Ochrony Roślin-PIB 
w Poznaniu.

   Unikalne cechy odmiany przekładają się na wysoki plon. 
W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał bardzo 
wysoki plon w segmencie odmian kiłoodpornych 
(50,4 dt/ha – 114% wzorca COBORU 2020, 54,1 dt/ha 
– 114% wzorca COBORU 2021).

   Atutem odmiany jest wyjątkowa zdrowotność roślin, 
w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych 
(gen Rlm7) oraz wirusa żółtaczki rzepy.

   Odmiana sprawdzona w stresowych warunkach 
uprawowych i rekomendowana do uprawy na terenie 
całego kraju, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują 
problemy z kiłą kapusty.

LG ARNOLD
SUPERTYP, CO NIE PĘKA
ŚREDNIO WCZESNY

LG CONSTRUCTOR CL
WYBITNA STRUKTURA ODPORNOŚCIOWA
ŚREDNIO WCZESNY

LE 19/422
WYJĄTKOWA ZDROWOTNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA STRES
ŚREDNIO WCZESNY

NOWOŚĆ!

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

Specyficzne rasy kiły kapusty

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50
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Maksymalizuj

minimalizuj straty
plony

TUYV    WIRUS  
ŻÓŁTACZKI RZEPY

Upraw rzepaku ozimego w Polsce nie brakuje. 
W roku 2021 ich areał wg różnych źródeł mie-
ścił się w przedziale 900–950 tys. ha. Na kolej-
ne lata przewiduje się utrzymanie tego pozio-
mu lub lekki wzrost. Rzepak jest jednak rośliną 
wymagającą od rolnika sporych nakładów 
pracy, dlatego nie dziwi, że również oczekiwa-
nia wobec plonu są bardzo duże. 

W ofercie firm hodowlanych pojawiają się odmiany 
o coraz wyższym potencjale plonowania. Istotne jest 
zatem, żeby ten potencjał jak najlepiej wykorzystać, 
czyli maksymalnie zredukować straty i ochronić spo-
dziewany wysoki plon. 

Pierwszym krokiem jest oczywiście wybór najlepszej 
odmiany rzepaku ozimego, dostosowanej do wyma-
gań glebowych danego stanowiska i warunków kli-
matycznych w regionie. Z bogatego portfolio odmian 
Limagrain każdy rolnik ma możliwość wybrać taką, 
która będzie najlepiej odpowiadać jego oczekiwa-
niom. 

Nowoczesne rozwiązania 
wspierające uprawę rzepaku 

   N-Flex – technologia optymalnego wykorzystania 
azotu przez roślinę

   genetyczna odporność na TuYV – wirusa 
żółtaczki rzepy

   genetyczna odporność na kiłę kapusty

   Starcover – biostymulant do zaprawy nasion

Temat obniżenia opłacalności upraw rzepaku wy-
nikającej z porażenia przez wirusy wraca co roku 
jak bumerang. Nic dziwnego – w ciągu ostatnich 7 
lat aż 6 z nich charakteryzowało się wysoką presją 
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 

Wektorem tego wirusa są mszyce, a w szczególności 
mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae). To polifag 
zasiedlający wiele gatunków roślin uprawnych 
z rodziny kapustowatych, psiankowatych 
i bobowatych. Ekspansję wirusa nasilają 
zmiany klimatu oraz wycofanie z użycia 
wielu środków ochrony roślin stosowa-
nych w uprawie rzepaku. Należy pamię-
tać, że mszyce nie tylko przenoszą cho-
roby, ale także żerują na powierzchni 
liści, wysysając soki komórkowe. 
Może to prowadzić do osłabienia 
kondycji roślin oraz do 
zwiększonej po-
datności na 
inne czynni-
ki chorobo-
twórcze.

Badania i monitoring 
Limagrain od wielu lat prowadzi monitoring 
występowania wirusa żółtaczki rzepy w Euro-
pie. W Polsce prowadzimy te badania już od 
2014 r. wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin-
-PIB w Poznaniu. Tworzymy mapy zagrożenia 
oraz badamy populację mszycy brzoskwiniowej 
pod kątem przenoszenia wirusa TuYV. 2021 był 
kolejnym rokiem, podczas którego odnotowa-
liśmy dużą presję tego wirusa również w Pol-
sce – wynosiła ona 88%.

Symptomy występowania TuYV można łatwo 
pomylić z innymi zagrożeniami, m.in.: poraże-
niem śmietką kapuścianą, niedoborami mikro- 
i makroskładników, poparzeniami herbicydowy-
mi, czynnikami stresowymi (nadmiarem wody 
lub suszą) czy uszkodzeniami wskutek wystąpie-
nia przymrozków.

Jedyną w 100% wiarygodną metodą potwier-
dzającą obecność wirusa jest test ELISA.

szczególnie Polecane odmiany:
LG SCORPION  
jest odporna także na 
specyficzne rasy kiły 
kapusty występujące 
w Polsce

Jedyną znaną dziś metodą zabezpieczenia się 
przed tą groźną chorobą wirusową jest uprawa 
odmian z genetyczną odpornością na TuYV.

Większość odmian rzepaku ozimego 
z portfolio firmy Limagrain posiada 
genetyczną odporność na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). 

zredukowanej zawartości oleju 
w nasionach rzepaku

LG AMBASSADOR

LG ARCHITECT

porażenie wirusem żółtaczki 
rzepy może prowadzić do: 

wejdź na stronę www.lgseeds.pl 
i dowiedz się więcej

wzrostu zawartości glukozynola-
nów (co za tym idzie – obniżenia 
wartości paszowej wytłoków 
i śruty poekstrakcyjnej)

redukcji plonu od 10 do 40%!

symptomy wystąpienia wirusa 
żółtaczki rzepy:

   antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści

   zredukowana blaszka liściowa

   zredukowana liczba odgałęzień bocznych

   drobniejsze nasiona w łuszczynach

   skarłowacenie roślin – brak wyrównania

Występowanie wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV) w Europie w 2021 r. 
Badania własne Limagrain Europe 
Laboratory

Bardzo niska presja (< 10%)

Niska presja (11–35%)

Średnia presja (36–65%)

Duża presja (66–80%)

Bardzo duża presja (81–100%)

88%

88%
88%

99%

82%

86% 83%

59%

51%

18%

52%

40%72%

68%

http://www.lgseeds.pl
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Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2018 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – wczesny
   Dojrzałość techniczna – wczesna/średnio wczesna

Opis
   Odmiana o wyjątkowej zdrowotności roślin, w szczególności 
wybitnej odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz 
bardzo wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych 
(gwarantowanej obecnością genu Rlm7).

   Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, 
co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU z lat 
2016–2018 oraz badania porejestrowe 2019, 2020 oraz 
2021.

   Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

   Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego 
kraju.

LG ABSOLUT
ABSOLUTNY MISTRZ PLONOWANIA
WCZESNY/ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – EU 2019 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – bardzo wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Najnowsza odmiana z bardzo wysoką odpornością na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych – 
posiada gen Rlm7.

   Bardzo wysoki potencjał plonowania mieszańca 
potwierdziły oficjalne badania średniej z 3 lat: COBORU 
2019–2021.

   Odmiana sprawdza się bardzo dobrze w uprawie także 
w warunkach stresowych, np. takich, jakie panowały w 2019 r. 

   Mieszaniec charakteryzuje się wysoką odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

   Odmiana należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego 
w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych 
wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego 
azotu.

   Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego 
kraju.

LG ANTIGUA
MOCNY W WYKORZYSTANIU AZOTU
ŚREDNIO WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7

GEN
RLM7FLEX

N

Dystrybutor

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2022 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Nowość na polskim rynku wśród odmian rzepaku ozimego 
z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą 
zgniliznę kapustnych (Rlm7).

   Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU 
2020–2021.

   Atutami mieszańca są bardzo wysoka zdrowotność, w tym 
wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki 
genowi Rlm 7, oraz wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
panujących podczas zbioru.

   Odmiana charakteryzuje się wysoką tolerancją 
na cylindrosporiozę oraz wertycyliozę.

   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju.

LG AUCKLAND
CHOROBY NA ANTYPODY!
ŚREDNIO WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7

NOWOŚĆ!

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – EU 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo dobra
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych i najbardziej innowacyjnych odmian 
rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).

   Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co 
potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2020–2021.

   Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogo-
dowych. 

   Rośliny cechują się wyjątkową zdrowotnością, szczególnie 
wybitną odpornością na TuYV i suchą zgniliznę kapustnych 
(posiada geny Rlm7 + Rlm3) oraz wysoką tolerancją na cylin-
drosporiozę.

   Odmiana należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego 
w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych wyróżnia 
się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu.

   Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

LG AUSTIN
WYBITNY TALENT DO PLONOWANIA
ŚREDNIO WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7 FLEX

N

NOWOŚĆ!
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Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych odmian na polskim rynku wśród 
odmian rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych.

   Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU 
w 2018–2020 oraz PDO 2021.

   Atutami mieszańca są bardzo wysoka zdrowotność, w tym 
wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki 
genowi Rlm 7, oraz wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
panujących podczas zbioru.

   Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego 
z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), wpisana do 
Krajowego Rejestru Odmian w 2020 r.

   Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, 
co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 
2017–2018 oraz PDO 2020–2021. 

   Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych. 

   Rośliny cechują się wyjątkową zdrowotnością, szczególnie 
wybitną odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i 
suchą zgniliznę kapustnych (posiada geny Rlm7 + Rlm3).

   Odmiana należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego 
w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych 
wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego 
azotu.

   Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2019 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Odmiana rzepaku o wybitnej odporności na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV) oraz bardzo wysokiej na suchą zgniliznę 
kapustnych, gwarantowaną obecnością genu Rlm7.

   Atutami mieszańca są wysoki potencjał plonowania i bardzo 
wysoka mrozoodporność potwierdzona w badaniach 
rejestrowych oraz w badaniach PDO i COBORU 2020–2021 r.

   Wyróżnia się na tle innych odmian bardzo wysoką 
odpornością na wyleganie roślin oraz osypywanie się nasion 
w niekorzystnych warunkach pogodowych.

   Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego 
kraju.

LG ARETI
BEZPROBLEMOWY MIESZANIEC
ŚREDNIO WCZESNY

LG AVIRON
RZEPAK SPRAWDZONY W KAŻDYCH WARUNKACH
ŚREDNIO WCZESNY

LG AURELIA
WSPANIAŁA ODMIANA NA NIEPOGODĘ
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2019 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na czerń krzyżowych – bardzo wysoka
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Odmiana o wyjątkowej zdrowotności, z najwyższą 
odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), oraz bardzo 
wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, 
gwarantowaną obecnością genu Rlm7.

   Bardzo wysoki potencjał plonowania mieszańca został 
potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych 
COBORU 2017–2018 oraz w badaniach PDO 2020–2021.

   Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

   Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

LG ARTEMIS
BOSKA MOC PLONOWANIA I ODPORNOŚCI 
ŚREDNIO WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7

GEN
RLM7

GEN
RLM7

GEN
RLM7 FLEX

N

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre
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Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2018 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – bardzo wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Termin kwitnienia – wczesny
   Dojrzałość techniczna – wczesna/średnio wczesna

Opis
   Odmiana o wysokiej zdrowotności, z wybitną odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysoką 
odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (dzięki obecności 
genu Rlm7).

   Jej dodatkowymi atutami są wysoki potencjał plonowania 
i bardzo wysoka mrozoodporność, potwierdzona w 
badaniach rejestrowych COBORU 2016–2018 oraz PDO 
2019, 2020 i 2021.

   Wyróżnia się na tle innych odmian bardzo wysoką 
odpornością na wyleganie roślin.

   Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie 
całego kraju.

LG ADVOCAT
BRONI SIĘ W KAŻDYCH WARUNKACH
WCZESNY/ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2017 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – wczesny
   Dojrzałość techniczna – wczesna

Opis
   Odmiana z wybitną odpornością na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV) oraz bardzo wysoką na suchą zgniliznę kapustnych 
– dzięki obecności genu Rlm7.

   Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe 
COBORU 2015–2017 oraz badania PDO 2018, 2019, 2020 
i 2021, a także wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

   Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

LG ANNISTON
SPRAWDZONA, WYBITNA ODMIANA
WCZESNY

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7

GEN
RLM7

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Duży udział rzepaku ozimego w strukturze zasie-
wów sprawia, że często uprawia się go na tych 
samych stanowiskach. To wymarzone warunki 

dla kiły kapusty – choroby wywołanej przez pier-
wotniaka Plasmodiophora brassicae.

Kiła kapusty występuje obecnie na terenie prawie 
całego kraju. Jest chorobą płodozmianową, której 
sprzyjają wilgotna zlewna gleba (torfowa, gliniasta, 
ilasta) oraz niskie pH podłoża (poniżej 6,5). Dlatego 
warto uważać na przenawożenie azotem mineralnym 
w formie amonowej – może to doprowadzić do ob-
niżenia pH podłoża. Na rozwój kiły kapusty korzyst-
ny wpływ ma także wczesny termin siewu rzepaku 
ozimego, zwłaszcza jeśli koniec lata jest wilgotny 
i ciepły. Zarodniki kiły przeżywają w glebie od 10 do 
20 lat. Są roznoszone na obuwiu, racicach zwierząt, 
z wywożonym na pola obornikiem, a także na czę-
ściach roboczych maszyn rolniczych.

W przeszłości rolnicy musieli mierzyć się z dylema-
tem – wybrać odmiany odporne na kiłę czy wysoko 
plonujące? Obecnie nie muszą wybierać. Proponuje-
my odmianę LG Scorpion – odporną na specyficzne 
rasy kiły, a przy tym plonującą na poziomie najlep-
szych odmian mieszańcowych. 

KIŁA KAPUSTY
CZYLI „CHOROBA PŁODOZMIANOWA”

Odmiana podatna na kiłę kapusty Odmiana odporna na kiłę kapusty

Profilaktyka kiły kapusty
   wykonanie kilkuletniej (jak najdłuższej) przerwy 
w uprawie rzepaku lub innych kapustowatych na 
tym samym polu

   kontrola pH gleby przynajmniej raz na 3–4 lata

   wapnowanie gleby i dbanie o uregulowanie 
stosunków wodno-powietrznych

   dbanie o czystość maszyn i narzędzi

   zwalczanie chwastów krzyżowych oraz 
przeorywanie resztek pożniwnych

   jednak najpewniejszą i sprawdzoną metodą 
jest uprawa odmian o wysokiej odporności 
na specyficzne rasy kiły kapusty

Polecamy odmianę LG Scorpion  
odporną na specyficzne rasy kiły 

kapusty i wysoko plonującą
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Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2022 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego 
z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), wpisana 
do Krajowego Rejestru Odmian w 2022 r.

   Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co 
potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 
2020–2021. 

   Wyróżnia się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych. 

   Rośliny cechują się wyjątkową zdrowotnością, szczególnie 
wybitną odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 
i suchą zgniliznę kapustnych (posiada geny Rlm7 + Rlm3).

   Odmiana charakteryzuje się wysoką tolerancją 
na wertycyliozę.

   Odmiana należy do programu hodowlanego N-Flex, dlatego 
w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych 
wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego 
azotu.

   Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

LG APOLONIA
ŚWIETNA W KAŻDEJ ROLI 
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec 
   Rejestracja – Polska 2018 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Sprawdzona pod względem zdrowotności, o wybitnej 
odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo 
wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, 
warunkowanej obecnością genu Rlm7.

   Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania 
potwierdzonym w oficjalnych badaniach rejestrowych 
COBORU 2015–2017 oraz PDO 2018–2021.

   Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką 
odpornością na wyleganie roślin.

   Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie 
całego kraju.

LG ANGELICO
STRAŻNIK WYSOKICH PLONÓW
ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – Polska 2018 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – bardzo wysoka
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Odmiana o bardzo wysokiej odporności na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). 

   Wyróżnia się stabilnością i regularnością plonowania, 
co potwierdzają badania rejestrowe COBORU 2016–2017. 

   Doskonale sprawdza się w uprawie na słabszych 
stanowiskach oraz w systemie technologii uproszczonej, 
a także w warunkach opóźnionego siewu. 

   Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG ALBRECHT
DOBRY NA OPÓŹNIONY SIEW
ŚREDNIO WCZESNY

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

GEN
RLM7

GEN
RLM7 FLEX

N

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

NOWOŚĆ!
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Profil
   Typ – mieszaniec
   Rejestracja – EU 2020 r.

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – wczesna/średnio wczesna

Opis
   Odmiana o wysokiej zdrowotności, z wybitną odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysoką 
odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (dzięki obecności 
genu Rlm7).

   Jej atutami są też wysoki potencjał plonowania, wysoka 
zawartość tłuszczu oraz bardzo wysoka mrozoodporność.

   Wyróżnia się na tle innych odmian bardzo wysoką 
odpornością na wyleganie roślin.

   Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego 
kraju.

LG ACTIVUS
ZDRÓW I SPRĘŻYSTY 
WCZESNY/ŚREDNIO WCZESNY

Profil
   Typ – mieszaniec
   * W trakcie rejestracji

Profil agrotechniczny 
   Odporność na wirusa żółtaczki (TuYV) – wybitna
   Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo wysoka
   Odporność na pękanie łuszczyn – wybitna
   Termin kwitnienia – średnio wczesny
   Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis
   Nowość na polskim rynku wśród odmian rzepaku ozimego 
z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą 
zgniliznę kapustnych.

   Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem 
plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU 
2020–2021.

   Atutami mieszańca są bardzo wysoka zdrowotność, w tym 
wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki 
genowi Rlm 7, oraz wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
panujących podczas zbioru.

   Odmian sprawdzona i rekomendowana do uprawy 
na terenie całego kraju.

LG WAGNER*
WYBITNA KOMPOZYCJA ODPORNOŚCI I PLONOWANIA
ŚREDNIO WCZESNY

średnio wczesny
termin kwitnienia

średnio wczesny
termin kwitnienia

wczesna/średnio wczesna
dojrzałość techniczna

średnio wczesna
dojrzałość techniczna

GEN
RLM7

GEN
RLM7

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Odporność niska średnia wysoka

TuYV

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wyleganie

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Termin siewu i obsada/m2

wczesny optymalny późny

35–40 40–45 45–50

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Polecane stanowiska glebowe 
słabe piaszczyste średnie dobre

Dystrybutor

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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Absorpcja azotu
z gleby – pobieranie 

przez korzenie

Remobilizacja azotu
z tkanek roślin do 

nasion – nalewanie 
ziarna

NUE = Plon ziarna/
jednostka azotu 

dostępna dla rośliny

Asymilacja azotu
do tkanek po pobraniu 

– wzrost rośliny

Nasiona

Roślina

Azot
dostępny
w glebie
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OPTYMALNE 
WYKORZYSTANIE 
AZOTU

Bez udziału azotu nie jest możliwy wzrost żadnej rośliny. Składnik ten jest szczególnie ważny w produkcji 
rzepaku, a jego odpowiednie dawkowanie przekłada się bezpośrednio na zyski z uprawy. Niedostateczne 
nawożenie azotem zmniejsza wigor roślin oraz plon. Z kolei przedawkowanie tego makroelementu 

zwiększa ryzyko wylegania, zmniejsza zawartość oleju w nasionach i niepotrzebnie podnosi koszty produkcji.

Przepis na udane nawożenie azotowe 
Zarządzanie nawożeniem azotowym rzepaku ozime-
go składa się z 4 aspektów, przedstawionych na po-
niższej grafice. 

Problematyczna może okazać się ostatnia kwestia 
– określenie właściwej dawki. Kłopot wynika bezpo-
średnio z trudności w wyznaczeniu oczekiwanego 
plonu, zdefiniowaniu ilości azotu pozostałego w gle-
bie po zimie oraz nierównej ilości biomasy na polu 

Nowe spojrzenie na nawożenie
Przy tylu dylematach związanych z dokarmianiem 
rzepaku azotem wniosek nasuwa się jeden – potrze-
bujemy bezpiecznych i pewnych odmian. Takich, 
które na tle tradycyjnych odmian mieszańcowych 
charakteryzują się wyższą stabilnością plonowania 
i mają przewagę zarówno w optymalnych, jak i nie-
dostatecznych warunkach dostępności azotu. 

W poszukiwaniu superodmian
Aby takie odmiany wyselekcjonować, firma Lima-
grain wdrożyła program hodowlany NUE (Nitrogen 
Use Eficiency – Efektywnego Wykorzystania Azotu). 
W ramach programu prowadzone są wieloletnie 
testy powtarzalności z wykorzystaniem pomiarów 
indeksu wegetacji i plonu w warunkach sztucznie 
wywołanego stresu azotowego. Wyselekcjonowa-
ne w tym programie odmiany rzepaku ozimego, 
które efektywnie wykorzystują dostępny w glebie 
azot, otrzymują logotyp N-Flex. Wydają one bo-
wiem wyższy plon w porównaniu do tradycyjnych 
mieszańców nie tylko w warunkach optymalnego 
zaopatrzenia w azot, ale także wtedy, gdy pojawiają 
się problemy z dostępnością lub przyswajaniem tego 
składnika pokarmowego.

FLEX
N

(niski i wysoki rzepak). Dlatego określenie dawki 
azotu może być obarczone błędem. 

Kłopoty w planowaniu nawożenia azotowego wyni-
kają jednak nie tylko z trudności technicznych na po-
lach. Rolnicy muszą dodatkowo dostosować zabiegi 
dokarmiające do ograniczeń zawartych w dyrekty-
wach Unii Europejskiej. Kolejną bolączką są rosnące 
ceny wszelkiego typu nawozów, również azotowych. 

Korzyści z uprawiania 
odmian n-flex

Warto pamiętać, że wybór odmian optymalnie wy-
korzystujących zasoby azotu znakomicie wpisuje się 
w koncepcję tzw. zielonego ładu oraz nową dyrekty-
wę azotanową.
Sztandarową odmianą programu hodowlanego NUE 
jest LG Ambassador, który w porównaniu do topo-
wych odmian kontrolnych wykazuje się wyższym 
plonem zarówno w warunkach optymalnego (104% 
wzorca, +1,6 dt/ha), jak i niedostatecznego (108% 
wzorca, +2,6 dt/ha) zaopatrzenia w azot. 

wyższa stabilność 
plonowania, niezależna 
od warunków klimatyczno- 
-glebowych uprawy

większa elastyczność 
w nawożeniu

zrównoważona produkcja, 
zgodna z wymogami 
środowiskowymi

maksymalizacja zysków, 
minimalizacja strat

Badania NUE – plon na jednostkę dostępnego azotu
NUE łączy pobieranie, przyswajanie i moc remobilizacji
Żródło: Bouchet A.S., Laperche A., Bissuel-Belaygue C., Snowdon R., 
Nesi N., Stahl A.; Nitrogen use efficiency in rapeseed. A review. Agro-
nomy for Sustainable Development 36; 2016 r.

Zarządzanie nawożeniem azotowym

Właściwy rodzaj 
nawozu

saletra amonowa, 
RSM, mocznik itd. 

Właściwy czas
rozdzielenie dawek 
– 3 dawki od końca 
zimy do kwitnienia

Właściwa aplikacja 
nawozu

oprysk, wysiew rzutowy, 
podsiew itd.

Właściwa dawka
zależna od oczekiwanego 
plonu i mineralizacji azotu 

z resztek pożniwnych

LG Ambassador
N-FLEX+1,6 dt/ha

104% wzorca+2,6 dt/ha
108% wzorca

Wzorzec = 34 dt/ha Kontrola 2

Kontrola 1

V2

V1

V3

W
zorzec = 40,9 dt/ha

38

37

36

35

34

33

32

31

30
38  39 40 41 42 43 44 45

Źródło: Sieć doświadczeń eksperymentalnych Efektywności Wyko-
rzystania Azotu Limagrain Europe, 15 lokalizacji. N optymalny na 
podstawie metody N balance, niedostateczny N (N-) odpowiadający 
N stresowemu (optymalny N – 50kg/ha do -100 kg N/ha).
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WASZ SUKCES 
NA NASZYCH 

BARKACH
GENETYKA, DORADZTWO, NARZĘDZIA

Nasz zespół niestrudzenie pracuje nad ulepszaniem 
odmian rzepaku, by zapewnić uprawom bezstre-
sowy, optymalny rozwój od siewu po zbiory. Towa-
rzyszymy plantatorom nie tylko przy wyborze naj-
lepszej do realizacji ich potrzeb odmiany, ale także 
wskazujemy, jak maksymalnie wykorzystać warunki 
glebowe i klimatyczne poszczególnych stanowisk.

Nasze rozwiązania pomnażają Wasze zyski.

starania o sukces 
w uprawie rzepaku 

wspierają nasi partnerzy
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0°
Marek Kostrzewski
+48 603 343 055
marek.kostrzewski@limagrain.com

1

Jerzy Tchórzewski
+48 609 310 826
jerzy.tchorzewski@limagrain.com

3

Rafał Nasindrowicz
+48 601 200 733
rafal.nasindrowicz@limagrain.com

2

Dominik Bienasz
+48 601 142 123
dominik.bienasz@limagrain.com

5

Marek Kowalik
+48 601 246 407
marek.kowalik@limagrain.com

4

7

Tomasz Świstek
+48 601 898 320
tomasz.swistek@limagrain.com

8

Krzysztof Błędowski
+48 661 444 190
krzysztof.bledowski@limagrain.com

10

Andrzej Trojanowski
+48 883 011 594
andrzej.trojanowski@limagrain.com

9

Łukasz Ratajczyk
+48 601 978 810
lukasz.ratajczyk@limagrain.com

11

Przemysław Orpel
+48 607 100 081
przemyslaw.orpel@limagrain.com

13
Piotr Wilk
+48 601 687 438
piotr.wilk@limagrain.com

12
Jakub Kamola
+48 603 106 900
jakub.kamola@limagrain.com

Michał Matusz
+48 785 124 634
michal.matusz@limagrain.com
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ZNAJDŹ DORADCĘ

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE 
Société Européenne Spółka Europejska 
Oddział w Polsce
ul. Rataje 164, 61-168 Poznań

Telefon: +48 61 657 19 85
E-mail:  office.pl@limagrain.com
Web: www.lgseeds.pl
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