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Середньопізній гібрид з високим 
потенціалом врожайності. 
Рекомендований для вирощування 
в зонах з достатнім рівнем 
вологозабезпечення. 
Завдяки високому листковому 
індексу та потужній кореневій 
системі максимально ефективно 
використовує елементи живлення

Високий  
вміст олії

Висока 
зимостійкість серед 
класичних гібридів

Високий потенціал 
врожайності

Висока здатність 
до гілкування та 

потужна коренева 
система

рекомендації по роботі 
з гібридом:

• Придатний для всіх строків сівби 
• Не загущувати (до зими 35-40 рослини/м2,  

а при ранніх термінах сівби 30-35) 
• Раннє підживлення для ефективного старту навесні

• Висока потенційна врожайність – 5,5-6,5 т/га
• Високий вміст олії
• Гарантовано низький рівень глюкозинолатів та ерукової 

кислоти
• Низька вологість насіння під час збирання врожаю – 

7-8%
• Високі темпи формування листкової поверхні восени
• Розвинуте галуження
• Висока здатність до регенерації 
• Високі показники зимостійкості та посухостійкості
• Придатний до вирощування на ґрунтах різного 

механічного складу
• Високі темпи росту восени дозволяють подовжити 

посівний період
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урожайність гібриду ексквiзiт

1. c. Созонівка, Кіровоградський р-н, Кіровоградської обл.; 2. с. Пустоварівка, Сквирського р-ну, Київської обл.; 3. с.Іванівка, Первомайський р-н, Миколаївська обл.; 4. с. Кочубіївка, Уманський 
район, Черкаська область; 5. Привільне, Дубненського р-ну, Рівненська обл.

1. Кіровоградська державна с.-г. дослідна 

станція НААН

2. ТОВ «Агрофірма «Колос»

3. ФГ «Оазис»

4. ФГ «Агрофірма «Базис»

5. ПП «Біотек Агрікюльтюр Україна»
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Середньопізній гібрид чудово адаптований до умов нашої 
країни, а його толерантність до посухи дозволяє успішно 
вирощувати його в південних регіонах. Інтенсивний 
розвиток восени дозволяє подовжити період посіву 
і ефективно боротися з бур’янами.  Відмінне галуження 
і сильне стебло робить цей гібрид надзвичайно стійким 
до вилягання, а висока стійкість до розтріскування 
забезпечить збереження всього вирощеного Вами 
врожаю. 

Руслан Кривулько. Керівник відділу селекції 
та сортовипробуваня озимого ріпаку в Україні
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