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OPINIA
Tadeusz Kowalski - Kierownik Obiektu Częstocice, woj. dolnośląskie

Rzepak ozimy LG Angelico – odmiana mieszańcowa na terenie działa-
nia obiektu AE Częstocice został posiany w kilku lokalizacjach, m.in. w gmi-
nach Wiązów, Grodków, Oława, Skarbimierz na obszarze około 200 ha. 

Od momentu wschodów do samego końca wegetacji jesiennej rzepak ten wyróż-
niał się na tle innych odmian posianych na tym samym terenie. Jedną z charaktery-
stycznych cech tej odmiany zaobserwowanych jesienią były równomierne wschody, 
bardzo duży “turgor”, co pozwoliło wejść w okres spoczynku zimowego z dobrze wy-
kształconą rozetą i grubą szyjką korzeniową. Z uwagi na to że odmiana ta posiada od-
porność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen odporności na suchą zgniliznę ka-
pustnych RLM –7, został zastosowany standardowy zabieg fungicydowo-skracający 
tj. chlorek mepikwatu w połączeniu z triazolami w różnych kombinacjach (Mepik 300 
SL + metkonazol, tebukanazol bądź difenokonazol). W celu poprawy kondycji rzepa-
ku na wszystkich polach zastosowano bor w postaci Bor Efekt płynny w ilości 1-2 l. 

Odmiana LG Angelico wiosną szybko rozpoczęła wegetację, wytworzyła 
dużo rozgałęzień   bocznych, a krzaczasty pokrój rośliny powoduje, że cała 
powierzchnia pola jest szczelnie przykryta.  Podobnie jak jesienią zastosowano 
sekwencyjny 2 lub 3-krotny zabieg fungicydowy + zabieg insektycydowy 
oraz zabieg dokarmiania dolistnego technologią nawozów z serii EFEKT. 

W większości przypadków po raz pierwszy do zabiegów dodano biostymulator AMINOTEC 
Plus w ilości 1-2 l/ha, co dało to bardzo pozytywny efekt. Jestem przekonany, że wszystkie 
te działania spowodują że rolnicy będą zadowoleni z plonów i wybiorą ponownie odmianę 
LG Angelico jako odmianę wiodącą w swoich zasiewach.
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LG ANGELICO
HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon 2015/2017 – 49,4 dt/ha 
• jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w Polsce i Europie
• wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami dzięki wysokiej 

odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – Gen RLM-7
• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin
• sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Jedna z najlepszych odmian w Polsce!
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Plon nasion rzepaku ozimego odmiany LG ANGELICO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019.

Mszyca brzoskwiniowa – głównym wektorem
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus).

Zdjęcie jesień 2018.
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