
В зв’язку зі складними погод-
но-кліматичними умовами, які 
трапляються під час посіву озимих 
культур, у фермерів не завжди є 
можливість 100% посіяти запла-
новані об’єми озимого ріпаку. Тож 
гарною альтернативою для збере-
ження структури посівних площ у 
господарстві є посів ярого ріпаку. 

Надійним вибором, для тако-
го посіву є гібрид ярого ріпаку  
ЛАНЦІЯ, який поєднав у своєму 
геномі ряд цінних ознак, що мак-
симально адаптовують його до су-
часних умов та змін клімату. 

Середньопізня група стиглості в 
комбінації з швидким наливом 
зерна дає змогу гібриду розкрити 
весь свій потенціал продуктив-
ності. Гібрид ЛАНЦІЯ рекомендо-
вано для висіву у середьоранні і 
оптимальні терміни, при умові, 
що ризик повернення весняних 
заморозків минув.

Завдяки енергійному і здоровому 
типу рослин ЛАНЦІЯ демонструє 
неабияку стійкість до стресових 
факторів. Характерною ознакою 

для гібриду є формування рос-
лин  висотою вище середньої та 
водночас високою стійкістю до 
вилягання. 

Гібриду притаманні швидкий 
старт і швидкий розвиток на 
ранніх етапах, як надземної, так 
і підземної частини рослини. 
Саме сильний корінь в подаль-
шому і стає гарантом максималь-
но ефективного використання 

вологи і елементів живлення. 
Створення потужної вегетатив-
ної маси мінімізує не продуктивні 
втрати вологи з посіву та водно-
час не дає шансу для розвитку 
сегетальної рослинності. Разом з 
цим, міцні стебла рослин здатні 
забезпечити та втримати потуж-
ний стручковий шар, який ще й 
демонструє високу стійкість до 
розтріскування.

ярий ріпак
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ЛАНЦІЯ
00-ГІБРИД

Унікальна комбінація високої 
врожайності та олійності
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Придатність до 
раннього посіву

Висока 
посухостійкість

Адаптивність до зон 
вирощування

Рекомендована норма висіву 700-800 тис. сх. нас. на 1 га 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ 

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність �������
низька висока

Олійність ��������
низька висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвітіння �������
раннє пізнє

Дозрівання �������
раннє пізнє

Холодостійкість �������
низька висока

Висота рослини �������
низька висока

Початковий розвиток �������
помірний швидкий

Маса тисячі насінин ��������
низька висока

СТІЙКОСТІ

Стійкість до вилягання ��������
низька висока

Стійкість до осипання �������
низька висока

Посухостійкість �������
низька висока

СТРОК ПОСІВУ

Ранній посів �������
ні так

Пізній посів ��������
ні так
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Стійкість до 
розтріскування 

стручків PSR
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1 п.о ярого ріпаку містить 2,1 млн схожих насінин 


