RZEPAK OZIMY

NOWOŚĆ
TOLERANCJA
NA WIRUS
ŻÓŁTACZKI
RZEPY

PODWYŻSZONA
ODPORNOŚĆ NA
SUCHĄ ZGNILIZNĘ
KAPUSTNYCH
(PHOMA)

ODMIANA MIESZAŃCOWA

TOLERANCJA NA
OKRESOWE
NIEDOBORY
WODY

RGT JAKUZZI (F1)
✓ w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa o dobrej zimotrwałości
oraz wysokim i stabilnym poziomie plonowania
✓ poligeniczna tolerancja na wirus żółtaczki rzepy TuYV
✓ odmiana o bardzo wysokiej adaptacji - dobrze plonująca nawet na bardzo słabych
stanowiskach - również mozaikach
✓ toleruje okresowe niedobory wody
✓ bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach o wysokiej zawartości kwasu
alfa-linolenwego (omega 3)
✓ odmiana o niskiej skłonności do jesiennej wybujałości, umożliwiająca
bezpieczny, bardzo wczesny siew

POTENCJAŁ PLONOWANIA

wzorzec

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

108%

2017

118% wzorca (2017)

średnia wysokość

ZAWARTOŚĆ OLEJU

Czechy

wzorzec : 2017 ES Valegro, Marcelo, DK Expiro, Atora

POLIGENICZNA ODPORNOŚĆ
NA WIRUS ŻÓŁTACZKI RZEPY

wyłączny
dystrybutor
RGT JAKUZZI
w Polsce
✓ krótkie, grube łuszczyny

DARMOWA DOSTAWA
PRZY ZAKUPIE MIN. 2 J. S.

ZAMÓW TERAZ

✓ łuszczyny „stojące“
✓ 90% prostych łuszczyn
✓ bardzo wysoka odporność na wyleganie
i osypywanie się nasion

wysoka

POKRÓJ ROŚLIN

RZEPAK OZIMY
RGT JAKUZZI (F1)

TECHNICZNE
PARAMETRY ODMIANY
AGROTECHNIKA
bardzo dobre

średnie

słabsze

wczesny

optymalny

opóźniony

wolny

średni

szybki

wczesne

średniowczesne

średniopóźne

wymagania glebowe

termin siewu

CECHY ROLNICZE
szybkość rozwoju jesiennego

wczesność kwitnienia
wczesność dojrzewania

ODPORNOŚĆ (skala 9°, wyższy stopień oznacza ocenę rolniczo korzystniejszą)
średnia

dobra

bardzo dobra

wyleganie
zimotrwałość
sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
werticilioza

wyłączny
dystrybutor
NASIONA DOSTĘPNE:
Agro Technika Sp. z o. o.
Zielonka Pasłęcka 23a
14-400 Pasłęk
NIP: 743-20-23-342
www.agrotechnika.co
tel.: 505 227 032
biuro@agrotechnika.co

Przedstawiona charakterystyka odmiany jak również jej
opis są wynikiem naszej najlepszej wiedzy połączonej
z odzwierciedleniem oficjalnych wyników badań uzyskanych w Polsce przez COBORU lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np: w Czechach przez UKZUZ,
w Niemczech przez BSA jak również doświadczeń własnych.
Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony, nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane
wyniki zostaną osiągnięte w 100%. Charakteryzują się one
bowiem naturalną zmiennością wywołaną przez środowisko
rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania.

RGT JAKUZZI
w Polsce

DARMOWA DOSTAWA
PRZY ZAKUPIE MIN. 2 J. S.

ZAMÓW TERAZ

